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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Genom beslut den 27 maj 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Jordbruksdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppgiften

kartlägga förutsättningarnaatt för levande skärgård bedömaen samt
behovet och föreslå de förändringarav angelägnaär försom att
underlätta bosättning och företagande i skärgårdsområdena.

Med stöd detta bemyndigande förordnades denav 28 juni 1993
landshövdingen Gunnar Björk särskild utredare.som

Som i utredningen förordnadesexperter den 13 oktober 1993 de-
partementssekreteraren Ulrika Bergfors, departementssekreteraren
Lena Ellwerth-Stein, departementssekreteraren Erling Kristiansson,
projektchefen Björn Kämpe, departementssekreteraren Ann Lemne,
kammarrättsassessorn Christina Otto kanslirådet Erik Westman.samt

Den 31 januari 1994 förordnades departementssekreteraren Peter
Fäldt i utredningen.expertsom

Till sekreterare i utredningen förordnades den 28 juni 1993 hov-
rättsassessorn Daniel Samuelson. Till biträdande sekreterare förord-
nades den 4 oktober utredningssekreteraren Michael ldermark.

Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Levande skärgår-
dar. Utredningens arbete i ochär med detta avslutat.

Stockholm i juni 1994

Gunnar Björk

Daniel Samuelson
Michael ldermark
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget
Min uppgift har varit i nulägesbeskrivning föratt skärgårdsområ-en
dena beskriva vad hänt i skärgårdarna årsedan 1975, bedömasom att
behovet förändringar underlättar bosättningav och företagande isom
skärgårdsomrâdena lämna förslag till förändringarsamt att ärsom an-
gelägna i detta avseende varvid utgångspunkten enligt direktiven är att
skapa skärgård så långt möjligt kan verkaen kraftsom som av egen

bidrag eller andrautan särskilda ingripanden från myndigheterna.

Sveriges påöbefolkning 1990-talet
På fastöar landförbindelse längsutan kusterna och i sjöarna Vänern,
Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland vid årsskif-var

199394 drygt 32 000tet folkbokförda. Större delen den-personer av
öbefolkning, knappt 20 000 bor ina Göteborgs och Bohuspersoner,

län. I Stockholms län 7 500är bosatta på fastca öarpersoner utan
landförbindelse. bådaDe storstadslänen står därmed för 84 % öbe-av
folkningen i riket. I övriga län med bofast befolkning fastöar utan
landförbindelse varierar antalet från några få individer tillupp

Öarnaknappt l 000 öbor. har under åren 1991-1993 helhet haftsom
Öbefolkningenpositiv befolkningsutveckling.en har under perioden

ökat med 8 %. Den ökningenstörsta uppvisar iöarna Stockholms län
med 14 % och iöarna Uppsala län med ll %. I Göteborgs och Bohus
län har befolkningen öarna ökat med 6 %. I andra län har befolk-
ningsökningen varit mindre och längs norrlandskusten och Söder-
manlands har denöar minskattvärtom något.

Även åldersmässigt Århävdar sig öbefolkningen väl helhet.som
1990 öbefolkningens medelålder 40 medanvar den för hela riket

39 år. Medelålder för glesbygdsbefolkningenöarnasvar däremotvar
betydligt högre, år.43 De län med inte helt obetydlig öbefolkningen

hade hög medelålder bland öborna Öre-framföralltsom Kalmar,var
bro och Norrbottens län med år.48
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åe 6 verksam-1990 %förvärvsarbetande öbefolkningendenAv var
medan 64 %tillverkning,% inomnäringar och 25areellainomma

betydande variationerdockförekomtjänstesektorn. Detsigägnade
dominerade de areellaskärgårdslänen. fyra länI när-olikamellan de

skogs-inom jordbruk,verksamma53 %Kalmar läningarna. I var
Östergötlands iandel 41 %,motsvarandelänbruk eller fiske. I var

Örebro BohusGöteborgs och37 %. Ii län40 % ochNorrbottens län
näringarinom dessaverksammaandelenStockholms länlän och var

63 %.endast resp.
Öbefolkningens nivålåg år 1990förvärvsfrekvens somsamma

docköbefolkningengäller männensdetbefolkning. Närför rikets var
något jäm-lägre vidkvinnornasnågot ochhögreförvärvsfrekvens en

glesbygdsför-ochOmkvinnor.rikets tätorts-förelse med män resp.
Kvinnornas för-skillnad.dennabortfaller dockhållandena beaktas

i56 %, och Västernorr-låg Kalmar län,särskilt ivärvsfrekvens var
60 %.Västerbottens län,ochlands ca

någraårutbildningsnivån 1990 intedet störregällerdetNär var
Andelenhelhet.och riketöbefolkningenskillnader mellan per-som

bland Öbe-utbildningeftergymnasialmed16-64mellan varsoner
välutbildadeandelen19 %. Denoch i riket störstafolkningen 17 %

storstadslänen.fanns i

övervägandenMina
skärgårdenFastighetsfrågor i

fakto-flertal olikatillmed hänsynvarierarBoendekostnaderna ett-
Fastighetsbe-beskattning,prisnivån ränteläget,orten, m.m.rer:

delyfts framsammanhang störstahar i dettaskattningen ettsom av
emellertidFastighetsbeskattningenskärgårdarna. äriproblemen

Ändringar i reglernaskärgårdsproblem.inte enbart taxe-ett om
skärgårdarnas fastig-förfastigheter enbartbeskattningochring av

någon lämpligsåledes intesvårigheter ochskapar ärhetsägare me-
kostnadsläge.bofastasmed dekomma tilltod rättaatt

och sysselsättningbosättningMöjligheterna hävda intressetatt av-
begränsad. Ettskärgårdarnafastighetsöverlåtelser i ärvid even-

efterfrågan ökartillledakan förväntasEU-medlemskaptuellt att
Även olika intressenmellan ärkonkurrensenytterligare. ut-om
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talad i skärgårdarna så den inteär unik. Det bör därför finnas an-
ledning allmänt, och inte bara beträffandeatt skärgårdsområdena,

formernaöver för hur permanentboende och sysselsättningse kan
främjas i framtiden i trakter där prisnivån högär grund ut-av
boendes svenska och utländska efterfrågan fastigheter.- -

skärgårdsnaturenNär skall skyddas bildande exempelvisgenom- av
och nationalparken sånaturreservat bör det ske med beaktande av

de bofastas för sina framtida utkomstmöjligheter. De naturvårds-oro
ansvariga myndigheternas bör därför förtydligas detnäransvar
gäller uppgiften klarlägga de konsekvenseratt avsättningensom av

område för naturvårdsändamålett får för det fortsatta näringslivet
och för markanvändningen i stort.

Vårens beslut riksdagen strandskyddet också skall främjaattav- go-
da livsvillkor för och djurväxter och ställningstagande frågai om
strandskyddet i områden riksintresse torde inte påverka deav an-
svariga myndigheternas möjligheter i fortsättningenävenatt hän-ta

till angelägna lokala behov vid arbetetsyn med strandskyddsfrå-
gor.

Öarna och dess befolkning bör i den kommunala planeringen be--
handlas utifrån sina förutsättningar och behov det gällernär möjlig-
heterna till boende och sysselsättning. Berörda myndigheter bör
härvid sinöver tillämpning naturresurslagensse bestämmelserav
rörande skärgårdsområden, i sin helhet riksintresse,är såsom av

fortsattatt permanentboende och sysselsättning främjas också på
glest befolkade öar hotas avfolkning.som annars av

De militära skyddsområdena begränsandeutgör faktor i vissa- en
skärgårdsområden, främst för möjligheterna till turistverksamhet.
Inför samlad omprövning försvarets behoven skyddsområ-av av
den bör frågan möjligheterna till bosättning ochom sysselsättning i
skärgården prioritet. Frågan bör därför införges för-tas nästaupp
svarsbeslut.

Förutsättningar för boende och näringsverksamhet skärgårdeni
Befolkningen på skärgårdens fastöar landförbindelse leverutan i-
många avseenden under förhållanden befolkningen isamma som
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finns dock skär-landsbygder. Detellerlandets gles-delarandra av
befolkningen dessaförhållanden öargårdsspecifika gör attsom

fråga infrastrukturinsatser isamhälletsberoendesärskiltär omav
Öar bör därförlandförbindelsefaståtgärder.och andra utan ge-

frågorområdenprioriteradesärskilt närnomgående omses som
eller kommersielloffentligtele ochtrafikförsörjning, post, annan

redan idetta tordetillgodoseMöjligheternabehandlas.service att
träf-och avtalfattatsför de beslutfinnas inomdag somsomramen

landetglesbebodda delarsådan service itillgångenfats avom
tillämpningen skerregionalalokala ochförutsättning denunder att

dockmålen. Vägverket böruppställdamed deöverensstämmelsei
vid ställnings-tillämparde kriterier verketfå uppdragi överatt se

enskildatilleller bidragfrågor vä-allmännatill vägartaganden om
ochfastlandetmellan öarna.till förbindelserdelsdels öar,gar

områdenolikamerkostnadereventuellaSkärgårdskommunernas-
påver-svåraskärgårdarna, vilkaförhållandena i ärtill följd attav

sysselsätt-bosättning,intresseallmäntmotverkaka ettutan att av
inombehandlasområden börrekreation i dessaning och ramen

skatteutjämningssystemet.ochför statsbidrags-

för säker-tillräckligtintepå infrastruktursatsningar är attEnbart-
konkurrenskraf-förförutsättningarskärgårdsbefolkningensställa

i övrigtsamhällsinsatserOlika formernäringsverksamhet.tig av
Öar landförbindelse börfastfortsättningen.i motbehövs även utan

omfattas detområdeningå ibakgrund alltiddenna nyaavsom
härvidfärjetrafik börsaknarlandsbygdsstödet. De öar sessom

stödnivån. Vi-den högstaglesbygdsområden berättigas tillochsom
föreslåslandförbindelsefastnaturligtdare det öarnaär att utan

EU-medlemskap.eventuellt svenskt5b-områden vid ettsom

i dag i hu-skärgårdenförmyndighetsansvaretnuvarandeDet som-
nivå Glesbygds-på centralochåvilar länsstyrelsernavudsak --

pågivetvisdetbestå. ankommer ävenHärutöverbörmyndigheten
verksamhetsområden beaktainom sinaoffentligaövriga attorgan

möjlighetpå Förförhållanden konkret sätt.skärgårdens attett ge
Skärgårdarnasochmyndigheternariksnivå mellantill dialogen

så-frågor detskärgården väsentliga börförbefolkning ibofasta -
skärgårds-förforumskärgårdslänen inrättasvanligt iär ettsom -

myndigheterfrån centralafrågorskärgårdsråd deltagaremed
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för skärgårdsbor,samt regionalarepresentanter myndigheter och
kommuner från olika kuststräckor och insjöarna. Det bör ankom-

på Glesbygdsmyndigheten för dennama verksamhet.att ansvara

Begreppet skärgård inteär entydigt och användningen begrep-- av
leder därför till avgränsningssvårigheter.pet I regleringssamman-

hang bör därför målet för samhällsåtgärd i stället utpekasen mer
tydligt; exempelvis med bofastöar befolkning, fastöar land-utan
förbindelse eller öar färja. Av bl.a. dennautan anledning bör man

avstå frånäven behandla skärgårdsfrågoratt i särskild övergri-en
pande skärgårdslagstiftning.

En särskild fråga ejderjakt vårenom-
Vårjakt på ejder delär skärgårdens kultur. råderDet ien huvud-av
sak enighet begränsad vårjaktatt efter ejder inteom skulle vållaen
några problem beståndssynpunkt. Det börur såsträvanvara att,en
långt det möjligtär med hänsyn till väsentliga allmänna intressen, till-
godose önskemål detta slag. Avgörande för vårjakt efterav ejderom

tillåtaskan dockär det kan ske inom för Sveriges intematio-om ramen
åtagandennella på naturvårdsområdet.m.m.





SOU l 994193 Kapitel I l3

l Inledning

l l Bakgrund
.

Skärgården behandlades riksdag och regering år 1975 prop.l975av
76:88, bet. l97576:JoU34. rskr. 1975762256. Inom regeringskan-
sliet hade då årsedan 1974 arbetsgrupp arbetat med uppgift prö-en att

vilka åtgärder kunde vidta för förbättrastaten villkorenva för denatt
bofasta befolkningen i skärgårdarna. I ingickgruppen representanter
för statsrådsberedningen, kommunikati0ns-, finans-, jordbruks-, han-
dels-, arbetsmarknads- och bostadsdepartementet. Arbetsgruppen hade
tillsatts bl.a. med anledning skrivelse till regeringen från länssty-av en
relsen i Stockholms län med förslag till bl.a. statliga åtgärder för iatt
första hand komma till med denrätta negativa befolkningsutveckling-

i Stockholms skärgård.en
Med skärgård avsågs i propositionen fastöar landförbindelseutan

hade fast bosatt befolkning, dock inte Gotlands län.som
Vid denna tid fanns det drygt 300 fastöar landförbindelseutan men

med bofast befolkning. Den sammanlagda öbefolkningen uppgick till
24 000 De skärgårdsområdenastörsta fannsca inom Göte-personer.

borgs Östergötlands,och Bohus län Stockholms,samt Kalmar och Ble-
kinge län. Därutöver fanns enstaka med bofastöar befolkning främst

Öresund,efter norrlandskusten, i Mälaren, Hjälmaren Vänern och
Vättern.

Göteborgsl och Bohus län bodde nittiotal omkringöarett
l6 500 Antalet bofasta hade där ökat med l 000personer. personer
sedan år 1965, ökning koncentrerad till vissaen större öar.som var
Flertalet övriga hadeöar haft stark befolkningsminskning. I Stock-en
holms skärgård hundratal bebodda.öar Denett sammanlagda be-var
folkningen där uppgick Östergöt-till 3 200 Skärgården ipersoner.
lands och Kalmar län hade omkring l 000 invånare 65 Iöar.ca
Blekinge bodde drygt 700 15 öar.personer

Den totala skärgårdsbefolkningen hade successivt minskat under en
lång följd år. Flertalet hade haftöar kraftig minskningav medanen
vissa hade uppvisat förhållandevis stabil folkmängd, i några fall tillen
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hadetätbefolkadede öarnafolkökning. Detoch med mest somvaren
Medelåldern hög.klarat sig bäst. var

för befolkning-näringsgrenarnäde viktigaoch fiskeJordbruk var
skärgårdsomrfi-sydligadeoch ivästkustenFisket betydde mesten.

Med undan-ostkusten.omfattandejordbruketdena medan mervar
hadekonservindustrinskärgård därBohus länsochför Göteborgstag

industriermedovanligtsysselsättningen detförbetydelsestor var
Även arbetstillfäl-tjänsterolika formersamfärdsel ochöarna. gavav

arbetspendling förekomomfattandevanligt. EnMångsysslerilen. var
i skär-förvärvsarbetandeAndelenkusten.från lågde närmastöar som

bland kvinnor.särskiltfastlandet,gården lägre änvar
gammalt fiske.huvudnäringen sedanBohus länGöteborgs ochI var

fisket domi-år. Förutomkraftigt underminskathade dockDet senare
småbåts-konservindustrier,skärgårdeniarbetsmarknadennerades av

fritid.ochturismsektorninriktadtjänsteverksamhetochvarv
jordbruk,varitnäringarnatraditionelladehadelänl Stockholms

dock min-hadenäringari dessaverksammaAndelensjöfart.fiske och
taktökat iformeri olikatjänsteverksamhetochskat somersatts av

tjänsterskärgården. Dessafritidsaktiviteten itilltagandemed den nya
traditionellainom de när-med minskningentaktihade dock inte ökat

sysselsätt-vissÄven småindustriochbyggnadsverksamhetingarna. gav
ning.

fiskeskärgårdar svaradeÖstergötlands, Blekinge länsochKalmarI
delEnsysselsättningen.delbetydande storföroch jordbruk avaven

fastlandet.förvärvsarbetependlade tillskärgårdsbefolkningen
Skärgårds-blandvanligaverksamheterexempelSom varsom
stuguthyr-fiske.skogsbruk,trädgårdsodling,jordbruk,företag angavs

Detservicearbeten.andratillsynsuppgifter ochvarvsrörelse,ning,
des-enbartkunde byggaintesysselsättningendockkonstaterades att

utvecklingskärgårdensförnödvändigtdärförnäringar. Det attvarsa
skärgården.iföretagstöd tillförstärktge

bl.a.skärgårdsföretagtillstödföreslogspropositionårsI 1975 att
lånskärgårdsföretagensförkreditgarantier samt stats-skulle innefatta

båttrafik i skär-utgå tillstödskulleVidaresådana företag.bidrag till
avgränsad tillskärgård öaravsågförslag utangården. Regeringens en

andrariksdagsbehandlingen kom ävenefterlandförbindelsefast men
områden medräknas.att
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årDet 1976 införda skärgårdsstödet kom från år 1979 ingå i detatt
allmänna glesbygdsstöd kunde lämnas till sysselsättningsfrämjan-som

åtgärderde vid företag i glesbygder, kommersiell service i glesbyg-
der, intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser i glesbygder el-
ler samhällelig service sådanai bygder. Dessa insatser för skärgården
och ökat intresse för boendeett och friluftsliv i skärgårdarna haanses
bidragit till utvecklingen blev positivatt årenunder därefter med
bl.a. ökande befolkning.

På fastöar landförbindelseutan beräknades skärgårdsbefolkningen
under 1980-talet uppgå till 25 000. Enligt den vidare avgränsning-ca

också regel sammanföll områdetmeden som berätti-som- som var
till glesbygdsstöd boddegat 40 000 människor i skärgården.ca-

I nuläget i skärgårdarna årrapport 1986,en Skärgårdarnaom en
del Sveriges glesbygder, Rapport nulägetav i skärgårdsområdenaom
och samhällets stödinsatser, utgiven Stockholms läns landsting ochav
Glesbygdsdelegationen, konstaterades sammanfattande bedöm-som en
ning det akuta hotetatt sammanbrott i skärgårdenett avvärjtom var

de allra årensatt utveckling intemen senaste hade varit lika positiv
l970-talets. ansågsDet fortfarande finnassom behov aktiv skär-av en

gårdspolitik. Utvecklingen hade varit positivmest större medöar
goda kommunikationer där betydande arbetspendling till näraligg-en
ande hade medfört befolkningenorter stabiliserats.att Mindre öar
och dåligamedöar kommunikationer dock fortfarande akut hota-var
de. Skärgårdslänen redovisade flertal kvarståendeett problem: jord-
brukets strukturomvandling, kvinnornas förvärvssituation, den höga
andelen äldre, intressemotsättningar, otillräckligt med mark, påbrist
bostäder, vinterkommunikationerna, offentliga besparingar och in-
dragna tjänster, otillräckligt glesbygdsstöd.

Enligt den nämnda arbetade vissa län utifrånovan rapporten skär-
gårdsprogram de utarbetat under 1970-talet och börjansom 1980-av
talet medan andra län saknade sådana och i stället räknadeprogram
skärgården särskilt prioriterad del sina glesbygder.som en I allaav
län skedde de huvudsakliga insatserna för skärgården via glesbygdsstö-
det. De sektorer fick stöd i skärgårdsområdena kommunika-som var
tioner, offentlig och privat service, näringsliv, lokala intresseförening-

och I flertalet läntransporter. hade ocksåar inrättats särskilda skär-
gårdsråd eller liknande organ.
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Skärgård bärkraft,I med underlag för skärgårds-och idéer en ny
politik, Glesbygdsdelegationens skriftserie 15 1989, upprepades inr
huvudsak problembeskrivning år 1986. Vidare uttalassamma som

målet upprätthållabl.a. skärgårdlevande borde kompletterasatt att en
målet skärgårdmed skapa med bärkraft och sikt avveckla be-att en

skärgården.hovet stöd till verksamhet i Resurserna borde därförav
från livsuppehållandeföras insatser till byggande god in-över av en

måstefrastruktur lokal prägel. Helhetslösningar och kraft-som ges
samling olika måsteoch bosatta prioriteras. Skärgårdsbornaav organ
måste få påverkamakt och incitament sin utveckling ochatt attegen
utveckla för självstyrelse skärgårdeni inom lokalt viktigaorgan om-
råden. framfördes vidare skärgårdsbornaDet ofta uttryck föratt ger

krångel,de snärjda skärgårdsromantik.skatter, godtycke ochäratt av
Konkurrensen mark och och bostäder miljöproblemenvatten samtom
ansågs effekt påver-ha psykologisk hämmar utvecklingen ochen som
kar etableringskostnaderna.

åren gått år skärgårdsfrågornaUnder sedan 1975 har riks-som
hållits återkommandeaktuella bl.a.planet riksdagsmotioner.genom

ämnesområdenexempel skärgårdarnaSom där detta aktua-sätt
på årliserats kan basnäringarnas förutsättningar, fram-nämnassenare

skärgårdsjordbrukaresför allt fisket exempelvis möjlighe-ävenmen
skärgården, tillgång påi service i form tele,ter, transporter post,av

skola, barn- och äldreomsorg, kommunernas kostnader för fritids-
frågorboende och turister, regionalpolitiskt stöd, strandskydds-om

regler, taxering och beskattning fastigheterav m.m.

1.2 Utredningsuppdraget

Direktiven1.2.1
direktiven Dir. sin bifogasEnligt 1993:62, vilka i helhet betänkan-

skärgården.det bilaga, finns det problem irad Olika intressensom en
planfrågor, bevarandefrågor,ställs varandra i kommersiellmot t.ex.

service, utbildning och näringsverksamhet. Vidaretransporter, om-
förhållandena småhela Sverigeskall och förleva ochnämns att att

företag skall förbättras företagsvänligt klimat, inteettnya genom ge-
påpekas ocksåbidrag eller särbestämmelser. i direktivenDetnom nya

målentill de regionalpolitiska skall komma till ihänsynen uttryckatt
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sektorsmålen områden.olika påpekasDet slutligen bl.a. EG-att ett
medlemskap kan komma påverka förhållandena skärgården.iatt

Utredaren skall enligt direktiven i nulägesbeskrivning för deen
skilda skärgårdsområdena redovisa befolknings-, bosättnings och
sysselsättaingsutvecklingen i skärgården sedan år 1975 utvecklingen

fastighetsindelningen och ägarstruktur, behandlingen skärgår-av av
dens utveckling i den kommunala översiktsplaneringen, inkomstkällor
och inkomstutveckling, och service, förändringartransporter iannan
administrativa regleringar och utvecklingen det statliga stödet ochav

stöd. Nulägesbeskrivningen skallannat inkluderaäven kartläggningen
det nordiska samarbetet.av
Utredningen skall vidare bedöma behovet förändringarav som un-

derlättar bosättning och företagande i skärgården och lämna förslag
till förändringar angelägna iär detta avseende. Det dess-som anges

utgångspunkten för arbetet måsteutom att att skapa skärgårdvara en
så långt möjligt kan verka kraft bidragsom ellersom utanav egen

andra särskilda ingripanden från myndigheterna.
Enligt direktiven bör utgångspunkten basen för sysselsätt-attvara

ning och service i skärgården i fortsättningenäven kommer att vara
fiske, jordbruk och skogsbruk det för nåskall posi-att attmen man en
tiv utveckling i måstestörre utsträckning skapas och utvecklas kom-
pletterande sysselsättnings- och utkomstmöjligheter. I sammanhanget
bör belysas hur bildandet har påverkat långsiktigadenaturreservatav
möjligheterna till utkomst och service för de bofasta.

