
Skärgårdarnas Riksförbund



Välkomna!
● Vad är Skärgårdarnas Riksförbund? 

● Hur vi arbetar för att samla Sveriges 

öar.



Om SRF
● Ideell förening som funnits sedan 

1982

● Samlar Sveriges ö-befolkning

● Antal boende i svensk skärgård är 32 

000 fördelat på 390 öar. 

● En befolkning som varierar stort över 

säsong



Vår organisation
● Regionala medlemsföreningar

● Representantskapsmöte

● Styrelse

● Arbetsgrupper 

● Kansli



Medlemsföreningar
● Bohusläns Skärgårdsråd

● Hvens Byalag

● Blekinge Kust och Skärgårdsförening

● Smålandskustens Skärgårdsförening

● Östergötlands Skärgårdsförening

● Sörmlands Skärgårds Intresseförening

● SIKO (Stockholms skärgård)

● Gräsö Skärgårdsråd

● Söderhamns Kust och 

Skärgårdsförening

● Hemsö Skärgårdsförening

● Holmöns Utvecklingsforum

● Luleå Skärgårdsförening

● Vinöns Kultur- och 

Hembygdsförening

● Visingsörådet



Vi finns runt hela 
Sveriges kust och 

på öar i sjöar.



Vår övergripande 
målsättning

● Det ska gå att bo, leva och verka på 

Sveriges öar. 



Hur arbetar vi för 
att nå våra mål?



Tio nationella 
arbetsgrupper

Med hjälp av arbetsgrupperna 

blir utvecklingsarbetet förankrat 

på våra skärgårdsöar. 



Besöksgruppen
■ Ger medlemsföreningarna stöd 

och support i 
besöksnäringsfrågor.

■ Upprättar kontakter med 
nationella och regionala 
Visit-kontor.

■ Tar fram verktyg för 
planeringsprocesser och 
medfinansiering.



Blåljusgruppen
■ Upprättar samarbete mellan 

medlemsföreningarna i 
blåljusfrågor.

■ Sprider kunskap om blåljusfrågor.
■ Lyfter fram goda exempel på hur 

man kan jobba med i blåljusfrågor 
i skärgårdsmiljö.



Bredbandsgruppen
■ Bidrar till så bra förberedelser 

som möjligt för SRFs medlemmar, 
antingen i fiberförberedelser eller 
med hjälp av annan teknik.

■ Förmedlar bredbandskunskap.



Fiskegruppen:
■ Ökar kunskapen om EU:s och 

svenska myndigheters åtagande 
om småskaligt fiske och 
förvaltning av fiskebestånden.

■ Företräder det småskaliga fisket 
och värnar om hållbarhet, 
sysselsättning och fisktillgång.



Färjegruppen:
■ Arbetar för att öka förutsättningen 

för att kunna bo och verka i 
skärgården genom att utveckla 
färjekommunikationerna till och 
från öarna året runt.

■ Är en samlad förhandlingspart för 
Färjerederiet och Trafikverket.

■ Är ett bollplank för att utveckla 
lederna och genomföra 
förbättringar.



Miljö & Energi:
■ Bevakar och rapporterar om 

miljömässig hållbarhet med 
beaktande av ekonomisk och 
social hållbarhet, ur ett ö- och 
skärgårdsperspektiv.

■ Erbjuder hjälpmedel som 
underlättar resursanvändning och 
som gör att man genomför 
aktiviteter på ett hållbart sätt.



Redaktionen:
■ Levererar minst en notis per 

vecka till webben och våra sociala 
medier.                                          

■ Utbilda medlemmarna i digital 
kommunikation.                 

■ Gruppen producerar artiklar om 
"livet på öarna".



Skärgårdsboende:
■ Utreder och dokumenterar olika 

förhållanden kring boende i 
skärgårdarna.

■ Arbetar med strandskyddsfrågan.
■ Tar fram skärgårdsstatistik om 

antalet boende mm.



Skärgårdsbönder:
■ Bevakar beslut om regelverk inom 

EU och nationellt och sprider 
kunskapen vidare till 
medlemmarna.

■ Skapar nätverk mellan 
skärgårdsbönder.

■ Uppmuntrar och stötta kollegor.



Skärgårdsskolor:
■ Synliggöra skärgårdsskolornas 

viktiga roll för ett levande 
skärgårdssamhälle.

■ Skapa nätverk mellan 
skärgårdsskolor.

■ Bidra till barnens 
skärgårdsidentitet och öka deras 
kunskap om skärgården.



På en ö möter boende, offentliga 

verksamheter, civilsamhälle och företag fler 

hinder och än likvärdiga verksamheter på 

fastlandet.

Det ställer höga krav på oss som bor i 

skärgården, men även på övriga samhället.

Vi är, genom vår geografi, en avgränsad 

plats vilket gör det tydligt hur viktigt det är 

med resurshushållning för att skapa ett 

fungerande samhälle.

Ö-perspektivet



Tack för att ni 
lyssnat!

● SRF fyller en viktig roll i arbetet med 

att skapa framtidens hållbara och 

resilienta samhälle.


