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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes vid årsmötet på Vinö i Misterhults skärgård lördagen den 7 juli
2001. Styrelsen konstituerade sig den 28 augusti 2001, vilket resulterade i att befattningarna
vice ordförande, sekreterare och kassör tillsattes. Rollerna inom styrelsen har därefter varit
fördelad på följande sätt:
Mats Ohlsson/Marsö i Misterhults skärgård
Ingvar Nilsson/Flatholmen i Tjust Skärgård
Peter Lundgren/Gärdsholmen i Tjust Skärgård
Monica Jansson/Norra Malmö i Tjust Skärgård

(Ordförande)
(Vice ordförande)
(Sekreterare)
(Kassör)

Rune Harrysson/Ekö i Tjust Skärgård
Gun Jansson/Norra Malmö i Tjust Skärgård
Esbjörn Johansson/Marsö i Tjust Skärgård
Bo Ottosson/Marsö i Tjust Skärgård
Lars-Eric Samuelsson/Vinö i Misterhults Skärgård

(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)

Leif Eliasson/Norra Malmö i Tjust Skärgård
Irma Andersson/Nävelsö i Tjust Skärgård
Erik Ciardi/Älö i Misterhults Skärgård

(Suppleant)
(Suppleant)
(Suppleant)

Efter det konstituerande mötet har styrelsen sammanträtt 4 gånger (24/10, 9/2, 8/4, och
3/6). Protokoll har förts vid samtliga möten i sedvanlig ordning.

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd. Smålandskustens
Skärgårdsförening är en av riksförbundets 13 medlemsföreningar. Endast en förening från
varje län kan vara medlem. Varje förening företräds av två personer i SRF:s styrelse. Under
verksamhetsåret har Mats Ohlsson (ordinarie) och Peter Lundgren (ersättare) representerat
Smålandskustens Skärgårdsförening.
Följande möten har ägt rum sedan sommaren 2001:
•

Styrelsemöte, 15-16 september 2001, Gräsö i Upplands skärgård. Mötet
arrangerades av Gräsö Skärgårdsråd. Mats och Peter hade tyvärr inte möjlighet att delta.

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Mats Ohlsson
Marsö
572 95 FIGEHOLM
0491 - 360 36
mats.ssf@telia.com

Ingvar Nilsson
Flatholmen
590 93 GUNNEBO
0490 – 270 07
ingvar.ssf@telia.com

Peter Lundgren
Gärdsholmen
590 98 EDSBRUK
0493 – 401 69
peter.ssf@telia.com

Monica Jansson
Norra Malmö
593 91 VÄSTERVIK
0490 – 122 15
monica.ssf@telia.com
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•

Styrelsemöte, 9-10 november 2001, Visingsö i Vättern. Mötet arrangerades av
Visingsörådet. Peter var närvarande.

•

Årsmöte, 17-18 mars 2002, Hanö i Blekinge. Mötet arrangerades av Blekinge kust- och
skärgårdsförening. På årsmötena får en tredje representant från varje förening delta.
Mats, Peter och Monica var närvarande på årsmötet. AU:s förslag till ändring av
riksförbundets stadgar med avseende på synsättet vad gäller rösträtten i medlemsföreningarna bifölls enhälligt. Beslutet innebär att medlemsföreningarna inte är bundna
att endast förbehålla rösträtten till de i skärgården mantalsskrivna skärgårdsborna.

•

Styrelsemöte, 8-9 juni 2002, Hven i Öresund. Mötet arrangerades av Hvens Byalag.
Mats var närvarande på mötet.

Av denna redovisning framgår att Smålandskustens Skärgårdsförening har varit representerat
vid 3 av 4 möten.
Under året har SRF lämnat remissvar i följande ärenden:
•
•
•

Anita Bråkenhielms (ensamutredare) förslag till åtgärder avseende konsekvenser p.g.a. det
fria handredskapsfisket
Småskaligt kust- och insjöfiske – en analys.
GBV:s roll i regionalpolitiken

Dessutom har uttalanden inom följande ämnesområden publicerats:
•
•

Boendeskatten
Strandskyddet

För mer information om riksförbundets verksamhet hänvisas till www.skargardsborna.org.
Vi bedömer att vårt engagemang – vid sidan av övriga medlemsföreningar – har varit av stort
värde för riksförbundet och för vår egen förening. Den tillträdande styrelsen bör därför lägga
stor vikt vid att även i fortsättningen närvara och aktivt delta i riksförbundets verksamhet.