Enligt direktiven bör bl.a. frågor kan försvåra positivsom anses en
utveckling skärgården bli föremål för överväganden, exempelvisav

utboägande ochatt samägande i vissa fall försvåra aktivt bru-ettanses
kande fastigheter, och höga fastighetspriser inteatt speglarav ut-som
komstmöjlighetema leder till höga taxeringsvärden och därmed också
ökad skattebelastning motverkar kontinuiteten i den fastasamt bosätt-
ningen. I direktiven konstateras vidare det i det kommunala planar-att
betet i utsträckningstörre bör skapas förutsättningar för näringsverk-
samhet och bofast befolkning. Frågan behovethur service skallom av
kunna tillgodoses bör bedömas bl.a. frågai trafikförsörjningen.om
Det uttalas också det i sammanhanget måsteatt uppmärksammas det
omfattande fritidsboendet, turismen och friluftslivet både ställersom
krav säsongsmässig service och stärker förutsättningarna för de
fastboendes service. Olika administrativa regleringars påverkan på
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förutsättningarna för levande skärgård bör granskas. Som exempelen
planlagstiftning, jordförvärvslagstiftningnämns och skattelagstiftning.

ocksåbedömning angåendeEn bör hur ytterligaregöras avreglering
och förenklingar kan utgångspunktArbetet skall ske medgöras.ar

från ökat skärgårdsbefolkningenansvarstagande för inomett ramen
för den övergripande nationella politiken skilda sektorsområden.

1.2.2 Utredningsarbetet
påbörjadesUtredningsarbetet hösten 1993.

beståttArbetet har bl.a. i samla material och synpunkteratt om
förhållandena skärgårdarna.i syfteI detta har Statistiska Centralby-

rån föranlitats bearbeta och analysera statistiskt material för-att om
hållandena fast landförbindelse belägna vid kusternaöar och iutan
de fem sjöarna Vänern, HjälmarenVättern, Mälaren, och Stor-stora
sjön i Jämtland. Vidare har bl.a. biståttlänsstyrelser, landsting fl.m.

skärgårdsförhållandena.med uppgifter belyser enkätformI harsom
utredningen inhämtat upplysningar påkustkommunernasäven om syn
förhållandena skärgårdsområden.i sina frånTill utredningen har re-
geringen framställningar frånöverlämnats myndigheter och organisa-

ocksåtioner. frånUtredningen har mottagit skrivelser organisationer
och enskilda personer.

Utredningen har vintern företagit skärgårdsom-under studiebesök i
Östergötlands,råden i Stockholms, Blekinge och Göteborgs och B0-

hus län. Under dessa studieresor har utredningen sammanträffat med
företrädare för länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommu-

Åland Åbolandsorganisationer och enskilda. Vidare ochhar skär-ner,
gård förbesökts företrädare utredningen under studieresaav en arran-

Ministerrådets Skärgårdssamarbetegerad Nordiska i Stockholms,av
Ålands Åbolands skärgårdar.och

Även träffati andra sammanhang har utredningen företrädare för
länsstyrelser andra myndigheter organisationer,och bl.a vid fle-samt

Skärgårdarnastillfällen Riksförbund SRF. Förbundet ärra en sam-
skärgårdsföreningar syftemanslutning kust- och är attav vars repre-

befolkningensden bofasta intressen. SRF har medlemsföre-sentera
frånningar västkusten, sydkusten, ostkusten och i viss utsträckning

norrlandskusten och insjöarna. Bland medlemsföreningarna märks
Skärgårdsråd, skärgårdsförening,Blekingebl.a. Bohusläns Kust- och
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Skärgårdsförening,Tjust Södermanlands skärgårdsförening och Skär-
gårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation SIKO. Norrlands-
kusten är representerad Söderhamns Skärgårdsförening.genom

Samråd har vidare skett med andra utredningar. Utredningens ex-
har också aktivt tillförtparter utredningen värdefulla synpunkter.
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Skärgård,2 vad detär

Det förekommer säkert varierande uppfattningar vadom som menas
skärgård.med Det finns därför anledning inledningsvis beröra vadatt

begreppet skärgård står för i olika sammanhang.
Nationalencyklopedien har nåttinte fram till skärgård Led-ännu.

fårning därför sökas i äldre uppslagsverk. l Nordisk Familjebok be-
skärgårdskrivs en samling af mängd ochstörre smärre öar,som en

holmar och skär jämte mellanliggande eller mindre grundupp-mer
fyllt Yttersta delen af skärgård kallas hafsbandet.vatten. Blanden

ÖstergötlandsSveriges skärgårdar Stockholmsäro och de rikast utbil-
Öregrunds,dade och typiska. Därnäst komma Bohusläns,mest Ble-

ÄnnuSmålandskinge, och öfre Norrlands. omfångsrika och hop-mer
Ålands Åbogyttrade och skärgårdar.äro

böckersI Bra lexikon skärgård betydelsen område med talrikages
holmar ochöar, skär. Kusttypen kallas skärgårdskust och karaktä-är

ristisk för Sverige och Finland. Samma lexikon beskriver kust som
övergångsområdet mellan land och hav eller insjö.större Den sträck-

inåtsig landet så långt havets inflytande direkt märkbartärer som
och därigenom vidare områdeutgör det betecknasänett som som
strand. Om från landöar avsnörts talar skärgårdskust.man om

Enligt Svenska akademiens ordlista slutligen skärgård detsammaär
samling skär vidöar kust.som av o.

Skärgård såledesoch kust inteär begrepp. Kust kansynonyma om-
fatta skärgård inte Inte hellertvärt enstaka skärgård,öar ärmen om.
språkligt Den bosatt sådanär öbo intesett. skär-ö ärsom en men
gårdsbo.

I l97576:88 avsågs med skärgård eller har fastö öarprop. som en
bosatt befolkning saknar fast landförbindelse. skärgårdsbegrep-Imen

inkluderades friliggandeäven Gotlandspet öar län.utom
Under riksdagsbehandlingen propositionen riktades kritikav mot

denna avgränsning i flera motioner bet. 197576:JoU34. Man ville
bl.a. vissa med fastäven landförbindelseöar ochatt delar fastlan-av
det ligger i anslutning tillnära och har liknandeöarsom som pro-
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blem skulle inkluderas i det stödberättigade området. Flera utskott ytt-
frågan.rade sig i

Trafikutskottet ansåg i avsågvad trafiksektorn kunde förslagetatt
godtas.

ansågCivilutskottet det gälldenär boende-, plan- och markfrå-att
fanns någotdet inte behov definition eftersom det ligger igor av en

sakens vid översiktliga bedömningar i plansammanhang be-natur att
dömningsområdet får från fall till fallavgränsas och därvid deatt na-
turliga sambanden ofta leder till enhet behandlas kust-att ettsom en

strandområdeeller såvälinnefattar fastlandsdel elleröarsom som
skärgårdar i traditionell mening.

ansåglnrikesutskottet beträffande det regionalpolitiska stödet att
det finnsknappast behov absolut särskilt stödberät-avgränsaatt ettav

skärgårdsområde.tigat Regionalpolitiskt utgårstöd efter individuell
prövning olika projekt. Beträffande skärgårdsområdena kanav pro-
blemen generellt fast landförbindelsestörre öarsett antas utanvara
och det sig därför naturligt primärt åtgärderinrikta sådanater att
områden. Detta utesluter emellertid inte stöd bör kunnaävenatt ges
till företag belägna vissa med fast landförbindelse iär öar ochsom
sådana fastlandsområdenkustnära under förutsätt-nämnts,som ovan
ning det föreligger skäl för regionalpolitiskt förstödatt samma som

fast landförbindelse.öar utan
Jordbruksutskottet yttrade den i propositionen förorda-ävenatt om

de definitionen i flertalet fall ändamålsenliginnebär avgränsningen
området för stödåtgärderförevarande finns otvivelaktigt fallav nu

där viss flexibilitet i framstårgränsdragningen motiverad.en som
Jordbruksutskottet anslöt sig därefter inrikesutskottetstill bedömning

stödområdet skärgårdenhur och därmed bör avgränsasav
Riksdagsbehandlingen såledesmedförde skärgårdbegreppet fickatt
vidare innebörd den regeringenän avsett.en

år SkärgårdamaI 1986 del Sveriges glesbygderrapporten en av
berörts i kap. l uttalas: Begreppet skärgård inte alltidärsom enty-

digt. En avgränsning brukar dras vid bebodda saknarsnäv öar som
mångafast landförbindelse. I regioner inräknas dock medäven öar

broförbindelse och kustsamhällen skärgårdskaraktär.med
år SkärgårdI glesbygdsdelegationens 1989 med bärkraftrapport

formuleringen i huvudsak densamma något precis, nämli-är men mer
skulle åretbeboddaöarna ävenattgen vara om.
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Vid definitionen begreppet glesbygd förekommer skärgård. En-av
ligt förordningen 1990:643 glesbygdsstöd kan stöd i mån till-om av
gång på medel lämnas för främja sysselsättning och service iatt gles-
bygd. I l § andra stycket uttalas med glesbygd enligt förordningenatt

sammanhängande områden med gles bebyggelsestora långaochavses
avstånd till sysselsättning eller service skärgårdar och andra lik-samt

Detnande områden. ankommer länsstyrelsen meddela närmareatt
föreskrifter vilka områden hänföra tillär glesbygd.attom som

Vissa länsstyrelser har nöjt sig med fastöar landförbindelseutan
medan andra inräknar andra områden.även Vidare har i blandman
valt använda sig i den tillämpade stödnivånatt trappsteg med hän-av

till har eller saknar landförbindelse.öar I del fall räknassyn om en
inte heller alla länens saknaröar fast landförbindelse till gles-som
bygd. ÖstergötlandEtt exempel länens avgränsning skärgård ärav

delar skärgårdsbegreppet i fastland, innermellanskärgårdsom upp
och ytterskärgård i begreppet skärgård. länetI bor skärgårdsbor300

fast landförbindelse,öar 300 med fastutan landförbindelseöar
på2 400 fastlandet enligt länsstyrelsenssamt avgränsning.

intresseAv kan det även Skärgårdarnas Riksför-att notera attvara
bund i sina stadgar 1984 uttalar till medlem i SRFantagna kanatt an-

kust- skärgårdsförening,ochtagas politisktär och fackligt obun-som
den, ideell i sin verksamhetär och i vidaste mening arbetar försom
den bofasta kust- skärgårdsbefolkningensoch möjligheter, underatt
tidsenliga förhållanden leva kvar i sin hembygd.

åretsI regionalpolitiska proposition prop.l99394:l40, Bygder
och regioner i utveckling skärgårdenomnämns speciell typsom en

landsbygdsområden. Det finns storstadsnära skärgård medav vissa
förutsättningar och problem liksom små öar utmed Norrlands-t.ex.
kusten med andra förutsättningar. Förhållandena också olikaär för
öar med fast landförbindelse. Ytterligare skillnaderutan kan lyf-resp.

fram från stödsynpunkttas det väsentliga länsstyrelsernaärmen att
vid avgränsningen glesbygds- och landsbygdsområdena in devägerav
speciella lokala förutsättningarna i skärgårdsområde.varje Vad gäller
övriga glesbygds- och landsbygdsutvecklande åtgärder bör de i huvud-
sak tillämpliga i skärgårdsområdena.även I vissa avseenden harvara
dock skärgården speciell situation.en

Som jämförelse kan nämnas den finska lagen främjandeatt om av
skärgårdens utveckling i den lydelse frångäller årsskiftetsom
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199394 definierar skärgård enligt följande skärgårdTill höraanses
sådana havsområdeti och i insjövattendragenöar fastsaknarsom
vägförbindelse andra områdenoch fastlandetöar vilka isamt

frågaövrigt i förhållandensina kan jämföras skärgården.medom
utgårDenna definition från den typiska skärgården fastär öaratt utan

landförbindelse med vilka områdensandra förhållanden får jämföras.
innehållerLagen skärgårdskommunbegrepp skärgårdsområ-även ochsom

skärgårdskommunde. Med de kommuner i vilka skärgårdsför-avses
hållandena väsentligt hinder för kommunensutgör utveckling. Omett
det finns synnerliga skäl kan stadgandena skärgårdskommun till-om
lämpas skärgårdsdel kommun.även av annan

I det följande kommer skärgården i likhet med i årpropositionen
1975 huvudsakligen behandlas utgångspunkt frånmed förhållande-att

på fast landförbindelse. Gotlandsöarna län har årliksomutanna nu
1975 utelämnats. Det naturligt detta länär uppmärksammas i sär-att
skild ordning.
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3 Sveriges öbefolkning på 1990-talet

3.1 Inledning

Något avgränsningen och detöarna statistiskaom materialetav
Utredningen har låtit skärgårdsområdenavgränsa och enskilda öar
längs kusterna och i de fem sjöarnastörsta för skapa underlag föratt

beskrivning Sveriges öbefolkning påen fastöar landförbin-av utan
delse. Broar räknas i detta sammanhang fast landförbindelse. Ensom
förutsättning för ingåskall iatt öbefolkningen denneen ärperson att

folkbokförd påär ingår iö det avgränsade området. Gotlandsen som
län ingår däremot inte i det avgränsade området. Avgränsningsarbe-

statistikframställningentet, och del analysarbetet har utförtsen av av
Statistiska centralbyrån SCB.

Arbetet med skärgårdsområdetavgränsaatt har genomförts med
hjälp Mapinfo, PC-baseratär geografiskt informationssy-av ettsom

GIS. Avgränsningenstem har utförts skärmdigitaliseringgenom
med hjälp inlagda koordinater för kustregionema ochav översiktliga
uppgifter kustlinjer. Själva avgränsningen har baserats fastighets-om
koordinaterna från i huvudsak år 1990, vilka levererats från Central-
nämnden för fastighetsdata CFD. Blekinge län blev koordinatsatt
först år 1992. Då förändringarna i fastighetsbeståndet små i detvar
aktuella skärgårdsområdet mellan åren 1990 och 1992 har detta be-
dömts försumbart. I de fall fastigheter har varit deladevara mellan
fastland och räknasöar de med i undersökningsområdet endast om
fastighetens mittpunktskoordinat eller i vissa fall byggnadskoordinat
ligger på fråga.iön

De skillnader i det följande finns mellan lokala och regionalasom
bedömningar förekomsten öbefolkning och resultatet frånav av av-
gränsningen kan till viss del förklaras dessa tekniska förutsättning-av

En viktig orsak skillnaderär i aktualitetar. annan berördat.ex. att
flyttat från ön inteännu har registreratspersoner avflyttademen som

eller har skrivit sigatt ön myndigheternapersoner harutan att upp-
märksammat förändringen.

Efter avgränsningen öområdet har utsökning samtliga fas-av en av
tigheter ingår i områdena genomförts. Därmedsom har ett geogra-
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tillmöjligt knytadetskärgårdsregister skapats ärfiskt digitalt attsom
för deredovisa statistikför kunnaVillkoretstatistikregister.olika att

statistikregister anting-skärgårdsomrâdena aktuellaavgränsade är att
statistikfastighetsbeteckning. Denellerinnehåller personnummeren

beskrivna tekni-denmedhar produceratsanalysenihar använtssom
statistikbearbetningennågra årmöjligt göraken. Det är att omom

sysselsättningsutvecklingenochbefolknings-exempelvisföljaför att
skärgårdsområdet.avgränsadedetdelarellerför hela av

flerasambearbetats medskärgårdsregistret hardigitalaDet av
Registretregister ärstatistikregister. De använtscentralaSCB:s som

och bostads-Folk-1993-12-31,1992-12-31 ochtotalbefolkningenöver
Fastig-1990 ochförmögenhetsregistretoch1990, Inkomst-räkningen

behandlasfastigheterfrågor rörande1990. Vissa öarnashetsregistret
iöversiktligt kap.

Översiktlig skärgårdenbeskrivning av
Sveriges kust.delenfinns längsenskilda störreskärgårdar och öar av

på 300drygtbefolkning öarbofastfanns1970-taletVid mitten av
dåbodde24 000Sammanlagtsvenska kusten.denlängs personer

Bohus länochskärgården i GöteborgsBefolkningsmässigtöarna. var
Stockholmspå 90-tal Ibosatta öar.16 500med ettstörst personer

invånare.3 200totaltbebodda med100-talskärgård öar caettvar
Östergötlands 1000-tal in-hadelänoch KalmarSkärgårdsöama i ett

påinvånare 15700 öar.Blekingeskärgården detfannsvånare. I ca
beboddaår antalet1975 harförhållandenamedjämförelseVid en
och Bo-GöteborgsSå i bl.a.skärgårdar. falleti vissa ärminskatöar
i Stock-kusten,delarUtefter andralän.Blekingeoch t.ex.länhus av

bebod-tillbakagång i antaletinte dennaskärgård, förekommerholms
da öar.

Enligtlandförbindelse.fått fasttiotalår 1975 har öarSedan upp-ett
ifinns detkustkommunernaochfrån länsstyrelsernainhämtadegifter

befolkningbofasthar300 kustöaruppskattningsvisändådag somca
därmedskullebyggtstill de broarhänsynåret Om an-tasrunt. som

år 1975.ungefär detsammai dagbeboddatalet öar somvara
skärgård. Totaltomfattandelän haroch BohusGöteborgs upp-en

invånare500till 19Bohus länochi Göteborgsöbefolkningengår var-
delensödradenLängssödra delarna.i debosattadelen ärstörreav
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västkusten, dvs. söder Göteborg fortsätterav begränsad skär-om en
gård i Halland. Längre söderut finns det däremot fånorra Ettöar. av

Öresund.undantagen Ven iär Där bor 350 l Blekinge åter-personer.
kommer regelrätt skärgård med öbefolkningen 750en personer.

I Kalmar län börjar den skärgårdskust fortsätter till och medsom
ÖbefolkningenUpplandskusten. längs götalandsdelen, dvs. i ovan

Östergötlandsnämnda län och län uppgår till 630 Kust-ca personer.
länen i Svealand har befolkade bådeöar längs kusten och i Mälaren.
Befolkningen kustöarna i Södermanlands, Stockholms och Uppsala
län uppgår totalt till 7 700ca personer.

Längs norrlandskusten finns det öbefolkning framför allt några
större längs kustenöar i Västernorrlands Ävenoch Västerbottens län.
längs Norrbottens kustland finns mindre antalett med bofastöar be-

Öbefolkningenfolkning. längs norrlandskusten uppgår totalt till 500
personer.

de fem1 sjöarnastörsta finns det öbefolkning exempelvis på Vi-
singsö i Vättern, har knappt 800 invånare, Torsö isom Vänern
med drygt 550, Vinön i Hjälmaren med 140, Adelsö i Mälaren med
650 och Norderö i Storsjön med 140 invånare. Totalt uppgår öbefolk-
ningen i dessa fem sjöar till 2 500 Förutom i de fempersoner. stora
sjöarna finns det beboddaäven i mindreöar sjöar. Ett exempel på
detta lvön iär Ivösjön i Kristianstads län.

tvåDe storstadslänen har antalsmässigt den största öbefolkningen
och relativt låg Övrigamedelålder bland öborna.en delar kustenav
har någramed undantag betydligt äldre befolkning. lnsjölåinen haren

varierande medelålder. Jämtlands och Skaraborgsen län ligger lägst
Örebromed 41 år42 medan län ligger högst med år.resp. 48

Mellan november 1990 och december 1993 ökade öbefolkningen
med 2350 vilket innebär befolkningsökningpersoner med 8%.en
Rikets befolkning ökade med knappt 2 00 under tid. l 12 länsamma
ökade öbefolkningen medan den minskade något i fem län. Stock-I
holms län ökningstakten 14%, i Uppsala län 11%, ivar Malmöhus län
9% och i Jämtlands län 13%. Göteborgs och Bohus län ökade med
6%.
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Tabell 1 Avgränsadöbefolkning efter invånareantal åldersuppgifteroch länsvis
och totalt

Län Befolkningen Förändring Medelålderi % Andel i %personer
1993 1991-1993 år0-15 65-år

Stockholm län 7556 år14 40 20 18
Uppsalalän 916 år10 41 20 20
Södermanlandslän 82 år-14 43 20 23
Östergötlandslän 314 2 år45 16 29
Jönköpingslän 789 7 år41 21 21

Kalmar län år313 3 48 13 31
Blekinge 745 år2 45 19 29
Malmöhuslän 355 år9 44 18 26
Hallandslän år4 39- - -Göteborgsoch
Bohus län 19556 6 år39 21 19
däravglesbygd 2050 år46 16 30..
Skaraborgslän 589 år7 42 18 23
Värmlandslän 35 år45- - -Orebrolän år144 481 20 37
Västmanlandslän 40 år41- - -
Gävleborgslän 26 år49- - -Västernorrlandslän 227 år-2 43 21 26
Jämtlandslän år144 13 41 22 18
Västerbottenslän 129 år-3 47 18 29
Norrbottens län 178 år-2 48 I 1 33

Öbefolkningentotalt 32163 år8 40 21 20
däravglesbygd 12119 år43 19 23..
Riket 8587353 år2 39 21 19
däravglesbygd 1422584 år39 19 18..Källor: DEMOPAK 1993-12-13,Folk- ochBostadsräkningen1990.
Teckenförklaring: Uppgiften osäkereller för liten redovisasatt- Uppgift saknas.

