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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet i Händelöps bygdegård lördagen den 6 juli 2002.
Styrelsen konstituerade sig den 17 oktober 2002, som resulterade i att befattningarna vice
ordförande, sekreterare och kassör tillsattes. Ansvarsfördelning 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
Leif Eliasson/Norra Malmö 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)

Irma Andersson/Nävelsö i Tjust Skärgård
Erik Ciardi/Älö i Misterhults Skärgård
Leif Carlsson/Marsö i Misterhults skärgård

(Suppleant)
(Suppleant)
(Suppleant)

Efter det konstituerande mötet har styrelsen sammanträtt 4 gånger (4/12, 13/2, 3/4 och
7/5). 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 i riksförbundet. Varje förening företräds av två personer i SRF:s
styrelse. Under verksamhetsåret har Mats Ohlsson (ordinarie) och Peter Lundgren (ersättare)
representerat Smålandskustens Skärgårdsförening.

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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Riksförbundet har under året genomfört följande styrelsemöten och årsmöten:
•

Styrelsemöte, 21-22 september 2002, Lagnö, Sankt Anna. Mötet arrangerades av
Östergötlands Skärgårdsförening. Mats var närvarande.

•

Styrelsemöte, 22-23 november 2002, Arholma, Stockholms skärgård. Mötet
arrangerades av Skärgårdens Intresseföreningarnas Kontaktorganisation (SIKO). Peter
vara närvarande.

•

Årsmöte, 8-9 mars 2003, Käringön, Bohusläns skärgård. Mötet arrangerades av
Bohusläns skärgårdsråd. Mats och Peter var närvarande. Mats blev invald i riksförbundets
arbetsutskott. Bengt Almkvist, Kjell Björkqvist och Anne Forslund blev omvalda som
ordförande, vice ordförande och kassör i nämnd ordning.

•

Styrelsemöte, 16-17 maj 2003, Loftahammar i Tjust skärgård. Mötet arrangerades av
Smålandskustens Skärgårdsförening. Mats och Peter var närvarande på mötet. Mötet blev
lyckat och omfattade bl.a. en båttur till Väderskär.

Av denna redovisning framgår att Smålandskustens Skärgårdsförening har varit närvarande
på samtliga möten. Vi bedömer att vårt engagemang – vid sidan av övriga medlemsföreningars insatser – 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.

Samverkansgrupp för regionala miljömål
Arbetet med de 15 nationella miljömålen, som riksdagen antog den 28 april 1999, vilar på
fem grundläggande värden. Vi ska tillsammans:
•
•
•
•
•

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 det skall vara möjligt att uppnå de nationella miljömålen måste arbetet och ansvaret
föras ned på den regionala nivån. Endast på detta sätt är det möjligt att också nå ut till
företagare, hushåll och enskilda personer. Alla ska ta sitt ansvar för att målen ska uppnås.
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 Lundgren är Mats
ersättare. Under samverkansgruppen finns 5 arbetsgrupper. Skärgårdsföreningen sitter med i
3 av dessa grupper på följande sätt:
Arbetsgrupp 1 – Ett rikt odlingslandskap; Ingen övergödning; Myllrande vårmarker
Peter Lundgren, Gärdsholmen
Arbetsgrupp 2 – God bebyggd miljö
Leif Eliasson, Norra Malmö
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Arbetsgrupp 4 – Levande sjöar och vattendrag; Bara naturlig försurning; Hav i balans samt
levande kust och skärgård
Lars-Erik Samuelsson, Vinö
Arbetet med de regionala miljömålen har varit mycket omfattande och höjdpunkten av
ansträngningarna nåddes i samband med författandet av remissvaret som skulle vara
länsstyrelsen tillhanda senast den 17 januari 2003. Vi lyckades bli klara i tid och vårt svar blev
mottaget på ett positivt sätt. Länsstyrelsen ska fastställa (besluta) miljömålen den 1 september
2003.
Styrelsen vill i detta sammanhang framföra att det är svårt att delta på lika villkor med
tjänstemännen i detta samarbete. Mötena genomförs på dagtid och inga kostnadsersättningar
utgår.

