Skärgårdarnas Riksförbund
Aktuellt från SRF

september 2013

Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet kommer att samlas ihop månadsvis och
presenteras dels i ett månadsbrev men även på hemsidan under AKTUELLT.
ESIN Annual General Meeting 2013,
2‐4 sept.
Första veckan i september hade ESIN årsmöte på
Åland. Från Sverige deltog med sex personer.
Mötet började på ön Kökar i den åländska
skärgården. Här fick vi se ett ö‐samhälle med de
flesta service‐funktioner fortfarande i gång. Mötet
avslutades i Mariehamn med bland annat ett pass
kring projektet Smilegov. Smart MultILEvel
GOVernance, med inriktning på energiplanering
och analyser på öar inom EU. Projektet startade i
april 2013 och pågår till och med oktober 2015.
Förutom Sverige deltog här Irland, Skottland,
Danmark, Estland, Finland, Åland samt Grekland
och Italien.
ESIN står för European Small Islands Federation
http://europeansmallislands.com/

PTS Workshop 17 sept.
Post‐ och telestyrelsen, PTS har som en av sina uppgifter att se till att människor har tillgång till posttjänster till
rimliga priser oavsett var man bor. Den 17 september bjöd PTS in till en Workshop om Postservice i glesbygd. För att
få ökad kunskap om vissa gruppers behov av och uppfattningar om postutdelning i glesbygd har en undersökning
gjorts inom olika områden. Skärgårdarnas Riksförbund var en av de som fått inbjudan att vara med vid denna
workshop och inför workshopen gjorde SRF en snabbinventering bland ett antal ö‐bor runt kusten. Denna
inventering kommer att redovisas separat längre fram.

Jordbruksverket Workshop 18 sept.
Jordbruksverket bjöd in till en Workshop angående Landsbygdsnätverket i nästa landsbygdsprogram. Kreativa
synpunkter efterlystes om nästa landsbygds‐, innovations‐ och fiskenätverk! SRF deltog med tre personer.

Färjegruppen möter Trafikverket 25 sept.
Färjegruppen, en arbetsgrupp inom SRF hade möte med nationelle färje‐
samordnaren Karl‐Erik Hermansson och Färjerederiets chef Anders Werner
i Vaxholm. Från Färjegruppens styrgrupp deltog representanter från region
nord, region öst, region mitt samt från region väst. Två gånger om året är
det tänkt att ha dessa träffar. Inför träffarna har man kontakt med alla
leder och samlar ihop aktuella frågor att ta med till Trafikverket.
Vid detta möte behandlades frågor gällande alla leder, till exempel att
elektroniska informationstavlor kommer att installeras på alla leder senast
2015 samt att färjeavgifter inte är aktuellt. Under övriga frågor lyftes ett
antal lokala frågor, bland annat den viktiga jourtjänsten nattetid.
Läs mer om mötet i kommande nummer (nr 3) av Vi skärgårdsbor!
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Skärgårdsbönder hotas ‐ pressmeddelande 29 sept.
Regeringen tog 19 september beslut om förlängning av vissa miljöersättningar för jordbruket. Detta beslut slår direkt
mot skärgårdsbönderna.
Regeringens beslut om förlängning av vissa miljöersättningar för jordbruket behövdes för att hantera övergången
mellan två programperioder och avser 2014. Men beslutet skickar också en alarmerande signal om hur man
prioriterar olika insatser nu när jordbruket får minskade anslag. Regeringens beslut slår direkt mot skärgårds‐
bönderna eftersom man väljer att inte att förlänga de åtgärder som ligger inom det som kallas Utvald miljö. Där
finns bland annat två viktiga åtgärder för skärgårdarna. Det gäller ersättningar för arbete med landskapsvård med
betesdjur inom magra så kallade mosaikmarker och på marker med speciella biologiska värden på öar, avlägset
belägna gräsbärande marker.
Många av landets skärgårdsbönder arbetar idag med de ekonomiska förutsättningar som finns genom dessa
ersättningar. De rycks nu undan i ett slag för åtaganden som råkar gå ut 2013. Ändå mer oroande är hur
skärgårdsbonden ska planera inför framtiden om dessa åtgärder anses mindre viktiga.
Pressmeddelandet finns på SRF hemsida,
http://www.skargardarnasriksforbund.se/document/2013‐09‐29_13804508170.pdf

Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1 ‐ Remissvar 30 sept.
Regeringens arbete med att utveckla förslag kring de nationella miljömålen innehåller flera etappmål om biologisk
mångfald. Dessa utgör en integrerad del av strategin för en långsiktigt hållbar markanvändning. En kommitté har nu
lämnat ett delbetänkande kring dessa frågor. Slutbetänkandet skall komma i juni 2014.
Utredningen lyfter också fram behovet av frivilliga insatser för ökad miljöhänsyn. För skärgårdarnas del önskar vi ett
utvecklingsarbete med mer av lokal förvaltning i samverkan med myndigheterna för att uppnå miljömålen. Det är
otidsenligt att ensidigt arbeta med en konserverande reservatsfilosofi för landskap där människor bor och verkar.
Här krävs en reell delaktighet och inflytande.
Remissen finns på SRF hemsida
http://www.skargardarnasriksforbund.se/document/2013‐10‐02_13806993830.pdf

Nya adresser till Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdarnas Riksförbund byter adresser. De gamla adresserna kommer att finnas parallellt under en övergångstid.
Vi går över till en kortare adress för att minska risker för felskrivningar.
Hemsidans adress är numera: www.skargardarna.se Förbundets adress är: info@skargardarna.se
I de personliga adresserna är namnen lika följt av @skargardarna.se
I skrivandets stund har inte alla ändrat till den nya adressen, men detta kommer att ske under hösten.
Det går alltid att nå personer inom förbundet genom info‐adressen.

Inför nästa månad
Skärgårdarnas Leader arrangerar två möten i oktober.
10‐11 oktober är det ett möte på Ven – tema Attraktiv Skärgård
17‐18 oktober är det nätverksträff på Torsö – Skärgårdsskolor, blogg och skärgårdskunskap

www.skargardarna.se
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