3.2 Länsvis beskrivning öbefolkningenav

Göteborgs och Bohus [än
Göteborg skärgårdoch Bohus läns sträcker sig längs hela länets kust.
Länet har 7 500 och skär det åretruntboendefinnasöar varav uppges

årsskiftet66 Vid 19931994 bodde det 19 500öar. lä-personer
vilket innebär länet har den överlägset öbefolk-öar, störstanets att

Öckeröningen i landet. kommuns befolkning 11 500 borpersoner- -
fast landförbindelse. Kommunen i detta unik iöar avseendeärutan

landet. Församlingar minstmed 000 öbor Styrsö församlingl iär



SOU 1994:93 3Kapitel

Göteborgs stad invånare4 270 och Marstrands församling i Kung-
älvs kommun l 360 invånare. l övrigt öbefolkningenär spridd
l0 kommuner och 26 församlingar med varierande befolkningen
från l till 620 invånare. Antalet bebodda har minskatöar från nit-ett
tiotal år 1975 till sextiotal i början 1990-talet.ett av

l slutet år l990 bodde 89 % länets öbefolkningen iav ochtätortav
ll % glesbygd.i Tätortsöarna ligger främst i den södra delen av
skärgården, i närheten Göteborg. Totalt bodde 16 300 iav personer

och 2 050tätort i glesbygd. Tätortsbefolkningens medelålder var
år,38 vilken något lägre förän riket helhet medan glesbygds-var som

befolkningen hade betydligt högre medelålder.en
Öbefolkningen i länet ökade med 6 % under treårsperioden 1991-

1993, vilket lägre ökningstakt för öbefolkningenänvar totalt,en men
betydligt högre för riketän helhet.som

Enpersonshushållen utgjorde endast 29 % öarnas samtliga bo-av
stadshushåll i länet år 1990. Detta betydligt lägre andel rik-änvar en

40 %. l länets glesbygdets dock andelen ensamboende så högvar som
öbefolkningen43 %. i länet ingår således till del i hushåll medstor

två eller fler Andelen barnhushåll uppgick till 22 %, vilketpersoner.
betydligt högre i riketän helhet. I glesbygdsdelenvar skär-som av

gården liksom i riket andelen sådana hushåll 19 %.var
Totalt fanns det 9 200 förvärvsarbetande i länet.öarna Fiske har

traditionellt varit Årviktig näring i Göteborgs och Bohus län.en
1990 230 öarna sysselsatta med fiske,var vilketpersoner motsva-

3 % den förvärvsarbetande befolkningen.rar 27 %av arbetade inom
tillverkningsnäringar och 64 % inom tjänstenäringar, vilket i huvud-
sak följer fördelningen i riket.

Av glesbygdsboma öarna 6 % sysselsatta inom areella när-var
ingar, vilket detsamma för öbefolkningen totalt i riket.var Ande-som
len sysselsatta i tillverkningsnäringar däremot betydligt lägre ivar
jämförelse bådemed tätortsbefolkningen i länetöarna och riket

helhet. Däremot glesbygdsbomasom i högreöarna utsträck-var
ning sysselsatta inom tjänstenäringar bådeän länets övriga öbor och
öbefolkningen totalt i riket.
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efterBohus länöbefolkning i GöteborgsochFörvärvsarbetande2Tabell
glesbygd.totalt och ii %,näringstyp

NäringstypRegion
verksamhetTillverkning TjänsterAreella spec.

Öbefolkningen, totalt
627 643i länet
8666 20glesbygddärav

Öbefolkningen, totalt
64 5256i riket
67 l284Riket

Bostadsräkningen1990SCB, Folk- ochKälla:

och bland kvinnornabland 85 %Förvärvsfrekvensen männen var
jämfö-kvinnorna iförför och lägrevilket högre77 %, männenvar

glesbygdsbornablandFörvärvsfrekvensenhelhet.riketrelse med som
och för kvinnorna79 %denFörbetydligt lägre. männen varvar

67 %.
kvinnornaoch 39 %förvärvsarbetande86 de männen% ar-avav

mellan ochnågra skillnaderinte tätortheltid. Det störrebetade var
således deltid, dvs. mindre61arbetade % änkvinnornaglesbygd. Av

andel i riketbetydligtvilket äntimmarvecka, större35 är somen
öbefolkning.bland landetshelhet och

Hallands län
på i Väröborliten öbefolkning öarmycketharHallands län somen

År befolkningen till 4uppgick1993församlingar.Onsalaoch perso-
år 1990.sedanminskning medvilket är tre personerenner,

Malmöhus län
350uppgående till drygtöbefolkningharMalmöhus län personer.en

8 %ökade medBefolkningenpå Landskrona kommun.ibor, VenDe
relativt 44Medelåldern år 1990 hög,1991-1993.periodenunder var

ar.
in-arbetade 13 %år 1990. dessaförvärvsarbetade Av155 personer

itillverkning och 65 %i13 %främst jordbruk,näringarareellaom
areella näringarAndelen itjänstenäringar.m.fl.förvaltningoffentlig

tillverkningsnäringaririket medan andelenmedi jämförelsehögvar
betydligt lägre.var
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Förvärvsintensiteten 84 % för och 75 för% kvinnor, vil-mänvar
högre riksgenomsnittet någotket för ochän lägre förmännenvar

kvinnorna.

Blekinge län

Blekinge skärgårdläns ligger de i länet.nära Totalttätorternastora
bor det i länet 750 fast landförbindelse. Mer-öar utanca personer

Öbefolk-befolkningen finns utanför Karlskrona.Aspöparten av
ningen i församling uppgick tillAspö 535 vid årslutetpersoner av

Öbefolkningen1993. i länet ökade obetydligt i årenantal under
År1991-1993. 1990 medelåldern år,45 vilket relativt högt.ärvar

år305 förvärvsarbetade 1990. Näringsstrukturenpersoner samman-
faller i med den för riket, fådvs. inom areella näringar, tjär-stort en
dedel inom tillverkning tvåoch tredjedelar inom tjänstenäringama.

Förvärvsintensiteten 80 % för och 72 för% kvinnor, vil-mänvar
någotket lägre i riket helhet.änvar som

Kalmar län

Kalmar län har antal utefter sin kust, främst iöar delar-ett sort norra
länet. Totalt bor det i Kalmar län drygt 300 på öarna av personer

fast landförbindelse. Enligt länsstyrelsen 36 fast land-utan är öar utan
förbindelse åretbebodda Den öförsamlingen Lofta-största ärrunt.
hammar i Västerviks kommun har öbefolkning 125som en perso-

Totalt uppgick öbefolkningen i Västerviks kommun till knapptner.
200 I Oskarshamns kommun antalet öbor 70 och i Mön-personer. var

Öbefolkningensterås 40. i någralänet ökade med procentenheter un-
Medelåldernder perioden 1991-1993. år 1990 år,48 vilket ärvar

mycket högt. Andelen barn låg, endast 13 %. Nästan tredjevar var
åldern åri 65 eller däröver.person var

Antalet förvärvsarbetande år 1990 140 Huvuddelenvar personer.
sysselsatta inom areella näringar. 34 % arbetade med verksam-var

heter till fiskeanknyter och 19 % med jordbruk.som
Förvärvsfrekvensen 86 för% och 56 % för kvinnor. Kvin-mänvar

förvärvsfrekvens således låg,mycket 23 procentenheternornas var
nivånlägre för rikets förvärvsarbetandeän kvinnor.
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Östergötlands län
Även Östergötlands län har skärgård.utbredd Av länets detöar ären
enligt länsstyrelsen 38 har bofast befolkning. Befolkningen ärsom
dock relativt liten. Totalt bor drygt 300 fast land-öar utanpersoner
förbindelse. 145 bor i St församlingAnna och knappt 100 ipersoner
Gryts församling. Förändringarna under perioden 1991-1993 har va-

små. Medelåldern årrit 1990 år.relativt hög, 45var
155 förvärvsarbetade år 1990. Av dem 40 % syssel-personer var

inom areella näringar, främst fiske och jordbruk. Andelensatta var
mycket hög i jämförelse med riket och den övriga öbefolkningen. Till-
verkningsnäringar omfattade knappt 10 % och tjänstenäringarna 45 %

de förvärvsarbetande.av
ÄvenlågMännens förvärvsfrekvens i jämförelse med riket.var

kvinnorna förvärvsarbetade i mindre utsträckning i riket hel-än som
bådehet. För och kvinnor förvärvsfrekvensenmän 74%.var

Södermanlands län

Södermanlands län omfattar antal längs kusten och dess-öarett stort
antal i Mälaren och Hjälmaren. öbefolkningöar Länetsutom ett är

Öster-åttiotalliten, invånare. dessaAv bor sextiotal iöarett ett
Öamassjön, 20-tal i någraMälaren och i Hjälmaren. befolknings-ett

utveckling negativ under perioden 1991-1993. folkbok-Antaletvar
förda minskade från- 95 till 82, vilket minsk-motsvararpersoner en
ning Medelåldernmed 14 %. år, år43 fyra högre för riketänvar

helhet.som
Ca 40 folkbokförda förvärvsarbetade åröarnapersoner som var

1990. Av dessa arbetade tiotal inom de areella näringarna främstett
jordbruk fiskeoch medan tjugotal arbetade inom tillverkning ochett
tjänstenäringar.

Förvärvsfrekvensen låg framför förallt kvinnorna. Denvar var
79 för% och 62 för kvinnorna.%männen

Stockholms län

skärgårdStockholms den geografiskt skärgårdenomfattandeär imest
riket. finns tiotusentalsDet och skär, 130öar bebodda.ärvarav ca

Östersjön.beboddaLänet har i Mälaren ioch Totaltöar har länet
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Öbefolkningen i Stockholmsöbor, 700 i Mälaren.7 500 öarvarav
Göteborgs och Bohus län. 96 %betydligt utspridd den ilän änär mer

jämförtöbefolkningen Stockholms bor i glesbygd med 1l %i länav
län.för öbefolkningen i Göteborgs och Bohus

år år, år riketMedelåldern 1990 dvs. högre i hel-40 änett somvar
ålder något lägre i riket.het. Andelen i yrkesverksam änpersoner var

öbefolk-storleksordning i riket ochAndelen bam i somvar samma
något lägre i jämförelse medningen totalt medan andelen äldre var

riket helhet.som
PeriodenBefolkningsökningen har varit länets 1991-öar.stor

Ökningen1993 ökade den med särskilt i14 %. öarnastorvar
Ekerö kommun i Befolkningen har där ökat med 19 %.Mälaren.

frånbefolkningen församling 650Exempelvis ökade i Adelsö 550 till
i del församlingar längs kusten medMen även ett stortpersoner. en

antal öbor ökade befolkningen kraftigt under denna period. öka-Vätö
de invånaremed 23 % till drygt 600 och Ljusterö med 18% till 1 500
invånare. Blidö församling ökade med % och har befolkning15 nu en
på invånare.drygt 000 fick 1993 broförbindelse fast-1 Vätö med
landet, vilket eventuellt kan förklara den befolkningsökningenstora
under perioden.

Elva kommuner har öbefolkning längs kusten och fyra kommuner
har öbefolkning i Mälaren. befolkning bådeSödertälje kommun har i
Mälaren och längs kusten. Norrtälje har den öbefolkningen i lä-största

årsskiftetVid 1993 1994 uppgick kommunens öbefolkning tillnet.
1 970 Andra i länetkommuner med antal öbor ärett stortpersoner.
Österåker invånare,med 540l Vaxholm med 420, Värmdö med1
l 070, invånare.Ekerö med 700 och Haninge med drygt 500 Ytter-
ligare 8 kommuner öbefolkninghar mellan 2 och 125 personer.

Hushållen år något1990 i riket helhet. 19 %större änvar som av
hushållen bestod fyra eller fler jämföra medöarna attav personer,

Enpersonshushållen17 % i riket. hushållen,utgjorde 37 % vilketav
procentenheter lägre i riket. bamhushållAndelen den-äntrevar var

i riket, dvs. 19 %.samma som
Ca 3 400 i förvärvsarbetade åröbor länet 1990. dessa 70 %Av var

sysselsatta med olika slag tjänster, vilket 3 % högre i riketänav var
helhet. Näringsgrenarna offentlig förvaltning och samfärd-som m.m.

sel, och tele dominerade. Andelen verksamma inom areellapost när-
ingar i i paritet med riket lägre bland landets öbe-änstortvar men
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Ävenfolkning i sin helhet. andelen verksamma inom tillverknings-
låg,näringar 20 % jämfört med 28 % i riket och 25 % bland denvar

totala Öbefolkningen.
Förvärvsintensiteten 84 för% och 79 för% kvinnor-männenvar

någotvilket förhögreär och för kvinnorna i nivåmännen, medna,
förhållandena i riket helhet.som

Uppsala län
Öbefolkningen i Uppsala län uppgick årsskiftetvid 199394 till 900

30 bodde i Mälaren och övrigaöar längsöarpersoner, varav ca
kusten. församlingenDen medstörsta öbor Gräsö harär nästansom

Öbefolkningeninvånare.800 i länet årenökade med l0 % 1991-
Medelåldern1993. år 1990 år,41 två årvilket högre iänvar var

riket.
årAv länets öbefolkning 1990 förvärvsarbetade knappt 400. Av

dessa 19 % verksamma inom areella näringar, 38 % inom tillverk-var
Öbefolkningenning och 36 inom tjänstenäringar.% i Uppsala län var

därmed i betydligt högre utsträckning sysselsatt inom areella näringar
och tillverkningsnäringar Öbefolkningen totalt befolkningenän och i
riket helhet.som

Förvärvfrekvensen 81 % för vilket förmännenvar var samma som
hela riket. Kvinnornas förvärvsfrekvens låg, 69 %.var

Gävleborgs län

Längs kusten i Gävleborgs län skall det enligt folkbokföringsuppgifter
finnas 20 påbosatta länets påtiotal iär öar, öarettca personer som
Gävle mångakommun och lika i Hudiksvalls kommun.

Västernorrlands län
tvåI Västernorrlands län invånare,det har antalär öar störreettsom

årsskiftetHemsö i Härnösands kommun vid 199394 hade in-150som
Örnsköldsviksvånare och Ulvön i invånare.kommun med 60 Här-ca

finns det mindre antal folkbokförda på någraytterligareutöver ett
Totalt uppgick Öbefolkningen i länet vid årsskiftet 19931994 tillöar.

åren230 Under 1991-1993 har befolkningen nå-minskatpersoner.
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Medelåldern årbland länets öbor år.1990 43 Andelen barngot. var
således nivå21 %, och i med riket.var

förvärvsarbetade årKnappt 100 1990. dessa arbetadeAvpersoner
8 inom areella näringar. 16% % arbetade inom tillverkning, vilket

för Sbefolkningenbetydligt lägre helhet. 70 % arbetadeänvar som
inom tjänstenäringar vilket högre i riket föroch Öbefolkningenänvar
totalt.

Förvärvsfrekvensen låghög för och för kvinnorna,männenvar
87 % 60 %.resp.

Västerbottens län

åretruntboendeEnligt länsstyrelsen förekommer det fyra öar utan
fast landförbindelse i länet. utgången årVid 1993 knappt 130av var

folkbokförda länets vilket innebär litenöar, minskningpersoner en
årsedan 1990. Den Holmön inom Umeå kommun. Påstörsta ön är

den år83 folkbokförda Medelåldern1993.ön för öbe-var personer
folkningen år år.i länet 1990 47 dennaTrots höga medelåldervar

andelen barn 18 vilket något%, endast lägre i rikets gles-änvar var
bygd.

årEtt 50-tal öbor förvärvsarbetade 1990. dessaAv arbetade li-ett
fåtal i näringar,areella knappt 20 inom tillverkning ochtet personer

drygt 25 inom tjänstenäringar.personer
Öbornas förvärvsfrekvens någotendast lägre bland männenvar

jämfört med hela riket. Kvinnornas förvärvsfrekvens däremotvar
betydligt lägre i riket helhet, 60 %.än som

Norrbottens län

Norrbottens län har omfattande skärgård. Enligt uppgifter frånen
länsstyrelsen det endast fem fast landförbindelseär öar be-ärutan som

åretbodda Luleå.Dessa ligger utanför Totalt räknar länsstyrel-runt.
med 50-tal permanentboende öbor i länet. l utredningsmateria-ettsen

ingårlet ytterligare antal med folkbokförd befolkning,öar bl.a. iett
Piteå Påoch Kalix kommuner. dessa finns ytterligare 120öar perso-

årfolkbokförda. såledesl slutet 1993 bodde enligt folkbokfö-ner av
ringsuppgifter 178 på de avgränsade Medelåldern åröarna.personer
1990 hög, år.bestämt 48 Andelen barnnämnare 11 %, vilketvar var
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den lägsta andelen i landet. Andelen 65 år ochvar personer som var
äldre 33 %, vilken den högsta andelen bland länen mednästvar var
öbefolkning.

årKnappt 90 förvärvsarbetade 1990. dessa arbetadeAvpersoner
trettiotal inom tjänstenäringar mångaoch lika inom areellaett när-

ingar. Förvärvsfrekvensen 83 % för och 76 för% kvin-männenvar
norna.

Insjölänen

Totalt uppgick öbefolkningen i femde sjöarna årsskiftetvidstörsta
19931994 till drygt 2 500 Mälaren, Vättern och Vänernpersoner.

öbefolkningar påhade mellan 600 och 800 Antalet öbor ipersoner.
Hjälmaren Storsjön uppgick till i runda tal 150resp. personer.

Tabell 3 Befolkningen i femde sjöarnafördelad länstora

Sjö Befolkning Län

Vänern: 624 Skaraborgslän 589, Värmlandslän 35

ÖstergötlandsVättern 794 Jönköpingslän 789, län
Orebrolän4

Mälaren 797 Stockholmslän 729, Uppsalalän 30,
Södermanlandslän 20, Västmanlandslän 18

ÖrebroHjälmaren 161 län 140,Västmanlandslän 22,
Södermanlandslän 2

Storsjön 144 Jämtlandslän 144

Summa 2523 10län haröbefolkning i de fem sjöarnastörsta
Källa: DEMOPAK 1993-12-31

Jönköpings län

Jönköpings län har relativt öbefolkning, knappt 800storen personer,
vilka bor Visingsö. Befolkningen ökade med 40 eller 5 %personer
under perioden Medelåldern år år,1991-1993. 1990 41 vilketvar var
något högre i riket helhet. Andelen barn i storleks-än som var samma
ordning beträffande öbefolkningen totalt och i riket helhet.som som
Andelen äldre någotdäremot högre i riket.änvar

år385 öbor förvärvsarbetade 1990. dessa arbetade helaAv 17 %
inom jordbruk. 10 % arbetade inom tillverkningsnäringar och 69 %
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tjänstenäringar andel 50 procentenheterinom mycket storvarav en
offentliginom förvaltning och andra tjänster.arbetade

för och 83 för kvin-Förvärvsfrekvensen hög 87 % %männenvar -
norna.

länSkaraborgs
öbefolkningen årSkaraborgs bor i sluteti län Vänern. Iöar av

uppgick öbefolkningen i länet till 590 vilket innebar1993 personer,
årenökning med 40 eller 7 % under 1991-1993. Huvud-en personer

på Medelåldern år år.öborna bor 1990 42 Ande-delen Torsö.av var
barn vid jämförelse med den totala öbefolkningen riketlen ochvar en

något någothelhet lägre, medan andelen äldre högre.som var
år268 förvärvsarbetanderegistrerade 1990. Avpersoner var som

från frånsin försörjning areella näringar främst jord-dessa ñck 19 %
från från26 tillverkning 53 % tjänstenäringar. Fördel-bruk, % och

från öbefolkningenningen skiljer sig den totala andelenattgenom
tillverkningsnäringarna betydligt försysselsatta inom högre änvar

öbefolkningen totalt.
81 förFörvärvstrekvensen % och % för kvinnor.77mänvar

Värmlands län
öbefolkningen i Värmlands län liten till antalet och bor iär öar

skärgård. årsskiftetbl.a. inom Vid 19931994Vänern, Lurö uppgick
På år dålänets folkbokförda öbefolkning till 35 hadetrepersoner.

Medelåldernbefolkningen år.ökat marginellt. relativt hög, 45var
Huvuddelen årde knappt tjugo förvärvsarbetande 1990 arbetadeav
med jordbruk.

Örebro län
öbefolkningen Örebroi län bor till allra delen Vinön i Hjäl-största

folkbokföringsuppgifter några fåEnligt finns dockdet ävenmaren.
inombosatta i Vättern Askersunds kommun.är öarpersoner som

På Vinön årbodde det knappt 140 i slutet 1993. Befolk-personer av
ningsantalet har förändrats obetydligt under perioden 1991-1993. Me-
delåldern årför befolkningen 1990 år.mycket hög, 48 Andelenvar
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i landet, 37 %.öborna högstår blandfrån och äldre65 varpersoner
något i riket,högremedelåldern andelen barn änden högaTrots var

19 %.riketsjämfört med20 %
år dessa arbe-1990. Avförvärvsarbetande60Knappt varpersoner

inomtiotal varderafiskejordbruk ochtjugotal inomtade ettsamtett
tjänstenäringar.och inomtillverkningsnäringar

och 71 %år bland1990 82 % männenFörvärvsfrekvensen var
bland kvinnorna.

Västmanlands län
öbefolkning, dels i Mälaren,till antalet litenVästmanlands län har en

borArboga kommuninomPå i HjälmarenValeni Hjälmaren.dels
Köpings ochinomlänets i Mälarenochtjugotal öardet ett personer

Medelåldernfolkmängd.ungefärVästerås harkommuner varsamma
ål-itjugotalhög. Ettår. Förvärvsfrekvensenår 1990 41 personervar

år.förvärvsarbetandeår6416-dern sammavar

Jämtlands län
ÖnÖbefolkningen Norderö.främstJämtlands län borStorsjön ii

Östersunds på knapptbefolkninghadekommuninomligger ensom
%ökade med 13Befolkningen19931994.årsskiftetinvånare vid140

år.40år endastMedelåldern 19901991-1993.periodenunder var
då 22 %.helabarnAndelen var

15-talår 1990. dessaförvärvsarbetade Av60 ett sys-varpersoner
tillverkningsnäringar ochtiotal inomjordbruk, ettinomselsatta ett

tjänstenäringar.inomtrettiotal
kvinnorna80 % ochförvärvsarbetadepå öarnaAv männen av

nivå riketsåledes mediförvärvsarbetandeAndelen män69 %. var
förvärvsarbeta-andelen kvinnormedantotalt,Öbefolkningenoch som

lägre.de var

Ämnesvis Öbefolkningenbeskrivning3.3 av

sysselsätt-demografiöbefolkningensbeskrivsavsnitt samtI detta
på fyrabetoning deinkomstförhållanden medutbildnings- ochnings-,
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Övrigaökategoriema Göteborgs och Bohus län, Stockholms län, kus-
Sjöama.ten och

ingårGöteborgs och Bohusl län hela länets öbefolkning, vilket
fallet för Stockholms län. förl redovisningen Stockholms länäven är

Övrigaingår således både mälar- och östersjöbefolkningen. Till kus-
ten öbefolkningen följande län:räknas i Uppsala, Södermanlands,
Östergötlands, Kalmar, Blekinge, Malmöhus, Hallands, Gävleborgs,
Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

ingårI begreppet Sjöarna den del öbefolkningen i de storaav
ingår kustskärgård.sjöarna inte län så-i med Till Sjöama hörsom

Öre-påledes befolkningen Jönköpings,i Skaraborgs, Värmlands,öar
Västmanlandsbro, och Jämtlands län. Mälardelen Stockholms samtav

Södermanlands ingårUppsala och län i stället i redovisningen för
ÖvrigaStockholms län kusten.resp.

hushållDemografi och
Öbefolkningen i landet 4 promille Sveriges befolkning. Vidutgör av
årsskiftet 19931994 uppgick öbefolkningen tillnämntssom ovan
drygt 32 000 borAv dessa knappt 20 000 eller 61 % i Göte-personer.

