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Inbjudan att delta i en utbildning om hållbar miljö- och 

energiinfrastruktur på öar 
 

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) har sökt och erhållit projektmedel från EU:s 

utbildningsprogram ERASMUS+ för en utbildning om hållbar miljö- och energiinfrastruktur på öar. 

Projektet, som ligger inom delprogrammet ”Småskaliga partnerskap för vuxenutbildning”, löper 6 

månader från och med 1 februari 2023. 

Avsikten med utbildningen är att sprida kunskap i Sveriges skärgårdar om hållbar miljö- och energi-

infrastruktur på öar och skapa kontakter med de europeiska nätverk och organisationer som är 

verksamma inom dessa områden. Speciellt den verksamhet som DG Energy initierade efter Valletta 

deklarationen genom skapandet av sekretariatet ”Clean Energy for EU Islands” (CE4EUI). En aktiv part 

i konsortiet som för närvarande driver detta sekretariat är Samsø Energiakademi (SE) i Danmark. Den 

kunskap som finns på Samsö finns inte på samma sätt på svenska öar och detta samarbete kan gynna 

spridning av denna kunskap till nya områden. Samsø Energiakademi är vår samarbetspartner i detta 

projekt. 

Syftet är att sprida kunskap om SEs tekniska och sociala koncept till boende och verksamma på öar i 

den svenska skärgården. Det ska ske dels med digitala workshopar och dels med ett besök på Samsø 

med studiebesök vid olika anläggningar. Målsättningen är att stimulera till att hållbara miljö- och 

energiprojekt samt att nationella eller europeiska samarbeten med gräsrotsperspektiv kan startas i 

svenska skärgårdar. 

Utbildningens målgrupperna är: 

• medlemmar i SRF:s medlemsföreningar, andra boende i svenska skärgårdar 

• kommunala och regionala företrädare från Kommuner och Regioner med 

skärgårdsbefolkning. I första hand politiker, landsbygdsutvecklare och tjänstemän inom 

teknisk kommunal förvaltning som i främst arbetar med lokal infrastruktur.  

Anmälan till utbildningen görs med e-post till info@skargardarna.se senast 11 mars. SRF kommer att 

samla in deltagarnas e-postadresser i en lista (information enl. GDPR). 

En deltagaravgift på 1 000:- kommer att tas ut för den fysiska träffen på Samsø och anmälan till 

denna träff görs senare i mars. Då ingår resa, kost och logi på Samsø samt aktiviteter på Samsø. 

Ersättning för resekostnad erhålls efter inlämnad reseräkning. Utbildningen har 30 platser. 
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Utbildningen 
Utbildningen omfattar fyra digitala workshop och en studieresa till Samsø. Länkar till digitala möten 

och detaljinformation om resan erhålles i en bekräftelse på anmälan. Frågor besvaras av Olle Nygren 

(olle@damina.se), 070-6636706) eller Anetté Larm Johansson (anette@skargardarna.se, 070-

6004027). 

Workshop 1 den 13 mars kl 19.00 (ca 1 tim) 
Inledande digital workshop med en presentation av utbildningen, dess deltagare, SRF, SE mm.  

Workshop 2 den 28 mars kl 19.00 (ca 2 tim) 
Digital workshop med förberedelser inför resan och studiebesöken. Korta presentationer av besöks-

objekten. Indelning i grupper, information om inläsningsmaterial mm. Syftet är att ge deltagarna 

material och tips för att förbereda sig för studiebesöken innan resan till Samsö genomförs. 

Studieresa till Samsø den 25 - 28 april 
Dag 1 resdag till Samsø. Alla svenska deltagare reser enskilt till Malmö eller Kastrup. Avresa med 

buss från Malmö mot Danmark med stopp vid Kastrup för att plocka upp anslutande deltagare. 

Ankomst till Samsø på kvällen. Inkvartering i boende på Samsø. 

Dag 2 och 3 inleds med en kort gemensam samling för innan tre ca 3-tim studiebesök gruppvis med 

cirkulerande schema genomförs men en sammanfattande avslutande samling på plats. Gemensam 

lunch och middag båda dagarna.  

Dag 4 resdag hem. Avresa med buss från Samsø till Malmö på morgonen. Stopp vid Kastrup att 

släppa av flygresenärer. Ankomst till Malmö. Deltagare reser därefter hem enskilt från Malmö. 

Workshop 3 den 11 maj kl 19:00 
Digital workshop med uppföljning av studiebesöken, erfarenheter, frågor, diskussion. 

Workshop 4 den 12 juni kl 19:00 
Avslutande digital workshop med sammanfattning av projektet, deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser av projektet. Utvärdering av projektet och dess resultat inför slutrapportering.  

Välkomna! 
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