Skärgårdsbönder, minnesanteckningar från möte 7 februari 2022
Rikard från Vinön har meddelat att han inte hinner med att vara med i arbetsgruppen och
har bett om att få bli ersatt av någon annan. Inför kvällens möte hade Christopher från
Lilla Rimmö, Sankt Anna, hört av sig med några frågor som han ville att SRF skulle
engagera sig i. Han blev inbjuden att vara med på kvällens möte och även erbjuden att
fortsätta vara med i arbetsgruppen. Han har tackat ja och ersätter nu Rikard.
Vi började med lite presentation om vilka vi är i gruppen och vad vi jobbat med samt
planer vad vi vill och behöver jobba med framöver. Vi behöver få en bättre helhetsbild över läget bland
skärgårdsbönder, förnya inventeringen så vi har aktuella fakta och tillgång till kontaktuppgifter. En enkät ska
mejlas ut till de skärgårdsbönder som vi hittat via Jordbruksverket, mall behöver göras för att kunna svara
digitalt. Mål att göra en vitbok för att samla information om dagsläget och veta vad som är störst behov att
jobba med.
Sakråd om CAP
Louise och Anna-Karin var 26 januari 2022 med på digitalt sakråd om Sveriges strategiska plan för
jordbrukspolitiken, CAP. Mötet anordnades av Näringsdepartementet och hade 130–140 deltagare.
Rapporteringen och sammanfattningen från detta till SRF bifogas separat. På mötet berättade vi i stora drag
om vad som framkommit på sakrådet och vilka frågor vi försökt föra fram. Frågor kunde endast skickas via
Chat, vissa hann vi få svar på, vissa inte.
De frågor vi ställde gällde bland annat kompensationsstöd och vad som hände med möjligheten att hantera öar
utan fast landförbindelse såsom de tidigare låg i en grupp 5b med bättre ersättning än på fastlandet. Vi fick då
veta att öarna ju visst har en egen områdesindelning, 12, vilket vi helt missat. Det vi nu insett är att bara vissa
öar finns där, inte alla, och vi behöver rota vidare i denna fråga. Anna-Karin kontaktar Jordbruksverket.
Vi tog också upp frågan om svårtillgängliga platser och att nivån på den ersättningen inte höjts under två
programperioder. Vi fick dock inget svar på om något kan göras åt det inför nästa programperiod. Vi får lobba
vidare och fortsätta försöka påverka de ersättningar som är betydelsefulla speciellt för skärgårdslantbruket.
Programråd för traditionell kunskap
Sametinget har fått i uppdrag att vara s.k. fokalpunkt (sammanhållande) för artikel 8j och 10c i konventionen
för biologisk mångfald, CBD. Det handlar om hur Sverige ska följa åtagandet att ta tillvara och respektera
traditionell och lokal kunskap, i alla led där beslut tas som relaterar till biologisk mångfald. SRF har blivit
inbjudna att vara med i det programråd som har bildats. Styrelsen för programrådet består av representanter
för Sametinget och från SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM där sametinget kommer att ansvara för
samiska området och CBM för traditionell kunskap utanför det samiska området. SRF har under flera år och på
olika sätt varit engagerade i arbete runt CBD och hur den berör t.ex. småskaligt fiske och skärgårdslantbruk.
Anna-Karin har fått frågan att vara med i programrådet för SRF, första mötet blir 15 februari.
Nästa möte
blir 7 mars kl.19.30

Antecknat av Anna-Karin