Påborgs och Bohus län. i Stockholms län 7 500öarna är personer,
Övrigamotsvarande 23 % öbefolkningen i landet, bosatt. Längsav

kusten bor 000det drygt 3 och i Sjöarna drygt l 700personer per-
soner.

öbefolkningenTabell 4 invånarefördeladefter ökategorioch

ökategori invånareAntal
Totalt Andel i % den öbefolkninätotalaav

Göteborgsoch Bohus län 19556 6l
Stockholms 7556län 23
Ovriga kusten 3284 10
Sjöarna 1741 5

Summaöbefolkning 32 63l 100
DEMOPAK 1993a:

bådaTillsammans de storstadslänen Göteborgs och Bohus länsvarar
och Stockholms län för % öbefolkning.84 landets Ytterligareav sex-

län har öbefolkning överstiger 10 Av dessa harton en som personer.
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län 100 och 4 län 500 boende i de11 än än öarmer mer personer
områdena.avgränsade

Öbefolkningen tidigare, endast liten delutgör, nämntssom en av
länens befolkning. I Göteborgs och Bohus län andelen medär störst

öbefolkningen i övriga län mindre 0,52,5 %, medan %utgör än av
befolkning.länsresp.

fem län finns det tätortsbor 17 700 eller 59I %öarna. personer
hela öbefolkningen bor i Göteborgs och Bohus läntätort.av svarar

för tätortsboende och Stockholms län för92 % detta endast 4 %.av
Övriga någonmed tätortsboende i omfattninglän Ble-öarna är
kinge med 363 och Jönköping med 290.personer

Mellan november 1990 och december 1993 ökade öbefolkningen
med 2 350 motsvarande 8 %. Under period ökadepersoner, samma
befolkningen i riket med knappt 2 %. I tolv län ökade öbefolkningen

minskning.medan län hade liten I huvudsak det de länsex en var som
småhade öbefolkningar hade negativ befolkningsutveck-ävensom en

ling. Stockholms län ökningstakten 14 %, i Uppsala län ll %, iI var
län 9 och i Jämtlands län 13Malmöhus % %. Göteborgs och Bohus

län ökade med 6 %. nordligaste kustlänen hade befolk-De tre en svag
Öbefolkningenningsminskning med 2 % under period. ica samma

frånSödermanlands län minskade dock 95 till 82 vilket mot-personer,
minskning med 14 %.svarar en

Öbefolkningen förhållandetomfattar fler kvinnor medan imän än
riket det omvända. Vid jämförelse mellan öbefolkningen och he-är en

tätortpåla riket uppdelad och glesbygd blir skillnaderna dock mycket
små.

förhållandenaSer till i de olika länen finns det däremot storaman
Öbefolkningenskillnader. i Västernorrlands och NorrbottensUppsala,

Pålän domineras befolkningsmässigt i dessa länmän. öarna är män-av
i storleksordningen 20-30 % fler kvinnorna.ännen

Medelåldern år årför öbefolkningen för riket1990 40 och 39var
såledesår. Skillnaden liten. framför allt denDet är tät-storavar unga

ortsbefolkningen i Göteborgs förklararoch Bohus län den rela-som
ochlåga medelåldern öbefolkningen.tivt hos Uppdelad gles-tätort

något medelålderbygd hade öbefolkningen i lägre rikettätort än som
Öbefolkningenår år.helhet 38 39 i glesbygd hade däremotresp. en-

medelålder årbetydligt högre rikets glesbygdsbefolkning 43än -
år.39resp.
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åldern år folkbokfördai 16-24Andelen ungdomar är öarnasom
för riket.uppgick till vilket lägre För11 %, är än männenprocenten

någotkvinnorna lägre eller 5 %. Förandelen 6 och för% öarnasvar
för kvinnorna 4 vilketglesbygd andelen för % och %,5männenvar

Öbefolkningen så-förhållande rikets glesbygd. hadeisamma somvar
helhet ochledes andel ungdomar riket i sinnästan sammasamma som

andel för rikets glesbygd totalt.som
Både och andelen äldre högre för Öbefolkningenandelen barn var
för riket. Jönköpings län, Göteborgs och Bohus län, Västernorr-än

lands Jämtlands län hade härvid högre andel barn riketoch änen me-
Östergötlands,dan i Kalmar, Värmlands, Gävleborgs och Norr-öarna

län hade andel bam och hög andel äldre.bottens lägreen en
befolkningsstrukturen hade öbefolkningamaDen mest ogynnsamma

medelålder åri 49Gävleborgs län med Kalmar, Norrbot-samten
Örebro år.och län 48 Därefter följde Västerbottens medmed läntens

Östergöt-år, år47 Göteborgs och Bohus läns glesbygd med 46 och
år. områdenlands och Blekinge län med dessa minst 25 %45 I var av

Örebroårbefolkningen 65 eller äldre. exempelvis län andelen iI var
ålderskategoridenna 37 %, i Norrbottens 33 %, i Kalmar 31 % och i

Göteborgs och Bohus läns glesbygd 30 %. hela riket andelen äld-I var
varvid glesbygdens19 %, andel uppgick till 18 %.re

På fanns hushållde avgränsade det drygt 12 300 medöarna sam-
hushållsmedlemmar.800manlagt 29 motsvarade i genomsnittDetta

hushåll,2,41 vilket kan jämföras med 2,24 förpersoner per personer
Öhushållenhushållen såledesi riket helhet. i genomsnitt stör-som var

i riket helhet.änre som

BostadshushållTabell 5 efter ökategori och storlek i procent

Ökategori Hushållsstorlek
hushållAntal boende i procentper

2-31 4+

Öbefolkningen,totalt 33 2244
Rikets befolkning 40 43 17

Göteborgsoch Bohus län 29 45 25
Stockholmslän 37 42 19
Ovriga kusten 39 45 15
sjöarna 36 46 18
Källa: Folk- och bostadsräkningen1990
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Den andelenstörsta hushåll fanns i Göteborgsstora och Bohus län.
Även öhushållen i Stockholms län och i Sjöarna riks-större änvar
genomsnittet. De tätbefolkade i Göteborgsöarna och Bohus län hade

hög andel bamhushåll medan Stockholms län hadeen andelsamma
Övrigabamhushåll riket. kusten fåhade bamhushåll, 14 %som

jämfört med rikets 19 Hushållen%. i Sjöarna hade däremot nästan
lika andel bamhushåll riket.stor som

Tabell 6 hushållAndel medbam efter ökategori hushållstypoch i procent

Ökategori Hushållstyper
Ensamstående Sarnmanboen- Ovriga hus- Hushåll med
medbam de med hållbarn medbam barntotalt

Öbefolkningen, totalt 2 18 0 20
Rikets befolkning 3 15 l 19

Göteborgsoch Bohuslän 2 20 0 22
Stockholms län 2 16 0 19
Ovriga kusten 2 13 0 14
Sjöarna l 17 0 18

Källa: Folk- och bostadsräkningen1990

Kännetecknande för öhushållen de hade fårelativtär ål-iatt personer
der 16-44 år referenspersoner. Detta förhållande gällde alla skär-som
gårdstyper, i Göteborgsäven och Bohus län. Andelen 33 % förvar

jämfört Öv-öarna med 41 för% hela riket. Hushållsstrukturen för
riga kusten och Sjöarna något annorlunda. övrigtIvar att notera

Övrigaär kusten hade mycket hög äldrehushåll.att andel 42 %en
hushållen Ävenhade referensperson år65 eller äldre.av en som var

Övrigaöhushållen i sjöar hade hög andel äldrehushåll, 36 %en
jämfört med rikets 29 %. Referenspersonen den äldsta giftalsam-är
manboende hushållet.i hushållI saknar giftalsamman-personen som
boende räknas den äldsta i hushållet referensperson.som

Trots antalet bamhushåll påatt större i riket hadeöarna än öar-var
betydligt högre andel hushåll med referensperson år.45överna en

Orsaken till detta barnen inte har någonär vikt i hus-att sättet mätaatt
hållens ålder. Genom andelen sammanboende högtatt öarna var
förstärks denna effekt eftersom endast bådade sammanboendeen av
redovisas.
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Tabell Hushåll7 efter ökategori och referenspersonensålder

Ökategori Hushållstyper
Ungdoms- Yngre medel- Aldre medel- Aldre-
hushåll ålder år25-44 ålder år45-64 hushåll

Öbefolkningen, totalt 3 30 33 34
Rikets befolkning 7 34 30 29

Göteborgsoch Bohus län 4 31 32 34
Stockholmslän 3 30 37 30
Ovriga kusten 2 24 32 42
§Löarna 3 28 33 36
Källa: Folk- och bostadsräkningen1990

Sysselsättning
Öbefolkningens förvärvsfrekvens århöll sig 1990 på ungefär samma
nivå riket i sin helhet, dvs. 81%. Skillnaden mellan könensom var
dock för öbefolkningen.större Männens förvärvsfrekvens högrevar

Ävenoch kvinnornas något lägre för riketän helhet. skillnadensom
mellan och glesbygdsboendetätorts- bland öbefolkningen.störrevar
Särskilt kvinnorna i glesbygd låghade förvärvsfrekvens.öarna en
Den 74% jämfört med rikets 80%.var

Öbefolkningen arbetade i något lägre utsträckning heltid jämfört
med de förvärvsarbetande i riket helhet. Andelen heltidsarbe-som
tande bland den förvärvsarbetande befolkningen 65öarna %var
jämfört med rikets 68 %. Kvinnorna förstod hela skillnaden. Endast
42 % dem arbetade heltid medan motsvarande andel för kvinnornaav
i riket 52 %. Det framför allt de förvärvsarbetande kvinnor-var var

i tätorter hade lågöarna andel heltidsarbete. Deras andelna som
40 %, jämföra med 54 för rikets% tätortskvinnor.att Differen-var
kan inte förklaras olikheter åldersstrukturen.i Blandsen männenav

på heltidsarbete någotöarna vanligt blandän i riket.männenvar mer
Jämfört med riket del de förvärvsarbetandeär större på öar-en av

Årföretagare. 1990 knappt 12 % de förvärvsarbetandena var av
öborna företagare jämfört med % i5 riket helhet. I glesbygds-som
delarna andelen företagare såöarna hög 17 %, vilket kanav var som
jämföras med 14 % för rikets glesbygd.

Näringsverksamhet och försörjning i skärgården i stor ut-anses
sträckning bygga kombinationssysselsättning. Andelen företagare

år 1990 vid sidan inkomst från rörelse också hade inkomstsom av av
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tjänst drygt 64 % bland öborna, jämfört med 50 % för samtligavar
företagare i riket.

Den andel den förvärvsarbetande Öbefolkningen någon gångav som
årunder 1990 uppbar arbetslöshetsersättning 8 % och nivåi medvar

riket. Göteborgs och Bohus län lågoch Sjöarna på nivåsamma som
Övrigariket medan Stockholms låg pålän 4 %. kusten hade betyd-

ligt högre andel förvärvsarbetande fått arbetslöshetsersättning,som
bestämt 12 %.närmare

Allmänt näringarnaom
Jordbruk och fiske framför allt betydelsefullaär näringar för den öbe-
folkning bor utanför storstadslänen. Ca 20 % de förvärvsarbe-som av

områdentande i dessa sysselsatta sådanainom näringar medanvar
motsvarande andel i storstadslänen 3-6 %.var

Tabell 8 Förvärvsarbetandeefter ökategori och näringstyp i procent

Ökategori Näringstyp i % samtliga förvärvsarbetandeav
Aneella Tillverkning Tjänster Uppg. saknas

Öbefolkningen, totalt 6 25 64 5
Riket 4 28 67 2

Göteborgsoch Bohuslän 3 27 64 6
Stockholmslän 6 20 70 5
Ovriga kusten 22 23 51 4
Sjöama 21 18 58 3
Källa: Folk- och bostadsräkningen1990

Av Öbefolkningen i sin helhet endast 6 % de förvärvsarbetandevar av
sysselsatta i areella näringar jämfört med 4 % i riket helhet.som

För tjänstenäringarna förhållandet det tvåomvända. Knapptvar av
öbor arbetade inom sådana näringar, vilket någratre är procenten-

heter lägre i riket. I Stockholmsän län tjänstesektorn stark, denvar
sysselsatte 70 % de förvärvsarbetande, något högre andel iänav en
riket. l Göteborgs och Bohus län fördelningen ungefär densammavar

i hela landet.som
Öbefolkningen Övrigainom kategorierna kusten och sjöarna

arbetade i mindre omfattning inom tjänstesektorn den totala Öbe-än
Ävenfolkningen och rikets befolkning. tillverkningssektorn syssel-

mindre andel öborna områden.i dessasatte en av
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åldersstrukturfyra dominerade de areellalän med1 när-ogynnsam
Östergötlandlän andelen 53 %, i 41 %, i Norr-ingarna. 1 Kalmar var

Örebro två öområden medi län 37 %. 1 andrabotten 40 % och ogynn-
åldersstruktur Bohus läns glesbygd och Väster-Göteborgs ochsam -

dominerade tjänstenäringarna med 66 %norrlands län däremot-
bland öbefolkningen totalt.% sysselsatta, högre70 änresp.

areellttDe. näringarna
Pâårde areella näringarna 930 1990.Totalt sysselsatte öar-personer

förekommer liten verksam-i Göteborgs och Bohus län det mycketna
jord- skogsbruk. arbetade 3 %het med inriktning eller Däremot

den förvärvsarbetande befolkningen med fiske.230 personer av

samtligaTabell 9 Areella näringarefter ökategori och sysselsattai procentav

Ökategori Skogsbruk Fiske Jordbruk SummaJordbruk,
FiskevårdTrädgårds- m.m. ospec.
Fiskodlingskötsel

Öbefolkniugen, 0 6totalt 2 3 1
Riket 2 1 0 l 4

0 0 3Göteborgsoch Bohus län 0 3
0 5Stockholmslän 3 l l

Ovriga 8 l 10 3 22kusten
Sjöarna 14 1 3 4 21

bostadsräkningen1990Källa: Folk- och

förvärvsarbetandeStockholms län 5 länets öbor i huvud-1 %var av
arbetade 110sak verksamma inom areella näringar. Av dessa ca per-

jordbruk, motsvarademed vilket 3 % arbetsstyrkan. Av be-soner av
Övrigafolkningen inom kategorin kusten arbetade 120 ipersoner

förvärvsar-huvudsak inom jordbruk, vilket motsvarade 8 % deav
fiskerinäringenbetande. Arbete inom omfattade 140 ellerpersoner

10 % de sysselsatta.av
Jordbrukets betydelse särskilt uttalat i sjöarna. Totalt syssel-var

för-jordbruket där 120 motsvarande 14 % densatte ca personer, av
befolkningen.värvsarbetande

Tillverkning

tillverkningsnäringar tillverkningsindustri,Med el, och vat-gasavses
förvärvsarbetandebyggnadsverksamhet. 25 % de öbornasamtten av
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arbetade inom dessa näringar. någraDet är lägre i riket.änprocent
Av totalt 3 700 verksamma inom dessa näringar 2 500var personer
bosatta i Göteborgs och Bohus län, eller 27 % länets förvärvsarbe-av

Övrigatande befolkning. l kategorierna kusten och sjöarna
arbetade 340 knappt 150 inom tillverkningsnär-ca resp. personer
ingar, vilket 23 % 19 % förvärvsarbetandedemotsvarar iresp. av

område.resp.

Tabell 10 Tillverkningsnäringar efter ökategori och sysselsattai procentavsamtliga

Ökategori Tillverknings- E1, och Byggnads- Summagas
industri verksamhet förvärvs-vatten

arbetande

Öbefolkningentotalt 15 l 9 25
Riket 20 1 7 28

Göteborgsoch Bohus län 18 2 8 28
Stockholmslän 8 1 11 20
Ovriga kusten 13 3 7 23
Sjöarna 12 1 6 19
Källa: Folk- och bostadsräkningen1990

Stockholms län hade relativt arbetande inom tillverkningsnäringar.
Äv-Huvuddelen dessa verksamma inom byggnadsverksamhet.av var

Övrigai kategorierna kusten och Sjöarna arbete inom till-en var
verkningsnäringarna mindre vanligt i riket.än

Tjänster

Totalt fanns det 9 500 öbor arbetade i tjänstenäringarna. des-Avsom
bodde 5 900 i Göteborgs och Bohus län, 2 400 i Stockholms län,sa

Övrigamedan 740 hänförde sig till kusten och 470 till ökategorin
Sjöarna.

Öbefolkningen någothade mindre andel verksamma inom han-en
del inom bank och försäkring inom offentlig förvalt-samtm.m., m.m.
ning riket helhet. Endast inom samfärdsel,än och telepostm.m. som

andelen förvärvsarbetande i riket.större änvar
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Tabell Tjänstenäringarefter ökategorill och sysselsattai samtligaprocentav

Ökategori Handel Samfärdsel Bank Offentlig Summa
Restaurang Post Försäkr förvaltning förvärvs-
Hotell Tele uppdrag andratjänster arbetande0

Öbefolkningen, totalt 12 l 7 34l 64
Riket 14 7 379 67

13Göteborgsoch Bohus län l2 7 32 64
Stockholms län 14 l l 7 38 70
Ovriga 7kusten 9 4 30 50
Sjöama 8 8 40 593

bostadsräkntngenKälla: Folk- och 1990

Öbefolkningen tvåi de storstadslänen i betydligt utsträck-störrevar
ning verksamma inom tjänstenäringar jämfört med befolkningen på

Övrigainom kategorierna kustenoch sjöarna. Stockholmsöarna
läns öbor arbetade i högre utsträckning rikets befolkningäven än

Övrigainom dessa näringar. kusten hade betydligt lägre andelen
förvärvsarbetande tjänstenäringar öområden.i övriga Detän var en-

låg nivåsamfärdsel i Skärgårds-dast med riket och övrigasomm.m.
Öbefolkningenområden. också lågi sjöarna hade andel arbetan-en

i vilket dock inte offentligde tjänstenäringar, gällde förvaltning och
andra tjänster, näringsgren där hade den högsta andelen för-en man

områdena.de fyra 40värvsarbetande % de yrkesverksammaavav
jämförtarbetade inom denna näring med 37 % i riket och bland34 %

Övrigahela öbefolkningen. Längs kusten endast 30 sysselsat-%var
i offentlig förvaltningta m.m.

Inkomster

öbefolkningen hade sammanräknad inkomst24 % överstegenav som
160 000 jämfört med 28 % i riket helhet. 46 öbefolk-kr, %som av
ningen inkomst mindre 100 000 kr, jämförahade än attsom varen

helhet. inkomstskillnadernamed 37 i riket Däremot mel-% som var
lan rikets glesbygd och glesbygd betydligt mindre.öarnas

Öbefolkningen tvåi de storstadslänen hade betydligt högre in-en
komstnivå öområden.Öbefolkningen i Övriga Ca 25 hade%än sam-en
manräknad 160 jämföra med 16inkomst 000 kr, %än attmer
bland Glesbygdsdelenden övriga Öbefolkningen. Göteborgs ochav

inkomstnivå.lågBohus län hade dock en
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Tabell 12 Sammanräknadinkomst fördelad inkomstklasser efteroch ökategori

Ökategori Sammanräknadinkomst i l000-tal kr. Inkomsttagarei %
1600-19990.1-99.9 100.0-159.9 200.0- Summa

Öbefolkningemtotalt 46 28 12 12 100
51 28 10 10 100däravglesbygd

37 34 14 100Riket 14
glesbygd 46 33 12 8 100därav

45 28 12 100Göteborgsoch Bohus län 14
100glesbygd 55 23 11 10därav

43 30 12 13 100Stockholmslän
56 26 8Ovriga kusten 8 100
52 30 10 6 100Sjöarna

Källa: Folk- och bostadsräkningen1990

årarbetar inom areella näringar hade 1990Flertalet de öborav som
100 000 kr. falletSammanräknad inkomst understeg Dettasom varen

och Bohus län, hadesamtliga ökategorier Göteborgsinom utom som
inkomststruktur.en annan

inkomst för i näringsgrenenJord- ochTabell 13 Sammanräknad inkomsttagare
fiske fördeladefter inkomstklasseroch ökategoriskogsbruk,jakt och

Ökategori Sammanräknadinkomst i IOOO-talkr. Inkomsttagarei %
1600-1999 200.0- Summa99.9 100.0-159.9-

Öbefolkningcn, 26 7 100totalt 57 11

10033 32 22 13Göteborgsoch Bohus
9 6 100Stockholmslän 61 24

10072 20 3 4Ovriga kusten
10061 30 7 2Sjöama

Folk- och bostadsräkningen1990Källa:

Inkomstnivån skogsbruk, jakt och fiskenäringsgrenen jordbruk,inom
öområden. be-i övrigai Göteborgs och Bohus län Dettahögre änvar

fiskerinäringenpå förhållandevis inkomsterna inomrodde de höga
försörjningskälla inom de areellanärings dominansoch denna som

i detta län.näringarna
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Tabell 14 Sammanräknadinkomst för Öbefolkningeni Göteborgsoch Bohus län
Öbefolkningentotalt fördeladefter areellnäringsamt typ av

Ökategori Sammanräknadinkomst i l000-tal kr. Inkomsttagarei %
160.0-l-99.9 100.0- 59.9 l 99.9 200.0-Näring l Summa

Bohus länGöteborgsoch
Jordbruk 75 19 6 1000mm
Skogsbruk - - - - -Fiske 29 34 24 14 100mm

80 0Jordbruk 10 10 100ospec
Öbefolkningentotalt

27Jordbruk 62 7 5 [00mm
36 38 15 100Skogsbruk 13

Fiske 50 27 [4 8 100mm
100Jordbruk 77 14 7 3ospec

och bostadsräkmngenKälla: Folk- 1990

Utbildning

år någotlandets öbefolkning 1990 lägre utbildnings-Totalt hadesett en
nivå 3-årigbefolkningen i riket. 28 % hade minst gymnasieutbild-än

utbildning. helhet ha-ning och 17 % hade eftergymnasial I landet som
3-årigminst gymnasieutbildning 19 eftergymnasialde 31 % och % ut-

Öbefolkningenbildning. hade dock lika hög andel med minstpersoner
års högskoleutbildning i riket. i storstadslänen den3 Det somsom var

Övrigaandelen högskoleutbildade öbor fanns. kusten ochstörsta
något högskoleutbildadesjöarna hade endast lägre andel riketänen

helhet.som

Öbefolkningen utbildningsnivåTabell 15 fördelad efter ökategori jämförtoch i %
medriket

Ökategori Utbildningsnivå
Folk-,Grundskola Gymnasium Eftergymnasial

år år årgymnasium mindre 3 minst 32 3+ än

Öbefolkningen, 69 9totalt 1l 8
64Rikets befolkning 12 l0 8

69Göteborgsoch Bohus län l0 9 8
Stockholmslän 63 13 9 9
Ovriga 75 8 8 6kusten
Siöama 75 7 8 7

BostadsrâTkmngenKälla: och 1990Folk-





SOU 1994:93 Kapitel 4 51

4 Allmänna utgångspunkter

Skärgårdarna inte bara viktigaär för dem bor och verkar därsom
de tillgångutgör föräven landetutan i övrigt rekreations- ochen ur

naturvårdssynpunkt. Det övergripande målet hålla skärgården le-att
vande innefattar dock bl.a. skärgårdsborna skall kunnaatt bo och

påarbeta sina Skärgårdenöar. bör inte utvecklas till sovstad fören
pendlare till fastlandet. En levande skärgård förutsätter således lokal
sysselsättning på Kvarkensamarbetetsöarna. projekt Levande kust-
bygd år 1993 se kap. 6 visar angående levnadsförhållandena i öbyar,
havsbyar och kustbyar bl.a. den lokala sysselsättningenatt ligger på
betydligt högre nivå, antalet serviceformeratt är större öarna utan
fast landförbindelse och andelen fritidsboende betydligtatt är lägre än
på lättillgängliga platser. Det dock inte rimligtär betraktamer att
skärgårdssamhällena generellt områden kan överlevasom utansom
utvecklade kontakter med samhället i övrigt.

