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Minnesanteckningar från möte med Skärgårdarnas Riksförbund, Holmön 2 feb-08 
                                            ”Skärgård för framtid” 
 
Närvarande: se bifogad närvarolista 
 
Holmöns Utvecklingsforum och Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, bjöd in till mötet. 
Närvarande var också särskilt inbjudna Hela Sverige ska leva med länsbygderådet, 
Stora Fjäderäggs fågelstation, Umeå Motorbåtssällskap och Kontaktnätet för Umeå´s byar. 
 
Ordf. i HUF, Lena Egnell hälsar välkommen och presenterar gästerna för dagen. 
 
Bengt Almkvist, förbundssekreterare i SRF, informerar om förbundet och om aktuella frågor 
som man jobbar med. 
 
SRF har nära kontakt med berörda departement som handlägger skärgårdsfrågor. 
Glesbygdsverket har skärgårdsfrågorna inskrivna i sitt regleringsbrev, vilket innebär att verket 
samlar de statliga myndigheter som är berörda då skärgårdsfrågor avhandlas. 
 
Genom att ange våra resp. e-post-adresser idag på närvarolistan får vi del av direkt 
information från SRF. 
 
Lite Skärgårdsfakta: Sverige har en fast skärgårdsbefolkning på totalt ca 32 000 pers, 
varav 2/3-delar bor på västkusten. Efter hela norrlandskusten bor totalt knappt 600 pers. 
Gemensamt har man att demokratin finns ”långt borta”. Därför viktigt att göra sig hörd 
och skapa egna forum som språkrör för önskemål i t ex lokala öråd, skärgårdsråd i länen 
och nationellt skärgårdsforum. HUF på Holmön är ett sådant exempel. 
 
Bengt A påtalade också att det råder bostadsbrist i många skärgårdar. Våga bygga 
hyreslägenheter och upplåta mark för nybyggande, skärp planprocessen, vik områden för 
bofasta, anpassa strandskyddet, var några av hans råd. Att skatterna på arv och gåva, på 
förmögenhet och fastigheter tas bort kan också påverka en bättre utveckling av fastighets-
tillgängligheten i skärgårdarna. 
 
Beträffande kommunikationer/ transporter finns ingen utarbetad standard för öar att hänvisa 
till. Olika lösningar för olika öar. Våra svårigheter med tunga transporter över 15 ton 
ventileras. SRF kan hjälpa oss som medlemmar med påtryckning på departement och andra 
statliga instanser. Bengt A ska träffa näringsministern Maud O. på måndag och ska nämna 
detta då för henne. 
 
Små skolor som skärgårdsbarnens har också något att lära ut; om kvalitet och resurser, om 
skolskjutsar, om ny teknik som exempel. 
Små skolor visar upp högre betyg hos eleverna, ingenting tyder på att små skolor skulle vara 
sämre än stora. SRK har ett nätverk mellan lärare på små skolor. Det kommer att fortsätta och 
Lena E  på Holmön ingår i det. 
 
Bredbandskrav  i skärgårdarna ställs till Post-och Telestyrelsen på tillgång till minst 2 Mb. 
Läggs fram till dom i mars. Ny teknik ger nya jobb och ökad möjlighet till fler fastboende. 
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Skärgårdsbönder är sällsynta, totalt finns bara 239 st i alla Sveriges skärgårdar. Här jobbar 
man för att anpassa stödregler efter verkligheten, underlätta investeringar och ta fram goda 
exempel som finns. 
 
Företagsamma skärgården.  Skärgårdarna är företagstäta, flest småföretag per 1000 pers. 
Kunskap finns att tillgå hos dem beträffande entreprenörskap, överlevnad som företag m.m. 
Företagsutveckling lönar sig bäst i samverkan mellan olika småföretag. Håll ihop! 
Företagsfrågan ska tas upp särskilt på SRF:s årsmöte om en månad. 
 
Skärgårdsfiskets framtid. Fisket som resurs kan förvaltas bättre. Dålig lönsamhet idag. 
Samförvaltning och framsynt utveckling är önskvärd. Fisket bevakas dåligt av yrkesfiskarna 
som inte värnar andra fiskare än sin egna så som skulle vara önskvärt. SRF driver 
avskjutningsfrågan beträffande säl vid fångstredskapen. Förespråkar selektiv jakt i syfte att få 
bort särskilt aggressiva sälar vid redskapen. 
 
Turism och allemansrätt Turismen expanderar snabbt och ändrar karaktär. Man måste vara 
varsam vid planeringen och vad man väljer att marknadsföra så att man inte förstör det man 
kommer för att uppleva. Ta vara på det genuina och sällsynta. 
 