EU:s strukturfonder – Stödområde Mål 2 Öarna

Programmet för Mål 2 Öarna omfattar period 2000-2006. Skärgården har indelats i regioner.
Vår skärgård ingår i Region 3 som omfattar skärgårdarna i Östergötlands län, Kalmar län,
Blekinge län och Hven i Öresund. Regionförbundet i Kalmar län är fortfarande sekretariat
för Region 3. Camilla Håkansson är sekretariatets handläggare. Camilla är dessutom
sekreterare i referensgruppen för Region 3. Mats är skärgårdsföreningens representant i
referensgruppen. I gruppen ingår även representanter från kommunerna och länsstyrelserna i
regionen.
Hittills har endast två projekt startat i den småländska skärgården. Marsöborna i Misterhults
skärgård håller på att bygga om och bygga ut sin hamnanläggning i Kråkelund och på Östra
Eknö ska vägnätet underhållas och förbättras. I båda fallen har berörda kommuner och
regionförbundet gått in som medfinansiärer. Nationella medfinansiärer krävs och dessutom
måste projektägaren gå in med egna pengar (ca 30 %).

LEADER+ Kustlandet
Smålandskustens Skärgårdsförening är medlem i Kustlandets Ideella Förening som har sitt
säte och kontor i Gamleby. Mats Ohlsson är ledamot i styrelsen för Kustlandet. Kustlandets
nyhetsbrev (2 st hittills) har skickats ut till skärgårdsföreningens medlemmar. Skärgårdsborna
har hittills nyttjat Kustlandet i ringa omfattning. Det mest omfattande projektet hittills heter
Bruksbåten som bedrivs av Sjöfararkusten. Lina Johansson, Hasselö, är projektledare på deltid.

Samarbete med Kalmar Högskola
Högskolans utbildningsprogram omfattar bl.a. en utbildning i naturguidning. Mats har under
vintern och våren varit handledare för en grupp studenter som genomfört en projektuppgift
med titeln Idé och exempelsamling för Skärgårdslandskapet. Projektarbetet som består av ett
antal mindre arbeten presenterades i Blankaholm lördagen den 10 maj under ledning av
miljödirektör Stefan Svenaeus på länsstyrelsen. Ett av arbetena är en kartläggning av
skärgårdsbefolkningens attityder till turism. Skärgårdsföreningen tillhandahöll sitt medlemsregister för att undersökningen skulle kunna genomföras på ett relativt enkelt sätt.
Exempelsamlingen är omfattande och det kostar ca 30 000 kronor att kopiera och skicka den
till samtliga medlemmar. Det saknas idag pengar för detta. Styrelsen bör försöka hitta en
finansieringsform för at få ut dokumentet till medlemmarna. Nytt informationsprojekt?
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Det fria handredskapsfisket - Artikel i VT den 26 februari 2003

Vår rubrik ”Ord och handling i Kustlandet” omvandlades till ”Att göda och döda
skärgården” när den bearbetats av VT:s redaktion. Artikeln togs fram i ett samarbete mellan
Smålandskustens skärgårdsförening, Mellanskärgårdens intresseförening och Gryts
Skärvårdsförening. Artikeln tar särskilt upp missförhållandena kring det fria
handredskapsfisket. Vi blev till vår förvåning oemotsagda och några meddelade sin
uppskattning till vårt initiativ. Det är synnerligen viktigt att kampen fortsätter på ett
konstruktivt sätt.

Skärgårdstrafiken i Västerviks skärgård
Skärgårdsföreningen har deltagit i diskussioner om skärgårdstrafikens utformning under
sommarmånaderna. De är viktigt att skärgårdstrafiken utvecklas så att den skapar
förutsättningar för en utveckling av näringslivet i skärgården. Skärgårdsföreningen är dock
skeptisk till ett system där föreningslivet tillsammans ska administrera skärgårdstrafiken. En
sådan lösning har diskuterats.

LIFE-projektet Skogen vid kusten

Skärgårdsföreningen har under året ombesörjt att medlemmarna blivit inbjudna till
Skogsvårdsstyrelsens information om LIFE-projektet Skogen vid kusten. Seminariet ägde rum
på stadshotellet i Västervik den 29 april 2003.

LIFE-projektet Naturbetesmarker i östra Småland
Världsnaturfonden ansöker om ekonomiska medel för vård och skötsel av naturbetesmarker i
östra Småland. Under förutsättning att EU godkänner ansökan kommer en väsentlig summa
pengar att finnas tillgängliga för insatser i skärgårdens naturreservat (Natura 2000-områden).
Skärgårdsföreningen skickade synpunkter på projektets innehåll den 18 augusti 2002. Beslut
väntas sommaren 2003. Skärgårdsföreningen följer ärendets utveckling med stort intresse.