Ofta betonas värdet de olika skärgårdamasatt bevaras,särarterav
exempelvis västkustens fiskesamhällentäta och ostkustens utspridda
kombinerade jordbrukfiskehemman. Det därförär betydelsefullt att
de traditionella näringarna kan bestå inslag i den framtidasom
skärgårdskulturen.

De väsentliga skärgårdsfiågoma

Det väsentligt inriktaär förhållandenaöversynatt i skärgårdenen av
på frågor uppmärksammas dem direkt berörs.som av som

Skärgårdarnas Riksförbund SRF, olika skär-representerarsom
gårdsföreningar landet, framföröver arbete med olika frå-att statens

skärgårdenrör splittratär och behovetgor samordningsom att ärav
Förbundet uttrycker också farhågorstort. för ökad konkurrens om

mark och vid eventuellt inträde i EUvatten och framförett i det sam-
manhanget, det för lösningarnasatt varaktighetatt vik-garantera är
tigt frågor löses sådant de inteatt sätt svenska medborgareatt ger

särställning. SRF frågor fastighetsskatt, kommunernasen attanser om
del fastighetsskatten, minskad konkurrens vid fastighetsförvärv,av
levande skärgård riksintresse, kommuninvånamas rättigheter vidsom
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bygglagsfrågor, fiskerätten ostkusten Skattereglerplan- och samt
bör prioriteras.för företagande

skärgårdspolitiskaskriver i sittLandstinget i Stockholm program
påår länsstyrelsen och kommunerna olika1993 landstinget, sättatt

ändåskärgården statliga insatsernastödja de denkan utgörattmen
skärgård.levande Med hänsyn tillförutsättningen för deviktigaste en

skärgårdenåtgärder finns för bör enligt landstingetbehov ensomav
inne-skärgårdslagstiftning tillskapas. Den bör enligt programmetny

arbetsgivaravgifter, taxeringsvärden för bofasta,hålla sänktasänkta
följerfritidshus stamfastigheten,uppföra mindremöjlighet att som

fartygstrafiken, lokaliseringsstöd för nyföre-miljöregler försärskilda
standardnivågrundläggandeochstöd till alternativ energitagande,

och kommunikationer.basservice vad gäller teleför samhällets post,
innehålla värderingsinstrument mellan glesbygds-Den bör även ett

fastlandet,och de faktiska kostnadernarelaterade merkostnader en
landstinget. Enligt landstingetfråga för närvarande studeras avsom

ocksåskärgården innefatta statliga garantierlagstiftning förbör en ny
livscykelngrundnivå för samhällelig service under helavissför en

ålderdom.från tillbarnsben
skärgårdens landstinget och SRF lämnarbehovbildDen somav

Åtskilliga frågor knutna tillåterkommer sammanhang.i andra ägan-är
Även offentligtbehovetochoch användande markde vatten. avav

tillgången service betonas.till olika formerstöd och av
lokalaskärgårdens sig dock för denMånga problem lämparav

finns där-för övergripande Detinom detlösningen systemet.ramen
håll ofta inten-påpeka flesta bedrivsdet deför anledning ettattatt

skärgârdsfrågor. länen har detlokalt arbete med Isivt regionalt eller
Årskärgården. 1993många föråren utarbetatsunder program m.m.

sju-ochi Stockholms länpresenterade Länsstyrelsen rapport etten
årskärgården år 000. Samma besluta-fram till 2förpunktsprogram

skärgårdspolitiska Stockholms länsnämndades avprogramovan
ÖstergötlandsÄven årethar underlandsting. län presenterat ett nytt

pågår för närvarande i andraskärgårdsprogram. Liknande arbeten
utredning medPå Blekinge arbetaruppdrag Länsstyrelsen ilän. enav

pågårskärgårdssamarbetetskärgårdsfrågor. det nordiskaInomlänets
Glesbygdsmyndighetenockså Vidare bedriverkontinuerligt arbete.ett

skärgårdsbefolk-syftar tillstrategiskt programarbete göraattett som
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ningen delaktig i besluten skärgårdens utveckling. Dettaom program-
arbete planerat fortgåär utgångentill år 1995.att av

Övervägandenas inriktning
Öbefolkningen i landet har ökat årsedan 1975. Sett till antalet folk-
bokförda fast landförbindelseöar har Ökningen varitutan markant
under de första åren 1990-talet. l vissa områden ökar befolkningen
kraftigt åldersfördelningenoch där iär densamma fast-stort som
landet. Förutsättningarna inför framtiden måste därför i stort anses
goda. l vissa skärgårdsområden förekommer det emellertid nå-inte

folkökning och lokalt minskar den i del falläven i längon meden en
god befolkningsutveckling på totalt sådanaöarna I områden finnssett.
det givetvis risk förstörre befolkningen skall minska ochatten
avfolkning drabba enskilda i fallöar, andelennär äldre hög.vart är
Detta dock ingentingär Redan på 1970- och 80-talet framhöllsnytt.
risken för avfolkning och faran med skev ålderfördelning. Omen

till antalet befolkadeöar är har dennaman inför fram-ser som oro
tiden inte bekräftats. Trots visst brobyggande håller sig antaletett be-
bodda fastöar landförbindelse kring 300utan längs landets kuster.
Den underrepresenterade befolkningsgruppen i skärgårdarna fram-är
för allt den del befolkningen mellan 20-24 år,är dvs. denav som

utbildningsintensiva åldernmest 25-44 åringarna.även Det ärmen
naturligt de lämnar skärgården någraatt under år föryngre att
utbilda sig och skaffa yrkeserfarenheter. återvänderEventuellt dåde

med vitaliserande idéer. åldersfördelningenAttsenare vissa håll är
skev och enstaka avfolkas behöveröaratt därför inte skär-attses som
gården allmänt skulle hotad till följd befolkningsstrukturen.vara av
Min bedömning därför skärgårdenär levande, åtminstoneatt är i sam-

utsträckning under de decennierna.ma Jag kan inte hellersenastesom
något akut hot skärgården befolkningsmässigse mot synvinkel.ur
På vissa områden finns det dock alltid anledning uppmärk-att vara

Det gäller framför allt infrastrukturen. Skärgårdensam. är exempel-
vis marginalområdeett och därmed sårbart när service-större- -
enheter skapas. Det är väsentligt den lokala servicen upprätthålls.att
Det finns knappast något för ytterligare begränsningar.utrymme En
samhällelig garanti för långsiktig infrastruktur finnsatt denen ger
bästa grunden för näringsverksamhet. Skärgården får inte heller ham-
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på mellanhand insatser inom regionalpolitikennär förgörs attna ut-
jämna skillnader mellan olika landsdelar.

utgångspunktI direktiven för utredningsarbetet måletattanges som
bör skapa skärgård så långt möjligt kan verkaattvara en som som av

kraft bidrag eller andra frånsärskilda ingripanden myndig-utanegen
heterna. Enligt direktiven bör vidare bedömning angåendegörasen
hur ytterligare avregleringar och förenklingar kan göras.

Innebörden detta skärgårdensärlösningar för börär und-attav
Skärgårdensvikas. förhållandenspecifika bör dock beaktas inom var-

ändåsektor. Om samhällsinsatser skärgårdenbehövs för bör det
nivåcentral frågorbara övergripande och inte lokala särpro-avse

blem. Detaljlösningar bör i stället utformas lokalt eller regionalt inom
för det regelverk och de medel finns tillgängliga för ända-ramen som

målet.
årUnder har det bedrivits företagarinriktad politik ochsenare en

under utredningtiden har det vidtagits åtgärderytterligare olika
områden för förbättra förutsättningarna för företagandet i landet,att
vilket i skärgårdarnaallra högsta grad berör och deras näringsverk-

vårenUnder har dessutom regionalpolitik beslutats inne-samma. en ny
fattande åtgärderrad betydelse skärgårdarna.för Därmed läggsen av

starkare grund för lokal utveckling Öarna.en en
påMed tanke den redovisade befolkningsutvecklingen skärgårdar-i

utgångspunktoch med beaktande direktivens klara särlös-attna av
skärgårdenningar undvikas fåbör och bör skallsträvanatt attvara

dåbärkraft, det inte kan finnas församt utrymmeegen anses nya sam-
åtaganden avstå frånhällsfinansierade har jag i följandedet valt att att

föreslå särskilda stödformer skärgården.till förda politikenDennya
bör skärgårdsinsatstid verka. Det innebär vid sidanatt attges en av

frågabefintliga endast bör komma i i överlevnadsbeto-system mer
frågor. skärgården på pånade Vad därförböröversyn ärutaven

vilket boende och näringsförutsättningarna inför framtiden kansätt -
förbättras inom för den nuvarande närings- och regional-ramen
politiken.

gäller regleringar skärgårdenNär det de betydelse iär storsom av
skärgårdenförkan givetvis hävda det skulle godoatt attman vara av

regelfloran föri den underlätta för de bofasta. Detvägenattrensa
dock för samhället inne-bör betonas avreglering delar kanatt en av

mån-bära regelverket blir komplicerat totalt och det iatt sett attmer
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fall skärgårdenjust i behovetär regler finns. Ettstramaga som av
exempel detta strandskyddet regeringen nyligen inte funnitär som
möjligt mjuka mångalängs kusterna. I fall regleringaräratt upp
också för bofastasskydd de intressen. förhållandenDessa bör bildaett
bakgrund till möjligheternanär vidta särskilda åtgärderattman ser

skärgårdarna.för
kommer koncentreraJag mina överväganden kring vissa föratt

skärgården betydelsefulla frågor påtalaoch i vissa fall behovet attav
ytterligare frågorbelysa berör andra landsdelar. Utgångs-ävensom

såledespunkten för mitt arbete jag i direktivensär anda inteatt - -
föreslå några ochämnar kostnadskrävande former regle-nya mer av

ringar skärgårdarnaeller stöd till hellre vill sikta förenklautan att
och söka lösningar i för skärgården frågorbetydelsefulla det-utan att

medför svåröverblickbarhet och administrativt krångel förta sam-
hället i stort.

jag ändåNär kommer in sådant kan innebära ökade sats-som
ningar i skärgårdarna avsikten dessa insatser skall finansierasär att
inom för befintliga omfördelning medel.systemramen genom av
Eftersom sådan omfördelning kan kräva detaljerade avvägningaren

konkurrerande intressen avståtthar jag från beräkningargentemot av
vilket ekonomiskt står till förfogande inom sek-utrymme som resp.

Avsikten i stället lyfta fram principer förär skärgår-tor. att synen
den och dess behov. Detta har bland blivit nödvändigt tids-annat av
skäl eftersom den utredningstiden alltför knapp för utarbe-äravsatta
tande detaljförslag och dessutom arbetet bedrivits under väntanav
riksdagens behandling regionalpolitiken och andra regeringsför-av

på skärgårdenslag flera för betydelsefulla områden.
Jag i det följande först frågor tillgången på mark ochtar upp om

möjligheten nyttja denna för boende och näringssamverkan. Av-att
snittet fråninnefattar allt beskattning fastigheter, taxeringsvärdenav
och jordförvärvsfrågor naturvårdtill Därefter behandlas frågorm.m.

trañkförsörjning och tele kommunal service, möj-post, samtom m.m.
ligheterna till företagande och sysselsättning i frågorstort samt om

skärgårdenhur bör hanteras i regionalpolitiken dels nationellt, dels
vid eventuellt EU-medlemskap. Som tillägg berör jag slutligenett ett

för de bofasta frågaväsentlig inte ekonomisk betydelseären som av
förvärde bevarandet kulturtraditioner och därmedstortmen av av

för levande skärgårdskultur. frågan vårjaktDet efter ejder.ären om
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Fastighetsfrågori skärgården5

Sammanfattande bedömning: Boendekostnader varierar med
prisnivåntill flertal olika faktorer:hänsyn ränte-ett orten,

läget, beskattning, Fastighetsbeskattningen har i dettam.m. sam-
skärgårdar-lyfts fram problemen imanhang de störstaettsom av
skärgårds-Fastighetsbeskattningen emellertid inte enbartär ettna.

Ändringar i taxering och beskattningproblem. reglerna om av
Skärgårdarnas svå-fastigheter för fastighetsägareenbart skapar

således någoninte lämplig tillrigheter och metod kommaär att
de bofastas kostnadsläge.medrätta

Möjligheten hävda intresset bosättning och sysselsättningatt av
fastighetsöverlåtelser skärgårdarnavid i begränsad. Ettär even-

efterfråganförväntas leda tilltuellt EU-medlemskap kan ökaratt
Ävenytterligare. konkurrensen mellan olika intressen är ut-om

skärgårdarna såtalad därför finnasi den inte unik. börDetär an-
skärgårdsområde-ledning allmänt, och inte beträffandebaraatt

formerna för hur permanentboende och sysselsätt-översena,
främjas framtiden prisnivån påning kan i i trakter där högär

efterfrågangrund utboendes svenska och utländska fas-av - -
tigheter.

skärgårdsnaturenNär skall skyddas bildandegenom av exem-
pelvis såoch nationalparker, bör skedet med beak-naturreservat
tande de bofastas för framtidasina utkomstmöjligheter.av oro

naturvårdsansvarigaDe myndigheternas bör därför för-ansvar
tydligas det gäller uppgiften klarlägga de konsekvensernär att

områdeavsättningen för naturvårdsändamål får förettsom av
det fortsatta näringslivet föroch markanvändningen i stort.

Vårens ocksåbeslut riksdagen strandskyddet främ-skallattav
livsvillkor för frå-goda och djur och ställningstagande iväxter

områdenstrandskyddet i riksintresse inte påverkatordega om av
de ansvariga myndigheternas möjligheter i fortsättning-ävenatt

hänsyn till angelägna lokala vid arbetetbehov med strand-taen
skyddsfrågor.
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Öarna och dess befolkning bör i den kommunala planeringen
utifrånbehandlas sina förutsättningar och behov det gällernär

möjligheter till boende och sysselsättning. Berörda myndigheter
bör härvid sin tillämpningöver naturresurslagens bestäm-se av

skärgårdsområden,melser rörande i sin helhet riksin-ärsom av
så fortsatt permanentboende och sysselsättning främjastresse, att

avfolkning.också befolkadeglest öar hotassom annars av
militära skyddsområdenaDe begränsande faktor iutgör vis-en

skärgårdsområden, främst för möjligheterna till turistverksam-sa
het. Inför samlad omprövning försvarets behov skyddsom-en av av
råden fråganbör möjligheterna till bosättning och försörj-om

skärgårdenning i prioritet. Frågan bör därför införtasges upp
försvarsbeslut.nästa

Enligt direktiven bör olika administrativa regleringars påverkan på
förutsättningarna för levande skärgård granskas. Som exempelen

plan- och bygglagstiftning,nämns jordförvärvslagstiftning och skatte-
Ävenlagstiftning. frågan hur bildandet naturvårdsreservat harom av

påverkat långsiktigade möjligheterna till utkomst och service bör be-
lysas. direktivenI uttalas vidare utboägande och samägande i vissaatt
fall försvårar aktivt brukande fastigheter och höga fastighets-ett attav
priser inte speglar utkomstmöjligheterna tillleder höga taxerings-som
värden och ökad skattebelastning motverkar kontinuitet i densamt
fasta bosättningen.

frågornaDe berörda i huvudsak fastighetsrelaterade.är I det-ovan
avsnitt behandlas därför samlat regleringar ägandetta ochrörsom

nyttjandet skärgårdsfastigheterna.av

5.1 Taxeringsvärden och fastighetsskatt

5.1.1 Inledning
Taxeringsvärdena framförs de bofastas problemstörstaett närsom av
förhållandena skärgårdeni diskuteras.

Vid skärgårdsfastigheterköp har faktorer rekreationsvärdeav som
och kapitalplacering prisbildningen vilket medfört högstyrtm.m. en
taxering bofastasde fastigheter. Fastighetsskatten, påbaserad sti-av
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gande taxeringsvärden, nåttha sådan nivå den bofasta be-attanses en
folkningen inte kan bära dessa kostnader.

Utöver ökade boendekostnader leder höga taxeringsvärden bl.a. till
villkor för uppförande uthyrningsstugor,ogynnsamma t.exav en

verksamhet enligt Landstinget i Stockholms län skulle kunna ökasom
skärgården.antalet turistbäddar i

åsiktEn vanlig därför fast boende skärgårdenär i böratt gynnas ge-
lägre fastighetsskatt, exempelvis särskilt avdrag.nom en ettgenom

Skärgårdarnas Riksförbund SRF föreslår varje länsstyrelse skallatt
definiera geografiskt område skärgårdsområde ochett alla bo-som att
fasta fastighetsägare inom området skall avdraggöra mins-ett som
kar underlaget för skatteberäkningen.

5.1.2 Taxerings- fastighetsskattelagstiftningenoch m.m.
Reglerna fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagenom
1979:1152 och de grundläggande principernasom anger ramarna
för värdering fastigheter. Vidare finns det kompletterande bestäm-av
melser i fastighetstaxeringsförordningen 1993:1199 och ytterligare
föreskrifter och rekommendationer bl.a. värderingen vid fastighets-om
taxering meddelade Riksskatteverket RSV.av

Vid fastighetstaxering indelas fastigheter i olika taxerings-typer av
enheter och taxeringsvärde bestäms för varje skattepliktig taxeringsen-
het. Byggnader indelas i byggnadstyper såsom småhus, hyreshus eller
ekonomibyggnader. Mark indelas i ägoslag såsom åker-, betes-tomt-,
eller skogsmark.

En taxeringsenhet omfattar byggnadstyper och ägoslag i olika kom-
binationer. Småhus och sådantomtmark för byggnad småhus-utgör en
enhet. Ekonomibyggnad, åker-, betes- och skogsmark o.d. ingår isom

brukningsenhet lantbruksenhet. Småhusutgör och tomtmarken en
ligger i anslutning till lantbruksenhet med minst fem hektarsom av

åker, betes- och skogsmark ingår i lantbruksenhet, byggnaden be-om
hövs bostad arrendatorägare, eller deras arbetskraft.som

Taxeringsvärdet skall bestämmas för varje taxeringsenhet och skall
75 % marknadsvärdet två år före taxeringsåret.motsvara Medav

marknadsvärdet det pris taxeringsenheten sannolikt beting-avses som
vid försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdetar en

bestäms i första hand med ledning fastighetsförsäljningar orten.av
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Värderingen sker utgångspunktmed i värdefaktorer. Med värdefak-
egenskaper knutna till fastighetenär påver-torer ochavses som som

kar dess marknadsvärde såsom ålderstorlek, och standard. Riket in-
värdeområdendelas i för byggnader och ägoslag. Indelningen bygger

på fastigheternas beskaffenhet inom värdeområde såatt enhet-ärett
ligt möjligt, dvs. indelningen sker för lägets inverkanatt vär-som
det skall beaktas.

Taxeringsvärdet ligger till grund för beskattning i form fastig-av
hetsskatt, förmögenhetsskatt upphör taxeringsåret 1996, ocharvs
gåvoskatt stämpelskatt. Den nuvarande fastighetsskattensamt regleras
i lagen 1984: 1052 statlig fastighetsskatt.om

Fastighet antingen privatbostadsfastighetär eller näringsfastighet.
Som privatbostadsfastighet räknas småhusenhet, med undantag för
småhus inrättat till bostad fler tvåär familjer lantbruks-änsom
enhet, och privatbostad. fastighetär Annan näringsfastig-ärsom en
het.

Den löpande beskattningen innehav privatbostadsfastighetav av
sker årlig statlig fastighetsskatt påberäknasett uttaggenom av en som
taxeringsvärdet. Näringsfastighet beskattas intäkter, såsomattgenom
eventuellt värde fri bostad, till beskattning i inkomstslagettasav upp
näringsverksamhet efter avdrag för samtliga driftskostnader. Statlig
fastighetsskatt näringsfastighet avdragsgill vid inkomstberäkning-är

statligaDen fastighetsskatten uppgår för varje beskattningsår tillen.
1,5 % taxeringsvärdet småhusför bostadsbyggnadsvärdetav resp. av
och tomtmarksvärdet småhusför lantbruksenhet.

Utredningar beskattning fastigheterom av m.m.
Fastighetsskatteutredningen tillkallades hösten 1990 uttalade i sittsom
betänkande, Fastighetsskatten, SOU 1992:11, särlösningar böratt
undvikas. Beträffande de skärgårdenpermanentboende i ansåg utred-
ningen det inte skatten huvudproblemet.att Den högavar som var
prisnivån i vissa skärgårdsområden ansågs skapa problemstörre ge-

försvåra för till exempel barn förvärva fastigheterattnom att 0r-
Utredningen förde möjligheternaten. till olika for-resonemang om

differentiering, regionalt och mellan olika användarformer.mer av
Regional differentiering ansågs dock kunna leda till oönskade kapitali-
seringseffekter prisnivån skulle stiga ytterligare i högkost-attgenom
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nadsområden varvid den eftersträvade effekten skulle motverkas. Dif-
ferentieringen mellan och fritidsbebyggelse skulle, förpermanent- att
fungera med nödvändighet behöva innefatta geografiska avgränsning-

skulleDetta kunna medföra skenskrivningar med följande skärp-ar.
fråganingsbehov i folkbokföringen.om

Något enligt fastighetsskattentredningen kunde övervägassom var
någon form lättnad i den löpande beskattningen för deav permanent-
boende. Fastighetsskatteutredningen ansåg dock eftersom det vidatt
försäljning skärgårdsfastigheter uppkommer fördelaktiga ekono-av
miska effekter de höga marknadsvärdena så borde lättnad i denav en
löpande beskattningen samtidigt medföra högre realisationsvinst-en
beskattning. Fastighetsskatteutredningen föreslog slutligen möj-att en
lighet till uppskov med skatten skulle fastighetenövervägas. När över-
läts skulle skatten dock betalas vilken överlåtelse detoavsett typ av

frågavar om.
Fastighetsskatteutredningen frågan bostadsbidra-äventog upp om

betydelse för den skattskyldige. Utredningen fann frågaigens att om
pensionärer med kommunalt bostadstillägg hade detta mycket ab-stor
sorberande verkan på förändringar i fastighetsskatten.

kan iDet detta sammanhang enligt Riksförsäkringsver-noteras att
kets föreskrifter beräkning bostadskostnad RFFS 1993:8 in-om av
räknas 1,5 % taxeringsvärdet i boendekostnaden för den harav som

småhus. Dessutom inräknas bl.a. 70eget % på lån medräntorna sä-av
kerhet fastigheteni uppvärmningskostnader och övriga drifts-samt
kostnader.