Mer av de frågor och ställningstagande som SRF driver finns att läsa om i Skärgård för 
framtid. En skrift som delades ut till deltagarna men som också finns att tillgå på SRF:s 
hemsida www.skargardarnasriksforbund.se  
 
Om organisationen Hela Sverige ska leva, berättade Billy Ederlöf. Det finns 4000 utveckl-
ingsgrupper, 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer. 
Alla stöder lokal utveckling med värdegrunden: demokrati, mångfald och jämställdhet. 
Aktuella projekt är bl a hållbara bygder. Landsbygdsriksdagen i år för hela Sverige kommer 
att hållas i Lycksele 7-9 mars, med tema; klimat-energi-miljö. 
Kännetecknande för lokal utvecklingsgrupp är att arbeta för bygdens utveckling och bästa, 
att ta tillvara bygdens gemensamma intressen. Läs mer www.bygde.net  
 
Om kommungrupper av byasammanslutningar berättade Tord Olofsson. 
Man arbetar bl a med sevärdheter i byarna i syfte att locka till besök, konferenser m.m, 
med att ta fram lokala varor, med byggande i byarna, påverkan på bygglovshanteringen  
i syfte att underlätta bosättning m.m. 
 
Lena E presenterar därefter kort hur HUF, Holmöns Utvecklingsforum fungerar, vilka som är 
medlemmar, hur organisationen ser ut och vilka aktiviteter som genomförs. Tar bl a upp den 
akuta skolfrågan med mycket få barn till nästa läsår.  
 
Ang. Leader-projekt i Umeåområdet relaterar Lena E vad Lena Carneland sagt i frågan. 
Vi bör fundera över hur vi kan använda programmet på bästa sätt på Holmön. Mindre pengar 
finns tillgängliga nu än i tidigare Stad-och Landprojekt. En idé om att erbjuda möjligheter för 
”nya svenskar” med utbildning, boende m.m. på Holmön lyfts av Arne L. Såväl skola, affär 
som övrig verksamhet skulle kunna gynnas väl av det. Vi tar upp den frågan igen vid annat 
tillfälle. 
Bengt A påpekar att många Leader-projekt är på gång. Uppmanar oss att begära en plats i 
LAG-gruppen på länsstyrelsen, som ska besluta om hur pengarna till projekt ska fördelas i 
länet. Startpengar kan sökas och beviljas för att sondera idéer, göra studieresor, ta olika 
kontakter m.m. SRF erbjuder LAG-grupper projektidéer, teman m.m. För oss skulle t ex 

http://www.skargardarnasriksforbund.se/
http://www.bygde.net/
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utbyte av erfarenheter av svävartrafik, fiskefrågor, skogshantering i skärgården m.m. kunna 
vara aktuella. Vi kan komma med idéer till SRF som hjälper oss vidare. 
Vi bör snarast ta kontakt med rätt person på länsstyrelsen i LAG-gruppsfrågan. Tord O säger 
att vi kan hitta namn på personer som jobbar med frågan på Umeregionens hemsida under 
länsprojekt och rubrik urnära. 
 
Bengt A påpekar att det är bra om nya LAG-grupper tar kontakt med tidigare grupper. Det 
finns namn på personer som kan ställa upp med sina erfarenheter. På Hemsö (Härnösand), 
finns nu ett färdigt LAG-projekt som vi kan kontakta också. 
Fiskeriverket har också programpengar CAG på samma sätt som Jordbruksverket har för 
insatser på landsbygden. 
 
Umeå Motorbåtssällskap presenteras kort av Hans Bergström. De ska jobba med alla 
båtlivsfrågor framöver. Haft ett möte i veckan med Umeå stadsledning med representation av 
både ledande tjänstemän och politiker, där frågor om båtlivet i såväl älven som efter kusten 
avhandlades. Vill utveckla möjligheterna för båtturismen på såväl Holmön, Norrbyskär som 
Holmögadd. Alla vill också ha en bra gästhamn i Umeå, vilket man dock fått dåligt politiskt 
gehör för så här långt. 
 
Beträffande Holmön är det önskvärt att hamnen utvecklas mer för besökande båtar, att 
servicen i hamnområdet ökar med  affär och tankställe m.m. Hans berättar att det under 
säsongen 2007  kunde noteras ca 2100 gästande båtturister på Holmön. Han informerar också 
om att det finns framtagna kriterier för hur en gästhamn ska klassificeras. Det kan utgöra stöd 
för den nya Hamnföreningen vid planeringen av hamnområdet. 
 
Niclas L berättar kort om verksamheten på fågelstationen St. Fjäderägg. Man vill utveckla  
verksamheten mer där liksom gärna också på Holmögadd. Under säsongen 2007 var 120 st 
medlemmar aktiva på fågelstationen och 600 gästnätter kunde noteras. 
 
 
 
Lena E tackar alla medverkande och deltagare för den intressanta och aktiva dagen med 
mycket information och engagemang. SRF för den goda sopplunchen och Åsa E som lagat till 
den. 
 
 
 
 
Vid pennan 
Birgitta Fritzdotter 


