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Datum

2016-04-26

Tid

10.00-13.00

Plats

Landstingshuset, Skärgårdssalen
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Inledning. Presentation av deltagare (Gustav Hemming)

Ordföranden Gustav Hemming förklarade mötet öppnat.
Presentationsrunda från deltagarna
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Rapport från Exekutivkommittén (Lars Nyberg)

Ö för Ö Kärnöarna besöks först Utö, Nämdö, Möja besökta nästa troligen
Svartsö, Ingmarsö.
Samlar parter lokalt nedifrån för att koordinera resurser, forma projekt,
genomföra och följa.
Avfall, Skärgårdsstiftelsens projekt Exekutivkommittén är styrgrupp.
Central Baltic- Interreg, nästa ansökningomgång i början av 2017.
Dåligt utbyte till svenska regioner. 75% finansiering Sverige saknar system för
resterande 25%. Viktigt att offentlig sektor med politisk nivå är aktiv.
Mekanismer diskuteras för att Sverige inte ska åsidosättats av Finland-Estland.
Projekt behöver formas tidigt kontakta gärna Annika Claesson på Länsstyerlsen
och besök Central Baltics hemsida.
Nordiska Skärgårdssamarbetet, Stockholms län, Uppsala län, Östergötland,
Skärgårdsstiftelsen, Egentliga Finland, Nylands Förbund, Ålandskommuner
deltar.
Framtidens Skärgårdsskolor, seminarium genomfört 10 februari.
Sammanfattning av seminariet finns på Nordiska Ministerrådets hemsida.
Nästa Rådsmöte är den 12 maj med seminarium om lokal tillgång till service.
Närproducerad mat hösten 2016
Idéer till Nordiska Skärgårdssamarbetet emottages gärna av Lars.
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Nästa Exekutivkommitté 31 maj 2016.
Kommentarer:
Koppla gärna Ö-Ö till Central Baltic.
Skolorna är en nyckelfråga för att skärgården ska överleva. Finns det hinder i
regelverken?Olika regelverk i Sverige, Finland och Åland.
När det gäller finansiering från Jordbruksverket så har förutsättningarna
ändrats vilket gör att 20-25% behöver finansieras från annan offentlig.
Synpunkter bör framföras till Jordbruksverket.
Kan SLL´s skärgårdsbidrag användas för medfinansiering.
Här finns mer att läsa i Lars Nybergs presentation:
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/bK5RHQ1bpc5PDMfrCl3u6p
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Skärgårdsstiftelsen (Anders Olander och Anna Waxin)

Ander Olander ny ordförande i Skärgårdsstiftelsen.
Anders har en bakrgrund med Näringslivsutveckling i Norrtälje.
Skärgårdstiftelsens styrelse, 8 Landstingspolitiker, 4 politiker från Stockholm
stad och 3 politiker från kommunerna samt lika många ersättare (15+15).
Skärgårdsstiftelsen befinner sig i en utvecklingfas med det 5-åriga avtalet med
SLL som ger bra möjligheter.
Mål för denna uteckling
- Ökad självförsörjningsgrad
- Höjd kvalité på besöksmålen
- Ökad tillgänglighet
- Bättre marknadföring
- Minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling
Anna Waxin ny VD, tidigare Svae Skog-Naturuppleverser, Turistutveckling.
Tänker arbeta med att tydligöra rollen för Skjärgårdsstiftelsen och skapa bra
förutsättningar för entreprenörerena som driver verksamheterna.
Naturvårdsidan viktig, mycket har vuxit igen
Naturvårdspla för mark-skog-vatten
Öka självfinansieringgraden 5%, 1600 upplåtelser hyresavtal och arrenden ska
marknadsanpassas, investeringar, besöknäringen tydligare roll, arbetet med
Skärgårdsambassadörer utvecklas.
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RUFS 2050 (Maja Berggren)

Samråd pågår 8 april – 30 september + ÖMS 2050.
RUFS 2050 ska gälla 2018-2026.
Har färre och kortare mål och är mer genomförnadeinriktad.
Klimat, hälsa och landsbygd. Europas mest attraktiva region kvarstår.
Delmål för landsbygd och skärgård ska tas fram, inspel till detta är välkommet
Landsbygds och Skärgårdsstrategi ersätter Skärgårdpolitiskt program och
Delregional plan för Skärgård. Med fokus på tillväxt.

3

Alla synpunkter på samrådsförslaget är välkomna!
Kommentarer
Inventering av hamnar och bryggor Exekutivekommittén
Bryggplan efterlyses med prioriterinmgar
Replipunkter och Kärnöar
Diskussion kring om jordbruksmark ska ingå i regionplan
Mål för livmedelsförsörjning, Länsstyrelsen arbetar med livsmedelsstrategi.
Skärgårdsstrategin kommer attt tas fram med styrgrupp och referensgrupp
samt samråd.
Avrapportering kontinuerligt i Skärgårdsrådet.
Marinor och varv, det är nästan omöjligt att starta ett varv.
Strandskyddet 300 m på kärnöar, markering gjord i remissvar om mer
strategiskt strandskydd.
Ny karta från Stockholm Archipelago från tryckeriet förra veckan.
Presentationen bifogas
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Aktuella sjötrafikfrågor (Åsa Gren-Tivelius, Johan Holm och Andreas
Adolfsson)

Se presentationen som bifogas
Kommentarer
Hur ser uppdraget ut för att köra godset?
Hur beslutas prislistan, finns det möjlighet att se över den?
Diskussioner kring detta samt fraktbidrag, subventioneringar och differentiera.
Detta kan ses över och forsatta diskusioner i kommande Skärgårdsråd.
Behöver prioriterngar göras sommartid om vilket god som körs först?
Landtransporten utgör största begränsningen högsäsong.
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Övriga frågor (Gustav Hemming)

Pakethanteringen i Furusund har flyttats till Flygfyren i Norrtälje. SLL och
Norrtälje kommun har kontakt i denna fråga. Samordning med paketutlämning
från olika leverantörer möte med Länsstyrelsen.
Kommande möten 25 augusti och 1 november 2016.
Det tidigare palnerade mötet 7 juni utgår.
Ordföranden förklarade mötet avslutat
Antecknat av Lena Söderman