För närvarande arbetar utredning, Utredningen Förenkladen om
Fastighetstaxering Fi 1993:13, skall analysera och utredam.m. som
reglerna för fastighetstaxering. Den skall bl.a. indelningen iöverse
taxeringsenheter och skall etappvis bli klar år 1995.t.o.m.

Vidare har vårenunder 1994 Fastighetsbeskattningsutredningen av-
sitt slutbetänkande SOU 1994:57, Beskattninggett fastigheter,av

del ll. I utredningens uppdrag har ingått utreda de principiellaatt ut-
gångspunkterna för beskattning fastigheter. Uppdraget innefattadeav

lämna förslagäven förändringar beskattningenatt och belysaav
dessa utifrån regionalpolitiska effekter. Regeringen uttalade i direk-
tiven till utredningen dir. 1992:111 utgångspunkten för beskatt-att
ningen fastigheter bör taxeringsvärdet bas. Ytterligareatt ärav vara



SOU 1994:9362 Kapitel 5

tankegång-utgångspunkt skattereformende i bärandeen angavs vara
likformig beskattning.neutral ocharna om

Fastighetsbeskattningsutredningen i slutbetänkandet före-har bl.a.
slagit den statliga fastighetsskatten skall bort. För bebyggd pri-tasatt
vatbostadsfastighet skall den med schablonbeskattning i in-ersättas en

kapital. Underlaget för schablonintäkten skallkomstslaget detvara
taxeringsvärdet för fastigheten. Skälet förmarknadsbestämda att

marknadsvärden skall användas investeringar i bostad börär att egen
förhållande Någonbeskattas neutralt i till andra kapitalinvesteringar.

ändringar för fastställandeanledning till grunderna taxerings-av av
utredningen således funnit. Utredningenvärdet för egnahem har inte

fram tillhar inte heller kommit det vid den löpande beskattningenatt
bostäder finns skäl beakta de regionala skillnader kanägda att somav

finnas.
Fastighetsbeskattningsutredningen anför bl.a. följande. Ett argu-

imarknadsvärdebestämda taxeringsvärden boendeärment attmot
storstadsområden andra regioner höga fastighetspriseroch med upp-

tvångsmässigt påförsde högre boendekostnadlever det änattsom en
förvad gäller motsvarande bostäder i andra delar landet. Desom av

inte omfattadärför beskattningen skall den onormala över-attanser
boendekostnaden. finns emellertid inte anledning förskjutande Det sta-

sådana boendekost-beskattningens utformning minskaattten genom
Ovanståendenadsskillnader föreligger mellan olika orter.som re--

framstår diskuterar för-övertygande när ensonemang som mer man
diskuterar äldre innehav.värvssituation Tagän när ett som exem-man

för miljo-pel den förstnämnda situationen villa förvärvas 1,9att en
Stockholm medan motsvarande villa i Jönköping kostarkronor iner

lånBåda finansieras med 10 %900 000 kr. fallen till 75 % med rän-
lånStockholmaren har därvid avdragsrätt för 750 000 kr störreta. ett

Med skatte-jönköpingsbon, dvs. 75 000 kr i ränteavdrag.än mer en
kapital avdraget25 % i inkomstslaget innebär det är värtattsats om

såle-mån uppstår18 han inte i750 kr. Beskattas motsvarande högre
jämfört med jön-des subventionering hans högre boendekostnaden av

framstårbelånade sub-köpingsbon. Vid äldre, lägre innehav inte-
ventioneringen lika klar. Exempel detta kan de permanent-varasom

skärgården. framstår möjli-för marknadsvärdenboende i Här skälen
tordefrämsta skälet för marknadsvärdenDet varasvagare.gen som
lindrigarebli väsentligtinvesteringsneutralitet, dvs. inte böratt man
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beskattad kapitaletän hade investerats i tillgång. Rentom en annan
praktiskt måhändaoch principiellt framstår det vidare svårt attsom
ha olika värden grund för beskattningen det gällernärsom permanent-
och fritidsboende.

5.2 Konkurrensen mark mellan bofasta och utborom

5.2.1 Inledning
Av betydelse för skärgårdsbomas möjligheter bo och verka i skär-att
gården deras möjligheterär konkurrera den begränsadeatt till-om
gången på mark.

Näringsverksamhet behöver visst Det gäller inte barautrymme. de
traditionella näringarna med hela jordbruksfastigheter med jord, skog
och näringarävenvatten utan vattenbruk och turism. Exploa-som
teringen skärgårdsmark används ibland för finansieraav andraatt
investeringar eller för stärka fastigheternas ekonomi.att De villsom
bo och bedriva verksamhet i skärgården kan ha svårt konkurreraatt
med kapitalstarka utbor skärgårdsfastigheter kommer påom utsom
marknaden. Det därförär väsentligt skärgårdsverksamheter ståratt
sig i konkurrensen med dem Ävenköper för fritidsändamål o.d.som
konkurrensen permanentbostäder inte ligger på jordbruks-om som
mark exempelvis i västkustsamhällena påtaglig.är- -

Fastighetsägande utbor utbrett iär de flesta skärgårdarna jäm-av
fört med landet i övrigt. ÖstergötlandEnligt skärgårdskommunerna i
har under de åren lOnärmare % skärgårdenssenaste totalareal för-av
sålts, inte någoti fall till bofasta. Szt denAnna är länets skärgårdarav

har den positiva utvecklingensom mest det gällernär befolkningen
och dess struktur. Det bero utboägandet minstär utbrettanses att
där.

I Kalmar län ägs antal fastigheterett stort släktingar till demav
gång brukat gården. fåtalEtt försäljningarsom haren skett till utom-

stående och har också enligtprövats jordförvärvslagen. Inte i något
fall har det varit aktuellt med bosättning fastigheten.permanent

Det befaras också eventuellt medlemskapatt iett EU kommer att
medföra kraftig ökning fastighetsförsäljningarnaen i delarav stora

södra Sveriges skärgårdar. Hittillsav har det hindrats de begräns-av
ningar finns i lagstiftningen utlänningars förvärv.som Med ökatom
tryck också invånare iatt EU-länder tillåtsgenom köpa fastigheter
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fritidsändamålför risken öka för den vill etablera sig iattanses som
skärgården fåoch sin utkomst där konkurreras vilket kan leda tillut,

snabb minskning befolkning och sysselsättning i skärgården.en av
finns åtgärder,flera idéer bl.a. det alltid skall krävasDet attom

fast bosättning fastigheten vid förvärv näringsfastigheter skär-iav
gården.

föreslår åtgärder såvidtasSRF konkurrensen fastigheter-att att om
så skärgårdsbor fårdämpas dagens och morgondagens möj-attna en

lighet till rimligt pris fastigheterköpa de blir till salu öpp-att som
marknaden. För fastighet kan enligt SRF tillämpas modellna annan en

innebär kommunerna möjlighet i planbestämmelseratt attsom ges
områden fårfastställa vilka fastigheter säljasi inte till fritidsboende.

lånet kustinvånareVidare bör, enligt SRF, det tidigare statliga till för
återinföras.köp äldre husav

Östergötlands skärgårdskommunerLänsstyrelsen i län och länets
anhållithar i hemställan till regeringen särskilda medel för in-en om

Östergötlands skärgård.köp strategiska fastigheter i Avsikten ärav
skärgårdsstiftelse skall bildas för förvärva förvalta fas-ochatt atten

framtidatigheterna underlag för permanentboende och försörj-som
ning för bevarande och kulturmiljöer.samt natur-av

många skärgårdskommunerbör här tilläggas har uppmärk-Det att
i fritidshusökat permanentboende potential försammat ett som en

folkökning, främst människor med fria yrken kan sköta sittsom ar-
distans.bete

Något skärgårdarnafastighetsägandet i5.2.2 om
finns 60 000 fastigheter total areal drygtDet drygt med en om

fast landförbindelse utefter landets180 000 ha kuster ochöar utan
Centralbyrånfem sjöarna inom område Statistiskai de detstora som

på utredningens uppdrag i syfte framställa statistikavgränsat att om
Skärgårdarnas befolkning kap. 3. På finnsse det bl.a.öarnam.m. ca

småhusfastigheter, till delen50 000 bebyggda eller obebyggda största
Småhustomternaför fritidshus 39 000. drygtavsedda drygt upptar
någotmarken jämfört med i riket12 % överöarna procentenav

sig tomtmarkhelhet. Till delen 34 det öarnastörre rörsom om
Liksom helhet dominerar dockför fritidshusbebyggelse. i landet som

pålantbruken det gäller den totala fastighetsarealen 74 %öarna.när
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arealen fördelaröarna sig 3 500 lantbruksenheter.av Motsva-
rande andel för landet helhet dock betydligtär ellerstörre drygtsom
95 %.

Knappt hälften småhusfastigheterna ligger i Stockholmsöarav
län. Av dessa drygt Även2] 000är avsedda för fritidshusbebyggelse.
lantbruken finns till del knappt 40 % i Stockholmsstor Öarna län.
På i Göteborgsöarna och Bohus län finns det 13 000 småhusfastig-ca
heter. I övriga skärgårdslän antalet fastigheterär betydligt mindre.
Det sig i sådanarör län normalt 150-300 lantbruk och 50042 000om
småhus, till delen fritidshus.största

Lantbruksenheterna på öarna genomsnittligtär betydligt mindre än
i riket helhet, 38 ha Småhustomtemas60 ha. genomsnittligasom resp.
areal däremot påär vid jämförelseöarnastora med riket hel-en som
het. Genomsnittsarealen för fritidshustomteröarnas knappt 4 400är
kvm medan övriga småhustomter i genomsnitt drygt 000är 5 kvm.
Motsvarande arealer i riket helhet drygt 2 500är kvmsom resp.
knappt 800l kvm.

Fastigheterna på årägdesöarna 1990 någoti utsträckningstörre
fysiska och dödsbon i riketän helhet,av 89 %personer som resp.

4 %. Den fastighetstypenda uppvisade påtagligt mindre andelsom en
sådana påägare jämförtöarna med landet helhet lantbruken,som var
75 % varav 10 % dödsbon 85 % varav 7 % dödsbon. l ställetresp.

det statliga och kommunala ägandet dessa fastighetervar av utta-mer
lat på 14öarna, % jämfört med 7 för% riket helhet, liksom ävensom
ägande juridisk än svenska aktiebolag, 6 % jämförtav annan person
med något över i hela riket. De svenska aktiebolagensprocenten an-
del ägandet dessa fastigheter endast någotav 3 %.överav var

När det gäller utboägandet kan konstateras fysiskaatt ut-personers
boägande småhus och lantbruk påtagligtär skärgårdeniav iänmer
riket helhet. Med utbor här de inte bor isom den kommunavses som
där fastigheten belägen.är Det förekommer givetvis även att personer

påbor fastlandet fastigheterägersom i kommunöar ochsamma
därmed egentligen också bör utbor.ses som

Att utboägandet vanligt frågaär i fritidshus normalt. Påär öar-om
utboägandet fritidshus 71 %, jämförana var med 57 % för rik-av att
helhet. Utboägandet småhuset avsedda försom boendeav permanent

också större Äveni riketöarna än helhet,var 15 9 %. isom resp.
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iuttalat 43 %,fråga utboägandetlantbruken öarna, änvar merom
riket helhet, 32 %.som

utboägandetvariationer det gällerfinns regionalaDet närstora av
småhus förlän andelen utboägdaStockholmsfastigheter. löarnas var

sigi och Bohus län rörde24 medan det Göteborgspermanentbruk %
påverkar genomsnittet för helai hög gradSistnämnda länll %.om

sådana småhus mycketskärgårdsområdet det gällernär attgenom en
000, finns länets000 totalt drygt lldessa, 7del överstor avav

koncentrerad tilldel sin öbefolkningmedBlekinge,Iöar. storen av
förhållandevisutboägande iförekom detutanför Karlskrona,Aspö

småhus förövriga län utboägandetomfattning. Iliten perma-var av
mån uttalat.varierande betydligtinentboende öarna mer

Östergötland utbo-förekom omfattandekustlän där det ettettvar
frågautboägandet iAndra län därlantbrukenägande öarna. omav

också Södermanlands och60 %lantbruken överstegöarna var
beträffan-utboägandelän förekom detlän. NorrbottensStockholms I

utboägandet lant-lantbruken.ungefär hälften Däremotde avvarav
skärgård. Uppsala län höll siglän ochBlekinge I Kalmarbruk litet i

nivå i landeti huvudsakutboägandet lantbruk somsomsammaav
Även Västerbottens länsVästernorrlands ochlantbrukenhelhet.

öområ-gällde för helautsträckning vadtill mindreägdes änöar som
lantbrukutboägandetdet gäller insjöarnautboende. Närdet avvarav

litet.allmänt sett

fastigheterFörvärvslagstiftning rörande5.2.3. m.m.
lagstiftning bety-denkort presentation ärNedan följer som avaven

få till-möjligheternäringsverksammasbofastas ochdelse för de att
skärgårdar.gång mark i bl.a.till

fast egendomförvärv1979:230 gäller baraJordförvärvslagen av
byte,sker köp,lantbruksenhet ochtaxeradär genomsomsomsom

utdelning från före-gåva, eller förening, bolag ellertillskott till bolag
1975:1385.aktiebolagslageneller 2§enligt 14 kap.lning eller fusion

i glesbygd,belägenTillstånd endast egendomenkrävs är omar-om
ronderingsområde juridiskförvärvareneller är person.om

sammanhängandejordförvärvslagenglesbygd iMed stora om-avses
avstånd ellerlånga till sysselsättningochråden bebyggelsemed gles

betydel-skärgårdsområden, regionalpolitiskdetservice ärsamt avom
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sysselsättning eller bosättning främjasatt inom området. Dense exak-
avgränsningen områdena skallta glesbygd finns iav som anses som

jordförvärvsförordningen 1991:736 och lägst församlings-avser
nivå. Drygt fjärdedel befolkningen fastöar landförbin-en utanav
delse bosatta i församlingarär omfattas jordförvärvslagstift-som av
ningens glesbygdsavgränsning.

Jordförvärvslagen tillkom för tillgodose de riktlinjer föratt jord-
brukspolitiken antagits under år 1977. En översyn lagensom av ge-
nomfördes årunder 1987. l fortsättningen skulle förvärvstillstånd
kunna egendomvägras behövde användas i kombination medom en

verksamhet eller för stärka sysselsättningsunderlagetannan att för en
redan etablerad jord- eller skogsbruksföretagare ellerorten om
förvärvaren avsåginte själv bruka egendomenatt och den behövdes

sysselsättningsskäl.av
I 19909l:l55 ändring i jordförvärvslagen uttaladesprop. detom
det inte längre fanns något behovatt generell förvärvsprövningav en

med hänsyn till jordbrukets rationalisering. Möjligheterna beaktaatt
glesbygdsintressena borde däremot stärkas. Förslaget syftade till att
främja både sysselsättning och bosättningen i glesbygd. Utgångspunk-

borde antalet boendeten i glesbygdenatt skulle såblivara stort som
möjligt. Efter denna översyn lagen gäller för närvarande bl.a. föl-av
jande.

Tillstånd till förvärvet krävs inte förvärvaren sedan minstom ett
halvår bosatt iär glesbygdsområde i kommunenett där fastigheten
finns eller förvärvaren åtar sig bosatt egendomenom att ivara
minst årfem och bosätta tolvsig den inomatt månader. Utanför
omarronderingsområden kan förvärvstillstånd endastvägras för-om

intevärvaren ortsboendeär eller åtagandegjort bosättning.om
Förvärvstillstånd får vägras fastigheten behövs för sysselsätt-om

ningen eller besättningen Det krävs tillståndorten. vägratatt ett
får omedelbar påvisbaroch effekt sysselsättning eller bosättning i
området. tilltänktaDen användningen fastigheten kan själv-av vara
ständig ingåeller i kombinationsverksamhet eller stärka underlageten
för redan etablerad skogs- eller jordbmkare. Alla tänkbaraen sätt att
använda fastigheten bör beaktas.

Bara den behöver ytterligare sysselsättningsunderlag för sinsom
försörjning skall vid förvärv prioriteras förhållandei till den som
varken bor eller har för Äravsiktorten flytta till fastigheten.att
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intefastigheten skallsigstadigvarande bosättaavsiktköparens att
be-redan bosattfinnsdethindras,förvärvet även orten somenom

På skall bosattsysselsättning.för sin sättfastighetenhöver samma en
ståndför tillden behövsavstå egendomenbehöva äveninte attom

eller tänker bosättaDå varken ortsboförvärvarennyinflyttning. ären
tillåtas fastighetenförvärvet intepå bör änfastighetensig annat om

främjaeller försysselsättningenförsiginte behövs attortenvare
glesbygdsområdet.iinflyttningen

förvärvstillståndtill följd vägras ärköp ogiltigtBlir sta-attett av
sälja-avtalats,pris haregendomen till detlösaskyldig att omten som

köpeskilling-inte,föreligger dockSådan skyldighetbegär det. omren
överstiger egendomensobetydligtendastersättning inteeller annanen

elleromständigheteravkastning och övrigatill dessmed hänsynvärde
möjlighetharoskäliga. Stateni övrigt ävenavtalsvillkoren är attom

uppfylls.bosättning inteåtagandefastighetinlösa ett omomen
användasjordbruksverk kanStatensförvaltasJordfonden avsom

enligt jordförvärvslagen.fastigheterlösenfinansieraför statensatt av
frånfrämja all-förfrämstskall användasordfondsfastigheternaJ att en

skogs-inom jordbruket,företagutvecklingsynpunkt lämpligmän av
också föranvändasskallträdgårdsnäringen. Fastigheternaochbruket

jordfondsfastig-sysselsättning i glesbygd. Enbosättning ochfrämjaatt
ändamålet förvärvet kan tillgodoses.så medskallhet snartavyttras

förekonomiska länensdeJordbruksverket beslutar ramarnaom
ef-för inlöseninte räckerfall länensjordfondsverksamhet. deI ramar

får utökningbegäranjordförvärvslagenenligtavslag ramar-ter om av
skärgårdslänsvissa typiskaexempelenskilt fall. Somvarjeske ina

Stockholm 2 miljoner kronorbudgetåret 199394 hartotala ramar
Östergötland miljoner kro-Kalmar 7miljoner kronor,2som ram,

mil-och Bohus län 7Göteborgs-miljoner kronor och8Blekingenor,
kronor.joner

framfört detlänsstyrelser harflera ärförFöreträdare ytterstatt
skärgårdsfastigheter aktuell ochblirfrågan inlösenovanligt att avom

jord-förvärvjordfonden finansieraviamöjligheterlänens att avatt
fast-sysselsättning ochskärgården förbehövsibruksfastigheter som

alltför liten.sammanhangi dettaboende är
för-kunnaför möjligheternabetydelsebestämmelserAndra attav

1967:868kustområden iförköpslagenfinnsvissafastigheter ivärva
begränsningar.vissaförköpsrätt medkommunensom ger
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fårNormalt kommun inte förköpsrätt försäljningenutövaen om
endast fastighet, har ägovidd understigande 3 000 m2avser en som en
och bebyggd med småhus inrättadeär till bostad för tvåhögst famil-
jer.

Denna begränsning den kommunala förköpsrätten gäller dockav
inte fastighetsöverlåtelser i delar vissa kommuner. De aktuella kom-av

Östhammar,är Nyköping, Borgholm, Mörbylånga, Gotland,munerna
Sölvesborg, Kungälv, Lysekil, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum,

Öckerö, Örnsköldsvik,Tjörn, Uddevalla, Sundsvall, Härjedalen och
Åre. Det regeringenär bestämmer vilka delar kommunernasom av

omfattas. I dessa fall har kommunen förköpsrätt bl.a. vid försälj-som
ning omfattar fast egendom bebyggd med husär behö-som som som

användas bostad för bruk och belägen in-ärpermanentver som som
område där det råder efterfråganavsevärd på fritidsbostäder.om en

Lagen 1992:1368 tillstånd till förvärvvissa fast egendomom av
reglerar utlänningars möjligheter förvärva fast egendomatt ärsom
taxerad småhusenhet eller lantbruksenhet. Lagen gäller för-ävensom
värv taxerade småhusenhetertomträtter är iav som samt, utomsom
fall då eller kommun jordägare, upplåtelsestat är eller förvärv bo-av
stadsarrende.

Förvärvstillstånd behöver inte sökas förvärvaren vid förvärvetom
har hemvist här i landet eller tidigare har haft hemvist här i landet

Ärunder sammanlagt minst fem år. förvärvaren gift med en person
fyller dessa förutsättningar eller gift överlåtarenmed behöversom

inte någotheller förvärvstillstånd sökas. Detsamma gäller förvär-om
själv eller, makar förvärvarnär någonvaren dem ärgemensamt, av

överlåtarens avkomma. Svensk juridisk behöver inte söka till-person
stånd. Förvärvstillstånd behöver inte heller sökas vid förvärv genom
bodelning, eller eller påinrop exekutivtestamente auk-arv genom
tion.