Utredningen om utvärdering av det fria handredskapsfisket

Under verksamhetsåret har ensamutredaren, fd landshövding Anita Bråkenhielm, avslutat sitt
utredningsuppdrag avseende konsekvenserna av det fria handredskapsfisket m.m. Rapporten
– Utvärdering av det fria handredskapsfisket, SOU 2002:82 – överlämnades till
Jordbruksdepartementet 14 november 2001.
I samarbete med Kalmar läns fiskareförbund har skärgårdsföreningen följt utredningsarbetet
med stort intresse. Vi hade tillsammans förhoppningen att utredaren skulle komma fram med
ett förslag som kraftfullt främjar att fiskevårdsområden bildas i skärgården. Ensamutredaren
misslyckades med detta. Utredaren är visserligen inte emot lokalt styrda och förvaltade
fiskevårdsområden, men menar att fisket med handredskap fortfarande ska vara ”fritt” under
förutsättning att den som fiskar har betalt en nationell fiskevårdsavgift. Utredaren föreslår
även en fångstbegränsning motsvarande 4 fiskar per dag. Hur kan utredaren tro att
skärgårdens vattenägaren (skärgårdsbefolkningen) känner sig motiverade att lägga ned tid och
pengar på fiskevårdsåtgärder om man inte kan kräva att alla som vill fiska i fiskevårdsområdet
ska betala en rimlig lokal fiskevårdsavgift? Utredningsresultatet har blivit starkt kritiserat från
de flesta remissinstanserna. Det är viktigt att den tillträdande styrelsen fortsätter att bevaka
ärendets handläggning.
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Regionalt miljö- och hushållningsprogram för skärgårdarna i
Östergötlands och Kalmar län.

Miljövårdberedningen presenterade sitt betänkande, Levande Skärgård, SOU 2000:67, i juni
2000. Betänkandet är en utvärdering av resultatet av länsstyrelsernas förslag till regionala
miljö- och hushållningsprogram. Ärendet har sedan dess legat i träda på Miljödepartementet.
Det verkar som det mycket lovordade utredningsresultatet blev en hyllvärmare, men vi har
inte helt givit upp hoppet. I avvaktan på en eventuell fortsättning genomförs möten
(skärgårdsgruppen) i vårt län för att i möjligaste mån hålla ambitionerna vid liv. Skärgårdsgruppen, under ledning av landshövdingen, har haft möten kring frågor och ärenden som kan
handläggas i väntan på regeringens beslut om programmets genomförande.
Mats Ohlsson (ordinarie) och Esbjörn Johansson (ersättare) ingår i skärgårdsgruppen.
Olyckligtvis har både Mats och Esbjörn haft svårt att ställa upp med anledning av att mötena
äger rum på dagtid och ofta i Kalmar. Vi har alltså fått möjlighet att påverka arbetet, men har
ytterst begränsade möjligheter att delta. Detta känns självklart otillfredställande. Det är för
närvarande oklart om vår nye landshövding, Sven Lindgren, avser att fortsätta hålla liv i
skärgårdsgruppen.

Samverkansgrupp för regionala miljömål

Arbetet med de 15 nationella miljömålen, som riksdagen antog 28 april 1999, vilar på fem
grundläggande värden. Vi ska tillsammans, d.v.s. det är allas ansvar att:
•
•
•
•
•

främja människors hälsa,
värna om den biologiska mångfalden,
ta till vara de kulturhistoriska värdena,
bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och
trygga en god hushållning med naturresurserna.

För att uppnå de nationella miljömålen har arbetet och ansvaret förts ned på den regional
nivån. Alla skall ta sitt ansvar.
Under hösten 2000 bildade länsstyrelsen en samverkansgrupp som skall arbeta med att
regionalisera de nationella miljömålen. Skärgårdsföreningens ordförande, Mats Ohlsson, är
med i samverkansgruppen som leds av länsrådet Ulf Färnhök. Peter är Mats ersättare. Nästa
möte äger rum tisdagen den 20/8 kl 9-12 i Oskarshamn.
Under samverkansgruppen genomförs arbetet i 5 arbetsgrupper. Följande styrelseledamöter
representerar Skärgårdsförening i arbetsgrupp 1, 2 och 4:
Arbetsgrupp 1 – Ett rikt odlingslandskap; Ingen övergödning; Myllrande vårmarker
Peter Lundgren, Gärdsholmen
Nästa möte äger rum tisdagen den 27/8 kl 13-16. Plats: Länsstyrelsen i Kalmar
Arbetsgrupp 2 – God bebyggd miljö
Leif Eliasson, Norra Malmö
Nästa möte äger rum fredagen den 30/8 kl 9-12. Plats: Länsstyrelsen i Kalmar
Arbetsgrupp 4 – Levande sjöar och vattendrag; Bara naturlig försurning; Hav i balans samt
levande kust och skärgård
Lars-Erik Samuelsson, Vinö
Nästa möte äger rum torsdagen den 22/8 kl 9-12. Plats: Västervik (preliminärt)
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Baserat på det arbete som hittills utförts har länsstyrelsen beslutat att regionalisera 27 av de
nationella delmiljömålen. Dessa delmål skall anpassas till regionala förhållanden under
sensommaren för att sedan gå ut på remiss den 1 oktober 2002.