Naturvårdsverkets kartläggning av strandskyddsbestämmelserna
Skärgårdsföreningen lämnade sitt remissvar den 17 oktober 2002. Skärgårdsföreningen har
framfört att utredningen ska lämnas utan åtgärd. Länsstyrelserna bör istället få i uppdrag att i
samverkan med kommunerna komma med ett förslag på hur arbetet med de kommunala
översiktsplanerna ska bedrivas för att stränderna ska få ett tillräckligt skydd. Ett skydd som
inte får förhindra hållbar utveckling i lokal och regional skala.

Sjöpolisen i Kalmar län
Sjöpolisen i Kalmar län har avvecklats. Skärgårdsföreningen försökte häva nedläggningshotet
genom en skrivelse till Rikspolisstyrelsen. Skrivelsen skickades den 22 januari 2003.
Rikspolisstyrelsen uppvaktades även av Skärgårdarnas Riksförbund. Dessa initiativ har tyvärr
inte på något sätt påverkat beslutsprocessen. Det kändes som Rikspolisstyrelsen inte låtsades
ha kännedom om skrivelserna.

Vindkraft till havs i Kalmar län

Styrelsens ordförande, Mats Ohlsson, var närvarande vid utökat samråd om den planerade
vindkraftanläggningen på Midbredan nordväst om Blå Jungfrun. Samrådet ägde rum den 10
juli 2003 i Byxelkrok. Ett stort antal och i huvudsak fritidsboende ölänningar var samlade.
Motståndet var massivt och känslorna svallade häftigt. Skärgårdsföreningen följde upp
samrådsmötet med ett yttrande som är daterat 2002-08-26 och framhöll att vi ogillar valet av
plats.
Ärendet har kommit av sig något och länsstyrelsen håller på att ta fram en ”beslutspolicy” för
vindkraft tillsammans med länsstyrelsen i Blekinge.
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Fördjupad översiktsplanering i skärgården/kustområdet

En fördjupad översiktsplanering startade i januari 2003 i Oskarshamns kommun. Arbetet
finansieras delvis av EU Interreg-projektet BALTCOAST. Göran Folbert på länsstyrelsen är
projektledare för BALTCOAST. Samtliga öar i Misterhults skärgård har bildat en
samverkansgrupp tillsammans med planerarna i Oskarshamns kommun. Två möten har ägt
rum och det nästa kommer att genomföras i augusti i Klintemåla. Från varje ö deltar en
representant och dessutom deltar representanter för några byar på fastlandet som har
kustkontakt.
I Västerviks kommun pågår förberedelser för en fördjupad översiktsplanering som också har
stöd av BALTCOAST. Det är oklart på vilket sätt arbetet kommer att bedrivas i samarbete
med skärgårdsbefolkningen.

SkärgårdsBladet

Styrelsen har konstaterat att arbetet med SkärgårdsBladet är av stor betydelse för medlemmarnas intresse för föreningens verksamhet. Trots att vi prioriterat arbetet med tidningen har
det bara resulterat i ett nummer som posten mottog för distribution den 30 juni 2003.
Styrelsen känner sig naturligtvis inte nöjd med detta resultat. Ett sätt att upprätthålla
utgivningstakten kan vara att minska på omfånget.

Hemsida för Smålandskustens Skärgårdsförening

Vi har fortfarande inte lyckats prioritera arbetet med hemsidan. Allt är dock förberett och det
känns naturligtvis som ett litet framsteg. Vi har alltså valt webbhotell, betalt årlig avgift, fått
alla uppgifter vi behöver från webbhotellet och investerat i användarrättigheter till MS
Frontpage.
När lämplig information är klar överförs den till adressen: www.smalandskusten.se.
Adresserna www.smalandskusten.nu och www.smalandskusten.net är också reserverade och
kommer i sin tur att kopplas till www.smalandskusten.se.

Treårigt informationsprojekt
Informationsprojektet har genomförts i samarbete med Länsstyrelsen. Ursprungligen var det
tänkt att även regionförbundet skulle delta som medfinansiär i projektet. Regionförbundet
ville dock att projektet skulle formuleras som ett EU-projekt (Mål 2 Öarna). Skärgårdsföreningen orkade vid det tillfället inte med ett sådant upplägg. Detta resulterade i att
samarbetet med regionförbundet avbröts i detta ärende.
Den del av projektet som har genomförts i samarbete med länsstyrelsen avslutades i maj
2003. Vi kan nu nöjt konstatera att vi genom projektet har moderniserat våra IT-hjälpmedel
och detta har även omfattat en investering i användningsrättigheter (licenser) för några bra
programvaror för framtagning av Skärgårdsbladet, trycksaker och utveckling och underhåll av
den planerade hemsidan.

Styrelsen
Enligt uppdrag
Mats Ohlsson
Ordförande