Förvärvstillstånd skall alltid meddelas, egendomen förvärvasom
för fritidsändamål.än Förvärvstillståndannat skall meddelasäven om
förvärv för fritidsändamål inte strider något väsentligt allmänt in-mot

Om egendomen belägentresse. är inom område där efterfrågan påett
fritidsfastigheter så betydandeär det finns risk för stegringatt en av
fastighetsvärdena skall dock förvärvstillstånd ändå förvär-vägras om

fritidsändamål. Förvärvstillstånd fårvet inte heller meddelasavser
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tillstånd jordförvärvs-skulle ha vid prövning enligtvägratsom en
lagen.

fritidshusBegränsningarna för utländska medborgare förvärva iatt
frågaområden inte okontroversiell införattraktiva eventuelltär etten

får behållai Sverige vid medlemskapmedlemskap EU. rätt attett nu-
år.fritidsfastigheter under tid femvarande lagstiftning rörande aven

från åtgärder så-Ingenting dock Sverige vidta beträffandehindrar att
diskriminerar medborgare i unionsstater.dana fastigheter det inteom

fastighetsförhållandena skärgårdenför i fastig-betydelseAv ävenär
hetsbildningslagen 1970:988, bl.a. bestämmelserna ochom ny- om-

fastigheter.bildning av
varaktigtgrundprincip varje fastighet skall lämpadEn är att vara

omfångändamål för-för sitt med hänsyn till belägenhet, och övriga
fråga jordbruks- skogsbruksfastigheter gälldeutsättningar. ochI om

år sådan ändamålskulle lämplig för sitt1990t.o.m. att anses en-en
tillfredsställande det företagmedgav lönsamhet hosdast den somom

fastigheten vilket ofta uppfattades principi-skall bedrivas ettsom
sina innehavare fullförbud bilda fastigheter inteellt attmot som gav

Årutkomst. 1990 blev det möjligt bilda jord-sysselsättning och att
inte full till sin innehava-och skogsbruksfastigheter utkomstsom gav

50 försörjningen.normalt %änre, men mer av
Från 1994 fastighetsbildningslagen ändratsden januari har prop.1

l99394:OOO i syfte199394:27, 199394 BoU4, rskr.bet. göraatt
skogsbruksfastigheter.möjligt bilda mindre jordbruks- ochdet att

ändamålför sitt skalljordbruksfastighet skall lämpadFör att ansesen
på fastighetendet företag skall bedrivasden medge att somnumera

måsteinnebär den alltidgodtagbart ekonomiskt utbyte. Det attettger
försörjning. skallpositivt bidrag till brukarens Hänsynlämna visstett

kombinera företaget meddessutom till möjligheterna atttas annan var-
pendlingsavståndpå inom rimligt elleraktig verksamhet ellerorten

sådan kombinationskäl talar för kanregionalpolitiska det. Ennär av-
Stuguthyrning, turistverk-hantverk, hemslöjd,entreprenadrörelse,se

småindustri tjänst. Härtill kommer gällan-eller inkomstsamhet, attav
kulturvår-ochjämte tillde regionalpolitiska hänsynensynsätt natur-

måste bedömningen. Fastighetsbildning berörin iden vägas som en
åtgärden medförafår ägnadjordbruksfastighet inte äräga attomrum

avstyck-någon för jordbruksnäringen. Mindreolägenhet betydelseav
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ningar påinte något avgörande förändrarsätt förutsättningarnasom
för jordbruksdrift ståinte i strid med bestämmelsen.anses

Naturvården,5.3 plan- och byggfrågor im.m.
skärgården

5.3.1 Inledning
Skärgården områdenutgörs åtnjuter särskilt skydd grundav som

naturvärden. Antalet områden och de arealerav omfattassom av res-
triktioner med hänsyn till naturvärden har ökat under de de-senaste
cennierna, framför allt under 1970-talet ävenmen senare.

Den känsliga miljön i skärgården innebär självklart naturvårds-att
och miljöfrågoma vital betydelse.är Vissa inskränkningar i mark-av
och vattenanvändningen i skärgården torde därför beståendevara av
karaktär.

En allmän uppfattning bland myndighetsföreträdare tillska-är att
pandet 0.d. inte inneburit hindernaturreservat för bedrivaav när-att
ing och skaffa sig försörjning i skärgården. De bofasta har många
gånger uppfattning. Naturvårdshänsyn förs oftaen framannan som

hinder dem vill bo,ett utveckla och idka olika näringar iav skär-som
gården.

Även de militära skyddsområdena i anspråk delar skärgårdar-tar av
därmed beläggs med restriktioner frågaina som möjligheternaom

utnyttja områdena.att
Tillgången på och omhändertagandevatten avlopp naturligt-ärav

vis också betydelse för möjligheternastor till boende ochav verksam-
het i skärgården med dess känsliga förhållanden och påtagligen res-
triktion för påutvecklingen många Vattenfråganöar. föremål förär
särskild behandling i Utredningen M 1993: 15 förbättrad hushåll-om

Ävenning med grundvatten dir. 1993:126. VA-lagen Des-över.ses
frågor således föremål förär i andraöversynsa sammanhang och be-

handlas därför inte ytterligare här.
Nedan lämnas översiktlig redovisning väsentligare lagaren av m.m.

på detta område: naturresurslagen, naturvårdslagen och plan- och
bygglagen. Inledningsvis kan förslag syftarnoteras tillatt ett attsom
samla den grundläggande lagstiftningen miljöområdet i miljö-en
balk för närvarande bereds i regeringskansliet. De lagar tänk-ärsom
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miljöskyddslagen,naturresurslagen,sammanföras bl.a.är natur-ta att
renhållningslagen, hälso-produkter,vårdslagen, kemiskalagen om

också komma inne-Förslaget kanrniljöskadelagen.skyddslagen och att
förhåll-får ökad tyngd iså miljöintressenaskärpsreglernabära attatt

till andra intressen.ande

Naturresurslagen5.3.2
skärgårdsområdenas och vattenanvänd-mark-Viktiga regleringar av

hushållning medl987:l2ning finns i lagen naturresurser m.m,om
2-skärgårdsområdena i lagens 3 kap.finnsflestaNRL. De upptagna

bl.a.under 1970-talet,områden, pekades redan är4§§. Dessa utsom
kulturvärden.ochanledning derasriksintresse med stora natur-avav

i övrigtfysiska miljönoch denskall marken,Enligt NRL vattnet
samhällsekonomiskfrån social ochså ekologisk,användas att syn-en

hushållningsbestäm-hushållning främjas.långsiktig Lagensgodpunkt
och bygg-i bl.a. plan-föreskrivsenligt vadskall tillämpasmelser som

naturvårdslagen.miljöskyddslagen ochvattenlagen,lagen,
i skallhushållningsbestämmelserna NRLgrundläggandeEnligt de

område-ändamål för vilkavattenområden användas för demark- och
förelig-och lägetill beskaffenhetmed hänsynlämpade samtär mestna

frånmedför allmänsådan användningHärvid skallgande behov. som
vattenområ-mark- ochhushållning företräde. Storasynpunkt god ges

in-exploatering eller andrapåverkatsobetydligtden endast avsom
åtgärderlångt skyddasså möjligtskalli miljön mot somsomgrepp

Även mark- ochpåverka områdenas karaktär.påtagligtkan vattenom-
långtsåskallfrån ekologisk synpunktsärskilt känsligaråden ärsom

åtgärder skada naturmiljön.kanskyddasmöjligt mot somsom
nationell betydelse.näringarenligtskogsbruk NRLJord- och är av

får för bebyggelsedärför användasjordbruksmarkBrukningsvärd en-
ochväsentliga samhällsintressentillgodosefördet behövsdast attom

marktillfredsställandekan skedetta inte sätt attett genom annan
såskallskogsnäringenbetydelse föranspråk. Skogsmark haritas som

försvårarpåtagligtåtgärderlångt möjligt skyddas ettmot ra-somsom
skogsbruk.tionellt

Även skyddasyrkesñsket skallområden förriksintresseärsom av
Ock-försvåra bedrivande.påtagligt näringamasåtgärder kanmot som

vattenbrukyrkesñsket ellerförområden betydelseså andra är avsom
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skall så långt möjligt skyddas. Motsvarande gäller ocksåsom mark-
eller vattenområden betydelseär från allmän synpunkt påsom av
grund områdenas naturvärden eller kulturvärden ellerav med hänsyn
till friluftslivet områden betydelsesamt är för totalförsvaret.som av

Vissa områden i landet med hänsynär till och kulturvärdenanatur-
i sin helhet riksintresse. Ingrepp i miljön får då endastav komma till
stånd hinder inte enligtmöter särskilda bestämmelserom innefat-som

avgränsning områdenatar och det kan skeen på-intesättav ett som
tagligt skadar områdenas och kulturvärden. Bestämmelsernanatur-
hindrar dock inte utveckling befintliga ellertätorter det lokalaav av
näringslivet. I 198586:3 sid 172 uttalades medprop. uttrycketatt
utveckling befintliga avsågstätorter förändringar bebyggelsenav av
och anläggningar behövs med hänsyn till normal befolknings-som en
utveckling, förändring bostadsstandard, service och sysselsättning.av

frågaI uttrycket utveckling lokalt näringsliv avsågsom tillväxt iav
befintliga näringsgrenar eller tillkomst verksamheter iav nya en om-
fattning innebär det finns tillräckligaatt sysselsättningstillfällensom
för befolkningen. Det anfördes vidare bl.a. utvecklingatt en av nya
former vattenbruk, liksom utveckling småbåtsvarv fårav av m.m. an-

utveckling lokalt näringsliv inomses kustområdena.vara en Likasåav
ansågs utbyggnad turistanläggningar, utveckling viss fritidsbe-av av
byggelse i anslutning till jordbruksföretag ingå i begreppetetc. när-
ingsliv i flertalet de berörda områdena.av

Turismens och friluftslivets främst det rörliga intressen skall sär-
skilt beaktas vid bedömningen ingrepp i miljön i bl.a. skärgården iav
Bohuslän från riksgränsen till Lysekil, skärgårdarna i Småland och
Östergötland från Oskarshamn till Arkösund, skärgårdarna i Söder-
manland och Ånger-Uppland från Oxelösund till Singö, skärgården i

frånmanland Storfjärden till Skagsudde och skärgården i Norrbotten
från Bondöfjärden till riksgränsen. Vidare ingår bl.a. iöarna Vänern,
Vättern och Mälaren.

I Bohusläns skärgård Brofjorden och i småländskadennorr om
och skärgårdenöstgötska den ångennanländska skärgårdensamt får

inte anlägga vissa industrianläggningar.man typer av
skärgårdarnaI från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund

till Forsmark får endast redan befintlig bebyggelse kompletteras med
fritidsbebyggelse. Om det finns särskilda skäl kan dock fritids-annan
bebyggelse få tillkomma företrädesvis för tillgodose det rörligaatt
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enkla fritidshus ifriluftslivets behov eller det närheten avom avser
de tätortsregionema.stora

Naturvård5.3.3

Naturvårdslagen

naturvårdslagen 1964:822 finns bestämmelser hänsyn tillI om na-
vår-tillgång skyddasnationell skall JChNaturen utgörturen. en som

tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Allaenligt lagendas. Den är
och varsamhet i sitt med Kan ska-skall visa hänsyn umgänge naturen.

åtgärderpå undvikas, skall vidtas behövs förda inte denaturen som
skadan.motverka eller begränsaatt

såvälNaturvården statlig kommunal angelägenhet ochär somen
naturvärdenverka för i länet medanlänsstyrelsen hardet är attsom

naturvärdennaturvårdsverk överinseende i riket.harStatens över
naturvård tillbörlig tillfrågor skall häns§nNär prövasrör tassom

Härvid skall naturresurslagenoch enskilda intressen.övriga allmänna
Även kulturpräglade naturmiljön la-det gäller dentillämpas. ärnär

lagen 1988:950 kul-tillämplig inte skydd beslutats enligt omomgen
turminnen m.m.

områden viss landskaps-syfte sammanhängandeI bevara störreatt av
nationalpark.tillmark tillhörkan avsättasstatentyp som

vårdaanledning skydda ellerOmråden det finns särskild attsom
skön-landets dessbetydelse för kännedomengrund dess natur,omav

väsentlig bety-beskaffenhetmärkliga ellereller i övrigthet är avsom
får förklarasfriluftsliv länsstyrelsenför allmänhetensdelse som na-av

de in-bla.beslut bildandeI naturreservatettturreservat. angesom av
fastigheten nödvändigaförfogaskränkningar i äröverrätten att som

b:byggel-ändamålet såsom förbudmedför motreservatet,att trygga
dikniig, plan-uppodling,uppförande stängsel, täktverksamhet,se, av

bekämpningsmedel.användningjakt, fiske ochtering, avverkning, av
åtgär-områden särskildainom vilkaLänsstyrelsen kan avsättaäven

såsom naturvårds-vårda naturmiljönför skydda ellerder behövs att
pågåendesåsom Omområden, de inte bör avsättas naturreservat.om

områdetförsvåras dockskallmarkanvändning avsättasavsevärt som
naturreservat.

försvåras fastighets-pågående markanvändning harOm avsevärt
iational-ingripanden avseendetill ersättning till följdrättägaren av
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park, eller förbudnaturreservat arbetsföretag. Om det finnsmot syn-
nerliga skäl har ägaren begärarätt fastigheten inlöses.att att

Särskilt strandskyddetom
För allmänhetens tillgångatt trygga till platser för bad och friluftsliv
råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag.

De första reglerna strandskydd infördes år 1950. Avsiktenom var
bevara värdefulla strandområdenatt rekreationsplatser allmän-som

heten. Grunden för strandskyddet såledesär allemansrätten. Genom
strandlagen år 1952 fick länsstyrelserna möjlighet förordna till-att om
ståndsplikt för bebyggelse inom vissa strandområden.

År 1964 skärptes strandskyddsreglerna så anläggningarsätt att
såsom bryggor, ochvägar liknande kom omfattas tillståndsplikt.att av
Från år 1972 upphörde möjligheten fastighetsägare kunnaatt som er-
hålla ekonomisk kompensation för ha hindrats från byggaatt påatt
strandskyddat område.

År 1975 skärptes bestämmelserna ytterligare då det gällandenu ge-
nerella strandskyddet infördes. Som skäl för denna skärpning anför-
des de tidigare strandskyddsförordnandenaatt inte kommit till stånd i
sådan omfattning tillträdet till frånde friluftssynpunktatt värdefulla
stränderna i önskvärd omfattning kunnat bevaras för den strand-
ägande befolkningen. Vidare hade dispens för bebyggelse inom strand-
områden i förhållandevisgetts utsträckning.stor

Det gällande strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill
hundra från strandlinjen vidmeter normalt medelvattenstånd strand-
skyddsområde. Strandskyddsområdet kan utvidgas det behövsnär för

tillgodose syftet medatt strandskyddet, dock högst till 300 frånmeter
strandlinjen. Det möjligtär förordna strandområdeatt att som uppen-
barligen saknar betydelse för bad och friluftsliv inte skall omfattas av
strandskydd. Om det finns särskilda skäl det ocksåär möjligt för-att
ordna område ingåatt iett detaljplan eller omfattassom avses en av
områdesbestämmelser inte skall omfattas strandskydd. Länsstyrel-av

kan dispens från bestämmelsernasen särskilda skälge när föreligger.
Härvid skall länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning fårmark an-
vändas eller användastomt för det avseddasom ändamålet.annars Be-
fogenheten kan delegeras till kommunen. Möjlighet till dispens är av-
sedd utnyttjas restriktivt.att
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Naturvårdsverket rådhar utfärdat allmänna 199025 strand-om
skydd.

tillståndfordras inte för åtgärderDet anläggningar eller be-som
för jordbruket,hövs skogsbruket eller fisket och inte tillgodosersom

bostadsändamål, företag erhållit tillståndeller har enligt kap.4som
naturresurslagen, vattenlagen eller miljöskyddslagen. Vid prövning av
verksamheter enligt dessa lagar skall dock strandskyddsintresset till-

således någotfordras tillståndgodoses. Det inte för ekonomibyggna-
kringder, eller hägnader betesmarker.vägar

Naturvårdsverkets rådallmänna påI exempel särskildaanges som
skäl bl.a. byggnaden eller anläggningen inte inskränker det alle-att
mansrättsliga utnyttjandet strandskyddsområdet eller förläggs tillav

från strandområdetplats väl avskild därföroch saknar betydel-ärsom
för bad friluftsliv, frågaoch eller det bebyggandeärattse om av en

lucktomt.
förarbetetUnder till plan och bygglagen 1987: 10, PBL, överväg-

från naturvårdslagendes flytta reglerna strandskydd till PBLatt om
varvid beslutanderätten överförasskulle till kommunerna inne-och

ansökan prövadesbära alla aspekter myndighet. Depar-att en ur av en
tementschefen uttalade dock l98586:l, sid 104 sådan åt-prop. att en
gärd skulle kunna uppfattas förändring strandskyddets styr-som en av

låtaoch därför förka övervägande skäl talade bestämmelsernaatt att
naturvårdslagenbli kvar i med länsstyrelsen den myndighetsom som

strandskyddsfrågorskall fatta beslut i med möjlighet delegera tillatt
kommunerna

.
Möjligheterna differentiera strandskyddet har diskuterats underatt

tid.senare
regeringens proposition föreslåsI 1993941229 strandskydd attom

naturvårdslagenbestämmelserna strandskyddi utvidgas till attom om-
författa skydd livsvillkoren för och djur den biologiskaäven växter

mångfalden.
ocksåRegeringen redovisar i propositionen sin bedömning hurav

differentierad tillämpning bestämmelserna skall kunna etten av ge
flexibelt strandskydd i befolkade områdenglest i landet.mer mer

tillgångenStrandskyddsbestämmelsema bör i glesbygder, tilldär vat-
riklig, kunna områdentendrag tillämpas flexibelt inomär mer som an-

översiktsplan.igetts antagenen
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Regeringen uttalar vidare bl.a. följande: Vissa kriterier bör ställas
områdenför där s.k. differentierat strandskydd kan tillämpas. Om-upp

råden riksintresse för naturvård, friluftsliv eller kulturminnesvårdav
enligt 3 kap. 2-5 §§ naturresurslagen skall inte kunna bli aktuella för

differentierad strandskyddstillämpning. Områden enligt 2 kap. 6 §en
lag bör endast undantagsvis komma frågai i dettasamma samman-

hang. Förutsättningarna kan lämpligen diskuteras i det samråd som
sker med länsstyrelsen i arbetet med översiktsplanen.

Riksdagen har nyligen beslutat i enlighet med regeringens förslag
bet. l99394rloU28, rskr. l993l94z40l.

Verksamhet inom narurskyddade skärgårdsområden

Med tanke de skilda framförts mångasynsätt bofasta skär-som av
gården å sidan naturvårdsintressetoch å andra sidan har detnärena
gäller inverkan möjligheterna till sysselsättningnaturreservatens i
skärgården, finns det anledning helt kort exempel hur dessaatt ge
intressen kan mötas.

flera skärgårdsområdenI förekommer det näringsverksamhet och
bofast befolkning inom naturskyddade områden. Ett exempel detta

skärgårdenär i Kalmar län där det enligt frånuppgifter länsstyrelsen
skall bo och verka åttiotal inom sådana områden.ett Natur-personer
vården möjlighet till utkomst för den bofasta befolkningen harsom

beskrivits Skogsvårdsstyrelsenäven i Södermanlands län och fram-av
för allt Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.av

Stiftelsen har i skrivelse till utredningen vilken verk-en presenterat
samhet bedrivs på de stiftelsen ägda förvaltadeoch markerna isom av
Stockholms skärgård.

Stiftelsen 3 500äger ha mark fördelat på områden25-tal ochettca
förvaltar ytterligare tiotal områden 4 800 ha mark.ett Samt-om ca
liga områden skyddadeär nationalpark, ellernaturreservatsom natur-
vårdsområde. Naturreservaten dominerar till arealen.sett

Stiftelsen beräknas 32 miljoner kronor år,omsätta i drygtca varav
hälften näringsbidrag frånär landstinget och egenfinansiering.resten
Stiftelsen hade 53 åranställda 1993 motsvarande 31 heltids-personer
tjänster åtta kansliet inne i Stockholm. Undervarav personer som-

ytterligareär 40 anställda. Stiftelsen anställermaren ca personer en-
dast bofasta skärgårdsbor tillsynsmän naturvårdareoch skärgår-isom
den. Förutom den anställda personalen anlitar stiftelsen mängdstoren
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skärgårdenföretagare föri byggnationer installationeroch olikaav
slag, transporter m.m.

upplåtenAll odlingsmark skärgårds-arrendekontrakt tillär genom
gårdsarrendenbor. sig femDet arrendenoch 21 enbartrör markom

omfattande totalt 240 ha odlingsmark. låga.Arrendeavgifterna Ettär
gårdsarrende år.kostar l 000 kr Stiftelsens ärvatten ettper genom

förmånligatrettiotal avtal villkor utarrenderade till yrkesfiskare
skärgården.eller husbehovsfiskare i ålbottengarnEtt kostar l 125 kr

år.per
Stiftelsens prissättning driftlönsam för de areellastyrs attav en

näringarna skall möjliggöras. Stiftelsen småjordbrukenstöder genom
för byggnadsunderhåll,bl.a. stängsling, dikning och sjötrans-att svara
betesdjur.porter av

Stiftelsens fem vandrarhem ocksåoch gästhem betydelse-utgör ett
fullt arbetstillfällena skärgården.tillskott till i De drivs entrepre-
nad värd bofast i skärgården.ärav en som

Stiftelsen också skärgårdsbor skärgårds-har antal anställdaett som
bevakare för miljötillsyn områdenoch strandstädning i främst yt-
terskärgården inte stiftelsen.ägssom av

årStiftelsen sedan 1973 delen Utö. 50 miljoner kro-äger norra av
har investerats i olika anläggningar såsom gästhamnar, värdshus,nor

åretruntbostäder, fritidsbostäder, reningsverk, vilket harvägar m.m.
åtskilliga arbetstillfällen. på frånAntalet bofasta har ökatöngett nya

tjugoårsperiod90 till 220 under den fun-naturreservatetpersoner som
nits. Stiftelsens investeringar har varit inriktade skapa god in-att en
frastruktur påvilket ha inverket utvecklingenön gynnsamtanses

invånaredet privata näringslivet. finns sju företag.Detav per
skärgårdsbor-Stiftelsen den markanvändning följerattanser som av

stårnäringsverksamhet mycket sällan i konflikt med rekreations-,nas
friluftslivs- eller naturskyddsintressen. bofasta befolkningenDen och
skärgårdsföretagen tillgång för besökande i delsär naturreservatenen

den service de erbjuder, förmedlaredels de ärattgenom engenom av
skärgårdskultur efterfrågarturisterna i allt utsträckningstörresom
och intresseradeär av.
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5.3.4 Plan- byggfrågoroch m.m.
Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen l987:10, PBL innehåller bestämmelser om
planläggning mark och och byggande.vattenav om

Vid frågorprövning enligt PBL skall både allmänna och enskil-av
da intressen beaktas inte särskilt föreskrivet.ärannatom

Planläggning skall främja från allmän synpunkt lämplig utveck-en
ling och förutsättningar för socialt god bostads-, arbets-,ge sett tra-
fik- och fritidsmiljö varvid mark- och vattenområden skall användas
för de ändamål de lämpadeär för med hänsynmest till beskaffenhet

läge.och Detta skall beaktasäven vid prövning bygglov. Naturre-av
surslagen skall tillämpas. Bebyggelse skall vidare lokaliseras till mark

lämplig för ändamåletär med hänsyn bl.a. till möjligheternasom att
ordna trafik, Vattenförsörjning och avlopp samhällsser-samt annan
vice.