EU:s strukturfonder – Stödområde Mål 2 Öarna

Programmet för Mål 2 Öarna omfattar period 2000-2006. Skärgården har indelats i regioner.
Region 3 som omfattar skärgårdarna i Östergötlands län, Kalmar län, Blekinge län och Hven i
Öresund. Regionförbundet i Kalmar län har utsetts till sekretariat för Region 3. Helena
Nilsson är sekretariatets handläggare. Helena Nilsson är dessutom sekreterare i
referensgruppen för Region 3. Företrädare för skärgårdarna i Region 3 är Bengt Almkvist
(Östergötlands Skärgårdsförening), Mats Ohlsson (Smålandskustens Skärgårdsförening),
Ann-Marie Nordström (Blekinge Kust- och Skärgårdsförening) samt Ingrid Fredriksson
(Hvens Byalag). I gruppen ingår även representanter från kommunerna och länsstyrelserna i
regionen. Barbro Tjernström, kommunalråd i Söderköpings kommun, är ordförande för
refererensgruppen.
Yvonne Lindberg, Torrön i Tjust skärgård, är länets ledamot i Strukturfondsdelegationen för
Mål 2 Öarna. Yvonne företräder Regionförbundet i Kalmar län. Strukturfondsdelegationen
leds av Birgit Friggebo som är landshövdingen i Jönköpings län. Delegationen är beslutande
instans, d.v.s. när referensgrupperna har bifallit inkomna projekt kan de godkännas av
delegationen.
Referensgruppen har möte fyra gånger per år. Projektansökningar ska vara sekretariatet för
Region 3 tillhanda tre veckor före referensgruppens möte. Årets sista stoppdatum för
ansökningar är den 30 september. De ansökningar som då går vidare till
strukturfondsdelegationen tas upp för beslut den 17 december. Handledningen och
blanketter för ansökan finns att hämta på Regionförbundets hemsida. Kontakt kan också tas
direkt med Helena Nilsson på Regionförbundet.
Sedan start av Mål 2 Öarna har endast ett projekt längs Smålandskusten blivit antaget.
Projektägare är Marsö-Kråkelund Samfällighetsförening. Projektets namn är:
Brygganläggning på fastlandet för boende på Marsö i Misterhults skärgård. Projektet
omfattar även en rensning av trång passage i båtled mellan Marsö och Kråkelund. Bygg- och
anläggningsarbeten startar den 1 september 2002 och beräknas vara avslutade 31 augusti
2003. Projektledare är Leif Carlsson på Marsö i Misterhults skärgård. Marsöborna delar gärna
med sig av sina erfarenheter.

LEADER+ Kustlandet

Ideella Föreningen Kustlandet har kommit igång ordentligt med sin verksamhet.
Befattningarna verksamhetsledare, projektrådgivare och administratör har tillsats med av
Kustlandet anställd personal. Kontoret ligger i Gamleby. Ca 100 projektidéer har inkommit.
Några av dessa idéer har mognat fram till projekt som fått klartecken från LAG att starta. För
mer information hänvisas till hemsidan www.kustlandet.com.
Mats är ledamot i styrelsen (LAG) för Kustlandet.

SkärgårdsBladet

Styrelsen har erfarit att arbetet med SkärgårdsBladet är av stor betydelse. Medlemstidningen
har blivit uppmärksammad på olika sätt och vi är den enda skärgårdsföreningen i landet som
någorlunda regelbundet har delat ut en medlemstidning. Under det gångna verksamhetsåret
blev det dock bara ett nummer p.g.a. tidsbrist.

Sida 5 (6)

Hemsida för Smålandskustens Skärgårdsförening

Ett utkast till hemsida finns på en tillfällig plats på Internet. När informationsinnehållet nått
tillräcklig mognad så kommer den att länkas till www.smalandskusten.nu som vi har
reserverat för skärgårdsföreningen.

Treårigt informationsprojekt

Informationsprojektet är ett initiativ som togs av skärgårdsföreningen våren 2001. Detta
betyder att vi har ekonomiskt stöd från länsstyrelsen att bedriva vår informationsverksamhet
vidare med hjälp av bl.a. SkärgårdsBladet. Pengar erhålls av länsstyrelsen 2 ggr per år under
förutsättning att vi kan verifiera våra utlägg. Eftersom vi haft tidsbrist har vi hittills inte
kunnat kvittera ut så mycket pengar som länsstyrelsens beslut omfattar.
Den ursprungliga ansökan avser att täcka kostnader för tryckning, programvaror,
uppgradering av skärgårdsföreningens datorer, inköp av digital kamera till redaktionen samt
drift av vår hemsida. En mindre del avser även utlägg för deltagande i möten, konferenser,
nätverksbyggande och kompetensutveckling.

