
 

Minnesanteckningar. Möte med Skärgårdsbönder 9 januari 2023 

Närvarande: Sten-Åke, Karin, Stina, Pia, Louise, Christopher, Anna-Karin 
 
Vi välkomnar Stina Molander från Nämdö som är ny för dagen i gruppen.  Alla fick presentera sig och 
vi är glada för tillskottet. 
 
Vid förra mötet i december beslutades att vi skulle be om pengar till porto för att göra ett utskick till 
skärgårdsbönder utifrån den lista som vi fått från Jordbruksverket med djurhållare på öar utan fast 
landförbindelse. Styrelsen i SRF har godkänt detta och bidrar med porto för utskick och svarskuvert 
till 170 brev. Anna-Karin har mejlat ett förslag på följebrev och frågeformulär till gruppen och ber om 
synpunkter, ändringar, tillägg etc. Med brevet vill vi både få in aktuella uppgifter för att bättre kunna 
arbeta med rätt frågor men även skapa kontakt mellan skärgårdsbönder och SRF.  
  
Vi diskuterade om det första utskicket kanske bör vara kort och för att få en första kontakt, och att 
det kan vara bättre att komplettera med fler frågor efteråt för att då också kunna göra inventeringen 
med frågeformuläret digitalt vilket skulle bespara oss mycket arbete. 
 
Sten-Åke åtar sig att göra ett frågeformulär som fungerar att svara på digitalt. Alla kikar på följebrev 
och frågor under närmaste veckan och mejlar synpunkter så att alla i gruppen kan läsa samma 
information senast 15 januari. Sten-Åke lägger upp en mapp i Drive där utkast till enkäten kan finnas 
och även en mapp för bilder där vi gärna kan fylla på med arbetsbilder från våra öar. 
 
När vi enats om hur utskicket ska se ut så skriver Anna-Karin ut och postar till de 170 adresser med 
djurhållare som vi fått från Jordbruksverket. 
 
Hur kan skärgårdsbönder synas? 
Vi har återkommit flera gånger till hur vi ska synas bättre. Både hur allmänheten ska få kännedom om 
vad skärgårdsbönder gör, nyttan av arbetet, vad produceras, hur etc. Men också hur 
skärgårdsbönder ska hitta varandra. Malcolm Dixelius har gjort några korta filmer åt SIKO 
(Stockholms skärgård) om bl.a. skola, bredband och gäddor. De är inte helt enkla att hitta, här är länk 
till en av dem, Lekplats för gädda: https://www.youtube.com/watch?v=MqXZv301cwM 
Om man klickar på ordet Skärgårdarnas Riksförbund vid filmen så finner man även de andra filmerna 
som gjorts. Det finns ju oändligt med information och filmer, det gäller att man också hittar dem via 
t.ex. SRF:s hemsida eller andra vägar där ö och skärgårdsintresserade människor söker information.  



 
Lite snabbare och billigare vägar att synas kan vara via Instagram och Facebook. Inom arbetsgruppen 
är våra kunskaper om sociala medier ganska varierande och vi får prova oss fram var vi ska lägga vårt 
krut. Louise åtog sig att kika på om hon kan starta en fb-grupp och Pia en instagramsida där man kan 
samla foton och filmer om skärgårdsbönders vardag. 
 
Strandskyddet och areella näringar 
SRF har fått en inbjudan från Miljödepartementet att nominera två personer, experter (en man och 
en kvinna) till "utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella 
näringarna". SRF har anmält Sten-Åke Persson och Maria Malmlöf. En av dem kommer att delta. Det 
är de organisationer som svarade på förra strandskyddsremissen som kan få möjlighet att delta som 
experter i denna utredningen, SRF är alltså en av dem. 
Nedanstående länk leder till mer information om utredningen: 
https://www.regeringen.se/494ea7/contentassets/5b5d7888dee84d238af3fb7925e4c8ef/andamals
enliga-undantag-fran-strandskyddet-for-de-areella-naringarna-dir.-202218.pdf 
  
Sten-Åke hör av sig när SRF får besked om datum för möte och vilken roll för påverkan SRF kan få, 
hur man kan göra inspel etc. Synpunkter måste referera till lagtexter och konventioner, man kan inte 
bara säga vad man tycker utan de måste vara förankrade enligt ovan. Vi var eniga om att det finns 
mycket i strandskyddet som påverkar lantbruket - staket ut i sjön, byggnader, landningsramper etc. 
Utredningen ska vara klar 3 mars så det är kort om tid. 
 
Nästa möte  
Måndag 20 februari kl.19.00 
 
Antecknat av Anna-Karin Utbult Almkvist 
Missjö januari 2023 
 
 
 