Kommunal översiktsplanering

Översiktsplanering pågår eller har nyligen genomförts i länets kommuner. Översiktsplanering
innebär att man ser över kommunens markanvändning och infrastruktur. En beslutad
översiktsplan gäller i 10 år. Oskarshamns kommun har låtit Skärgårdsföreningen delta i
arbetet och under våren 2002 fick föreningen möjlighet att lämna sina remissynpunkter. I en
samrådsredogörelse som skickades ut den 19 juni 2002 kan vi med tillfredställelse konstatera
att vårt remissvar beaktats fullt ut. Beslut har också fattats att en fördjupad översiktsplan skall
göras för skärgården och det närbelägna fastlandet. Denna fördjupning kommer att ske i
dialog med Smålandskustens Skärgårdsförening.

Vindkraftpark på Midbredan

Midbredan är ett större grundområde som ligger mellan Blå Jungfrun och Kråkelund. Här
avser Vindkompaniet att bygga en vindkraftanläggning omfattande 35-50 MW. Anläggningen
är tänkt att omfatta 10-14 vindkraftverk placerade i två rader. Avståndet mellan raderna är
700 m och avståndet mellan kraftverken i raderna är 500 m. Vindkraftverkens höjd blir
maximalt 130 m!
Efter ett tidigt samråd - genomfördes i februari 2002 i Oskarshamn - överlämnade
Skärgårdsföreningen ett skriftligt yttrande till Vindkompaniet. I yttrandet framfördes att det
är olämpligt att uppföra anläggningen på Midbredan med hänsyn till bl.a. fiskets intressen
samt att den förfular en ostörd landskapsbild där Blå Jungfrun är ett välkänt
landskapselement. Blå Jungfrun är dessutom ett välkänt turistmål i Oskarshamns kommun.
Skärgårdsföreningen är inte emot vindkraftverk utan föreslog i sitt yttrande att
vindkraftanläggningen bör byggas direkt utanför kärnkraftverken i Simpevarp. Här är redan
kustens landskapsbild kraftigt påverkad av kärnkraftanläggningen.
Enligt Miljöbalken skall verksamhetsutövaren, i detta fallet Vindkompaniet, även kalla till
utökat samråd. Detta samråd kommer att äga rum onsdagen den 10 juli kl 19.00 i Kapellet i
Byxelkrok på norra Öland. Skärgårdsföreningen bör naturligtvis vara representerat.
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Förslag till revision av föreningens stadgar

Diskussionerna om rösträtten i landets skärgårdsföreningar är alltid en aktuell fråga. På förra
årsmötet beslutades att styrelsen för Smålandskustens Skärgårdsförening skall ta fram ett
förslag till förändring av stadgarna så att alla som vill verka för föreningens ändamål har
rösträtt.
Styrelsen har tagit fram ett förslag till förändring av stadgarna. Förslaget kommer att
presenteras på det förestående årsmötet den 6 juli 2002. Efter presentationen lämnas ordet
fritt och därefter ställes frågan om förslaget kan antas. Under förutsättning att det blir ett
enhälligt beslut gäller den nya versionen av stadgarna fr.o.m årsmötet den 6 juli 2002.

Slutord

Under det år som gått har några i styrelsen inte haft möjlighet att lägga ned så mycket arbete
som tidigare inom föreningens verksamhetsområde. Detta har bl.a. drabbat det planerade
arbetet med SkärgårdsBladet och hemsidan, men också att vi fått tackat nej till deltagande i
olika typer av sammankomster och möten. Den tillträdande styrelsen bör om möjligt vidta
åtgärder som gör att föreningen blir mindre beroende av enskilda styrelseledamöters
arbetsinsatser.
Det finns fortfarande en hel del skärgårdsbor (permanentboende, deltidsboende och
fritidsboende) som fortfarande inte är medlemmar i föreningen. Det är viktigt att så många
som möjligt av dessa blir medlemmar i föreningen. Styrelsen bör aktivt arbeta med denna
fråga i samarbete med medlemmarna. Även om skärgårdsföreningen redan nu är en av länets
största landsbygdsföreningar så är det en stor fördel om vi blir ännu fler. Styrelsen hoppas att
den föreslagna ändringen av stadgarna skall göra föreningen mer intressant för alla som har
ett intresse av att skärgården utvecklas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Styrelsen
Enligt uppdrag
Mats Ohlsson
Ordförande