Det kommunalär angelägenhet planlägga användningenen att av
mark och Varje kommun skall havatten. aktuell översiktsplanen som
omfattar hela kommunen. Planen inte bindande.är Av översikts-en
plan skall i framgå grunddragen frågaistort den avsedda använd-om
ningen mark- och vattenområden samti fråga tillkomst, föränd-av om
ring och bevarande bebyggelse. Vidare skall framgå hur kommu-av

tillgodose riksintressen enligtattnerna naturresurslagen.avser
Regleringen markens användning och bebyggelse skerav av genom

detaljplaner omfattar begränsad del kommunen. Sådan plansom en av
skall beslutas för sammanhållen bebyggelse eller enstaka bygg-ny ny
nad fåranvändning betydande inverkanvars omgivningen eller
skall förläggas inom område där råderdet efterfråganett påstor
mark för bebyggelse, tillkomsten byggnaden inte kanom prövasav
vid bygglovsprövningen. En detaljplan skall inte omfatta större om-
råde eller detaljeradgöras än befogatär med hänsyn till syf-mer som

med planen.tet
För begränsade områden inte omfattas detaljplan kan i stäl-som av

let områdesbestämmelser det behövs för syftetantas med över-attom
siktsplanen skall uppnås eller för säkerställa riksintressen enligtatt att
naturresurslagen tillgodoses.

För byggande, rivning och olika markarbeten fordras tillstånd i
form bygglov, rivningslov eller marklov. fråga åtgärderlav om som
kräver bygglov kan förhandsbesked lämnas. Kommunen får i detalj-
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områdesbestämmelserellerplan besluta bygglov inte skall krävasatt
åtgärder.för vissa

Plan- och byggutredningen

föremålPBL för närvarande för inom Plan- och byggut-är översyn
redningen Dir. 1992: 104.

På grundval Plan- och byggutredningens förslag i dess första del-av
betänkande Anpassad kontroll byggandet, SOU 1993:94, har riks-av
dagen nyligen beslutat prop. 199394:l78, bet. 199394:BoU1S, rskr.

frånl99394:372 friståendeoch bygglovsprövningen till-att ett nytt
kontrollförfarande införs beträffandeoch de tekniska egerskaps-syns-

påkraven byggnader och andra anläggningar. Bygglovsprövningen
enligt PBL kommer därmed begränsas till prövningatt att avse en av
lokaliseringen och den placeringen utformningenochnärmare av
byggnader tekniskaBestämmelserna de egenskapskraven för-m.m. om

föreslåsenklas och och flyttas tillsamordnas lag tekniskaen ny om
områdenegenskapskrav byggnadsverk, För inom dettljplanm.m.

skall kommunen kunna besluta byggande i enlighet med planenattom
inte skall följasbehöva bygglovsprövning.av en

föreslårPlan- och byggutredningen vidare i nyssnämnda betänkan-
omfattande frågade förändringar i bygglovsplikten utanför detalj-om

plan. Förslagen innebär utifrånden enskilda kommunen sina lokalaatt
fåförutsättningar i ökad möjlighetutsträckning skall vilkenavgöraatt

områdenprövning behövs i enskilda fall. För utanför detaljplansom
skall lov krävas bara i viss grundläggande omfattning. Lovpliktens
omfattning därutöver skall kunna beslutas kommunen i översikts-av
plan och utökas bl.a. det behövs med hänsyn till kulturmiljön;om

Plan- och byggutredningen har lämnat sitt andra delbetänkan-även
Miljö fysisk föreslårde och planering, 1994:36. UtredningenSOU

bl.a. förstärkning den kommunala översiktsplaneringen bl.a.en av ge-
tydligare och utvidgade på innehåll,krav översiktsplanens för-nom en

stärkning medborgarinflytande samrådet årligunder och kravav
uppföljning översiktsplanen.av

Enligt utredningen kan översiktsplaneringen bidra till styraatt
långsiktig hållbar odsåbebyggelseutvecklingen i riktning,en men ra-

tionalisera och förenkla efterföljande tillståndsgiv-planläggning och

ning.
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uppdraget ingår ocksåI regleringen i detaljplaner ochöveratt se
detaljplaneprocessen förstärkningDen den översiktliga plane-m.m. av
ringen föreslås enligt utredningen möjligheter delvis vävaattsom ger

detaljplaneprocessen med den översiktliga planeringen. in-Desamman
i översiktsplanen kan nämligen ofta läggasgörs till grundsatser som

för detaljplaneringen och medborgarna möjligheter till insyn ochges
påverkan i tidigt skede. För den enskilde fastighetsägaren där-ett ges
med möjligheter till förutsebarhet och dennesstörre ställning för-

någon månstärks i den ökade kommunala planberedskapen.genom
föreslårVidare utredningen kommunernas möjligheter åbe-att att

detaljplanekravet förgrund bygglov skall begrän-vägraattropa som
Slutligen föreslås möjligheterna använda s.k. enkelt planför-att attsas.

farande vidgas någotoch fler avvikelser från detaljplanen föratt än
närvarande skall få förenliga med planens syfte för bl.a.attanses vara
inte låsai onödan användningssätt i detaljplanema.

En proposition i också innefattarämnet, bygglovsplikten utan-som
för detaljplan, föreläggas riksdagen hösten 1994.avses

Utredningens slutbetänkande, bl.a. behandlar frågor över-som om
klagande, statlig kontroll och avgifter, under hösten 1994.väntas

Behandlingen skärgården deni kommunala planeringenav
Befolkningen i de olika kommunernas skärgårdar i allmänhetsvarar
för mycket liten del kommunernas totalbefolkning. Befolkning-en av

dessutom många gångerär spridd antal Det haröar.en ett stort
fått till följd skärgårdarna genomgående ingåttnäraatt delarnog som

kustområde i den översiktliga planeringen.ettav
Naturvårdslagens bestämmelser strandskydd liksom de oli-om m.m.

ka riksintressena enligt naturresurslagen spelar väsentlig roll i denen
kommunala planeringen för skärgården. Bevarandet och kul-natur-av
turvärden Skärgårdentyngd. frånstörre friluftslivs- ochges tu-ses
rismsynpunkt allt väsentligare Kommunerna försökersom en resurs.

dels villnär bevara, dels verka för skärgårdenutveckling i såman att
långt möjligt koncentrera näringsliv, service och bostäder tillsom
vissa områden med redan utvecklad service.

Preciserade mål för befolkningsutvecklingen förekommeröarna
i huvudsak enbart områdenarörande utanför Göteborg. I övrigt rör
det sig allmänna såsomuttalanden underlaget för servicemer om att
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skärgårdskommunerbör säkerställas. Flera för ihar dock avsikt att
skärgårdarnafördjupade översiktsplaner för befolkningsut-behandla

vecklingen främst större öar.
det gäller bostadsförsörjningenNär bostadsbyggandet i skär-synes

gårdarna för närvarande förmycket begränsat med undantag devara
ÖckeröPåStockholm och Göteborg. i kom-öarna nära öarnastora

årplaneras för byggande 45-65 årlägenheter till 2005.mun av per
Även skärgård efterfrågani Göteborgs södra finns det bo-storen

årFlerbostadshus har uppförts istäder. andra delaröarsenare
skärgården,bohusländskaden exempelvis Käringön och Här-av

skärgårdi Orust kommun. I Stockholms förekommer det,manö
uppförande hem, viss byggnation hyres-utöver ävenav egna en av

skärgårds-bostadsrättslägenheter deoch I andrastörre öarna.
områden också efterfrågan på smålägenheterfinns det viss för bl.a.en
äldre. Karlskrona kommun har beslutat översiktsplan och detalj-om
planering i syfte och komplettera bebyg-Aspö önsönatt va-saneraav

sådock inskränker sig tillgelse. Allmänt det byggandetattsynes vara
småhus i skärgårdslänen. begränsadeenstaka de olika Detöarna

fåinte följder för befolkningstalen i skär-byggandet behöver dock
pågåendegården. Vissa uppmärksammar nämligenkommuner en per-

befolkningsökning.manentning fritidshus potential försom enav
skärgårdenåterkommer också hos flera kommuner börDet att ut-

bådeför möjliggöra boende och verksam-vecklas näringsmässigt att
saknasuppgifter näringslivsutvecklingenhet. Mer preciserade om

dock oftast.
skärgårdarna många gångerfrånUtpendlingen de storstadsnära är

mål olika in-flera fall har kommunernamycket I attstor. genomsom
skärgårdenspendling. tillvarataminska denna bättreAttsatser egna

mål hosutveckla de traditionella näringarnaoch är ettattresurser
många utveckla det kust-kommuner. kommuner önskarI ett par man

till odling ochfisket. vill till möjligheternaI Tanumnära varataman
Även skärgårdensbetesnäring. andra kommuner vill utnyttja egna re-

del kommuneroch de traditionella näringarna medanstötta ensurser
turismen. Informa-den teknikens möjligheter ochi stället betonar nya

för distansarbete förs framtionsteknologins betydelse exempelvis
Vidare uppmärksam-bl.a. flera kommuner i Stockholmstrakten.av

traditionellamöjligheterna kombinera sysselsättning inom när-attmas
of-teknik. Vidareingar med verksamhet utnyttjar modern nämnssom
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behovet förbättra såvälför gods.ta att transporternaav personer som
Detsamma gäller teleförbindelserna.

fråga hinder för boendetl och näringslivet skärgårdeni place-om
de besvaratkommuner utredningens naturvårds-kustenkätrar som

lagens bestämmelser, särskilt strandskyddet, högst. Därefter följer i
och olikaordning riksintressen, brist transportmöjligheter ochtur

på kapital för investeringar, höga mark- och byggkostnader bristsamt
service och sötvatten.
Tillgången på livsmedelsbutik liksom och skola inom rimligtpost

avstånd frågorviktiga för skärgårdarnaär kommunerna i sittsom ar-
Ävenfortlöpandebete uppmärksamhet.ägnar kommunikationer anses

betydelsefulla. Färjeförbindelserna fråga ofta behandlas iär en som
den kommunala planeringen. Vidare uppmärksammas telekommunika-
tioner, tillgångbarn- och äldreomsorg till drivmedel båtar.församt

överväganden5.4

5.4.1 Reglerna taxering och beskattning fastigheterom av
skärgårdenI finns fastigheterdet med höga taxeringsvärden. Efter-

frågetrycket från fritidsboende påverkathar prisnivån och därmed
höjt taxeringsvärdena. Det bör i detta sammanhang det vidnoteras att
överlåtelser inte bara förekommer köpare betalar högt be-etten som
lopp också säljare tillgodogör sig försäljningssumman.utan en som
Problemet prisnivåmed hög torde i kustområdengälla generellten
liksom i områdenandra attraktiva i landet, fjällområden.t.ex.

Attraktiva föranleder ocksålägen högre värde mångai andra fall. l
storstäder det exempelvis ofta dyrt förvärvaär bostad i eller iatt en
närheten prisnivåncity medan kan bli lägre för den i ställetav som
väljer lång Likasårestid till arbetet. finns det eller mindreen mer
attraktiva områden. inteDet alltid möjligt för fastlandsbonär väljaatt
bostad fördelaktigt uppnåmed läge och samtidigt måttliga kostnader.

Sjöutsiktens ekonomiska värde Skärgårdsbonrealitet.är en anser
den naturlig del vardagen han inteär och skall betalaatt atten av

Ävenskatt för den. det ideella värden utsiktärom mer som m.m.
har lett till de höga priserna kan emellertid fråninte bortsesom man

skärgårdsbon, det värde hans fastighet ändåbetingar, väljeratt trots
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bo i det sjönära läget och detta har ekonomiskt värdeävenatt att ett
motsvarande stadsbons tillnärhet arbete, service, nöjen m.m.

användningenUtöver taxeringsvärdet underlag för beskatt-av som
mått påning används det bl.a. tillförlitligt fastighetsvärdenettsom

vid exempelvis kreditgivning, fastighetsförsäljning och försäkringsav-
nedsättning taxeringsvärdental. En för fastighetsägareav en grupp av
således svåröverskådligaskapar problem. Min slutsats därförär att

någrainte lämpligt sådanadet ingrepp i principerna förär göraatt
taxeringsvärdets bestämmande.

förståelse skärgårdsborför förhållandevisJag har med oftastor att
låga inkomster fastighetsskatten belastning derasiäratt storanser en
hushållsekonomi. Utredningen har bl.a. vid besök skärgårdarnai gi-

åtskilligavits exempel taxeringsvärden kring miljon förl kronor
tomtmark med högst bostadsbyggnader. fastighetEn medett taxe-par
ringsvärdet 1,2 miljoner kronor medför l8 000 kr i fastighetsskatt

månaden.eller l 500 kr i Givetvis förekommer det högreäven taxe-
ringsvärden. Skattebördan för sådanakan till fastig-ägarnatungvara
heter. För de fastighetsägare till följd de höga taxeringsvär-som av
dena betalar förmögenhetsskatt kan viss lindringdock skönjasäven en

fråneftersom bortfaller taxeringsåretdenna skatt och med 1996.
Fastighetsskatteutredningen fördeDe i betänkandetresonemang

Fastighetsskatten, SOU 1992:11, formerolika differentieringom av
avstå frånfastighetsskatten visar det finns goda skäl för sär-att attav

skärgårdsfastigheter.skilda skattesatser vid beskattningen av
Fastighetsskatteutredningen framfördaDen tanken möj-av om en

tilllighet uppskov med skatten skulle kunna tillfällig lösningvara en
skärgårdsborna. måsteför exempelvis Man dock hänsyn tilläven ta

frågadet kan bli belopp skall betalas vid flyttningatt storaom som
går några årgenerationsskiften, fråneller det förvärv till försälj-om

ning. realisationsvinsterna faktor för-Dessutom kanär även en som
svåra vid generationsskiften. Skall fastighetsägaren skjuta problemet

år bådeframför sig antal och skapa fastighetsskatteskulder ochett rea-
sålisationsvinstproblem skärgårdarnatorde inte permanentboendet i

främjas.
Bostadsbidragen och bostadstilläggen berörs sällan fastighets-när

skärgårdshushållensskattens betydelse för ekonomi diskuteras. Ett
fastighetsskatten ingår ibelopp motsvarande beräkningen bostads-av
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kostnaden. De ställda harsämst därigenom vissa möjligheter sänkaatt
sina boendekostnader.

påDe år köpt fastighet för bostadsändamål finan-ochsom senare en
sierat förvärvet lånmed riskerar givetvis ändå fåstora bostads-att en
kostnad vida överskrider maximibeloppet för den bostadskostnadsom

ligger till grund för bidraget. Ränteläget i måstesig docksom vara
det bekymret i dessa fall.stora

Boendekostnadema varierar med hänsyn till flertal olika fakto-ett
prisnivån på ränteläge, beskattningorten, Fastighetsbeskatt-rer: m.m.

ningens betydelse härvid Ändring-inteär enbart skärgårdsproblem.ett
i reglerna taxering och beskattning fastigheter enbartar förom av

skärgårdamas fastighetsägare skapar svårigheter såledesoch inteär
någon lämplig metod komma till med deatt rätta bofastas kostnads-
läge.

Då fårdet förutsättas det för närvarande inte möjligtatt är att gene-
rellt slopa beskattningen fastigheter, återståendedenär lösningenav
på skärgårdsbomas kostnadsläge prisnivån fastigheter sänksatt och
därmed på sikt taxeringsvärdena.även För detta skall ske detatt är en
förutsättning fastigheter lämpliga föratt permanentboende och när-
ingsverksamhet inte säljs dyrt till fritidsboende det skapassamt att en
tydlig rågång mellan fritidsfastigheter och övriga fastigheter så detatt
blir möjligt särskilja dessa fastigheteratt vid värderingen.

5.4.2 Konkurrensen markom
Jordförvärvslagen möjlighet utbo förvärvstillståndvägraattger en

lantbruksenhet behövs för sysselsättning eller bosättningom en i gles-
bygd. Lagens effektivitet ifrågasattdockär det gäller skärgården.när
Prisnivån på skärgårdsfastigheter hög i förhållandeär till vad som
gäller allmänt i glesbygd. Motsvarande nivåer kan i inlandetman en-
dast förvänta sig finna i mycket attraktiva lägenatt fåtal turist-ett
orter.

Svagheten i lagstiftningen ligger inte i möjligheterna för fåatt att
köpa tillstånd skulle förutan eller reglerna vadstora attvara om som
krävs för erhålla förvärvstillståndatt skulle behäftade någramedvara
egentliga brister. Det i ställetär skyldighet lösa instatens fastig-att en
het förvärvstillståndnär vägrats det bekymretär största isom sam-
manhanget.
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skallpåkallar inlösenförvärvstillstånd säljarenochOm vägras en
fastighetensöverstigerpriset inte oväsentligtprövning göras av om

fastigheten normaltinnebär i praktikenDetavkastningsvärde attm.m.
tillståndspliktigavid denpris säljaren erbjuditsför det över-skall lösas

begränsade och avsikteninlösen docklåtelsen. medel förStatens är
nå-säljas vidare tillskallfastighetenförvärvmed är att snaraststatens

fastighetenanvända överensstämmerskall sättett somsomgon
förJordfonden användas dettakanintentionerna i lagen. än-med som

långsiktigt hagå underskott. Dettadamål inte medskall dock synes
jordförvärvslagen neka för-med stödtill obenägenhetlett att aven

skärgårdsfastighetinvärvstillstånd tvingas lösainför risken utanatt
skärgårdsbo rimligt pris.överlåta tillvidare tilldenmöjlighet att en

in fastig-skyldighet lösaslopalösning kundeEn attatt statensvara
prisnivånockså sänks ochpå medförasikt kunnaskulleheten. Det att

sådana fastigheter. slopandeför Etttaxeringsvärdenadärvid även av
fastighetsäga-skulle dock innebärafastighetenskyldigheten lösa attatt

sådanegendom. Enfritt förfoga sinhindrastill viss del överattren
tilltalande.inteordning är

förutsättningar förskapa bättreför möjligheternaAvgörande att
skärgården förvärv lant-viasysselsättning ipermanentboende och av

fastigheter.således tillgången medel för inlösenbruksenheter är av
miljonbelopp lösaförför samhälletpå kostsamtsiktDet kan attvara

tillvidareförsälja dessaskärgårdsfastigheter i syftemindre att perma-
kan betala detgår finna köparenentboende. knappastDet att somen

rimlig boendekost-företagande ochekonomi ipriset ochaktuella en
samhällsekonomis-framför allt till detMed hänsynpå fastigheten.nad

för ytterligarenärvarande knappastdet förka läget finns utrymme
skärgårdsfastigheter.förvänförsamhällsinsatser av

ägandeoffentligtockså ifrågasättas alternativet ökatkanDet avom
näringsändamål be-för bosättning ochskärgårdsfastigheter avsedda

skärgård.levandefrämjar en
byggnaderfastigheter löses in,naturligtvis tänka sigkanMan attatt
produktivochoch säljs dyrtfritidsboende styckastillmed atttomt av

för rim-till bofastanäringsändamål säljs eller arrenderasmark för ut
den be-till detta torde ha ökatMöjligheternakostnad.lig ovangenom

skjuts dockDärigenomfastighetsbildningslagen.ändringenrörda av
återkomma rörandeframåt förnågon generationproblemetbara att

något mindre fastighet.en
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Även förköpslagen innehåller instrument syftar till tillgodo-attsom
behovet permanentbostäder bl.a. i attraktiva skärgårdsområden.se av

Den tillämpligär det gällernär omvandlingen permanenthus tillav
fritidshus i exempelvis flera kommuner i Göteborgs och Bohus län.
Det främst i Orustär och Sotenäs kommuner lagen har kommitsom
till användning i dessa avseenden. Under 1970 och 80-talen rörde det
sig tiotal fall år, under årett endast fall år.om per ettsenare par per
Uttnyttjandet förköpslagen har således minskat successivt. Det harav
bl.a. svårt bevisa det varit frågaansetts fritidsboendeatt att iom
stället för helårsboende.

Tidigare kunde bofast få statliga lån till 200 000 kren närupp
förvärvadehan äldre fastighet i de aktuella områdena. någotSedanen

år tillbaka saknas denna möjlighet och intresset från de bofasta för att
köpa har minskat. Därmed det naturligt ocksåär kommunernas in-att

blivit mindre.tresse
Förköpslagens betydelse för bosättning i skärgården får därför an-

marginell i dag denutöver kan hämmandeutgörases att fak-vara en
vid överlåtelser fastigheter itor tider prisnivån intenär alltförärav

uppskruvad.
någotSedan år tillbaka består den egentliga inskränkningen i utländ-

ska medborgares möjlighet få förvärva fast egendom i Sverigeatt i att
utlänning inte under flera år haft anknytning till landeten kansom

tillståndvägras för fritidsändamål förvärva fastigheteratt i trakter
där pristrycket är Denna begränsning kan siktstort. inte bibehållas
för EU-medborgare vid medlemskap i UtfalletEU. förhandling-ett av

innebär Sverige efter övergångstidatt fem år skall haarna en om av-
skaffat särbehandlingen utländska medborgare från EU-stater ävenav

frågai fastigheter områdeni med efterfrågetryck. En följdom stort
detta kan bli trycket ökar ytterligare i attraktivaatt kustområden.av

Redan finns tendenser till ökat intresse från utländska förvärvarenu i
olika kustområden. I Bohuslän förekommer uppgifternorra att ut-om
länningars intresse för köpa och förfrågningaratt huratt sö-om man

Ävenker tillstånd har ökat. i Kalmar län har märkt in-ett stegratman
från utlandet.tresse
skärgård hållsEn inte levande svenska utbor utländ-änmer av av

ska medborgare. Det saknas därför skäl från skärgårdens utgångs-att
punkt skillnadgöra svenska och utländska förvärvare. Om den in-
skränkning gäller förännu de utländska förvärven bortfaller kansom
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dock på skärgårdsfastigheterpriserna uppåt ytterligare. Detpressas
finns därför anledning hysa viss inför de framtida möjligieter-att oro

hindra fritidsboendes förvärv fastigheter går in-att att överna utav
pennanentboende och näringsverksamhet i skärgårdentresset av

lösningEn det gäller boende i skärgårdennär givetvis kom-är att
stimulerar till ökat bostadsbyggande. Genom förtätning ökarmunerna

de bofastas möjligheter få bostad samtidigt prisnivånsannoliktatt som
något.kan pressas

l den bohuslänska skärgården efterfrågas frånhus l940-ävennu
och 50-talen för fritidsboende vilket leder till framstårnybyggenatt

behövliga. Omän ytterligare bostäder uppförs på begrän-som mer en
sad det dock tveksamt vadär händer med dessa sikt.yta Kom-som

också dessa hus säljas fritidshus ytterligare år30-40attmer som om
upplåtelseformenKanske betydelseär Hyres- och bostadsrätt ärav

boendefonner kan hämma åretruntbostäderomvandlingen tillsom av
fritidsbostäder. åDet skulle andra sidan märkligt ifram-öarvara om
tiden befolkas perrnanentboende i hyres- och bostadsrätter fri-av sant
tidsboende fastigheter.egna

Sammanfattningsvis kan konstatera dagens reglerattman san ger
möjligheter hävda det regionalpolitiska intresset bosättnirg ochatt av
sysselsättning har uppenbara begränsningar skärgårdsområdena,i
Bl.a. regelverket i vissa avseendenär endast tillämpligt i delar skär-ax
gårdarna. Alla fastigheter belägna och möjlighetöar tillsom ger
fast bosättning och sysselsättning borde i princip kunna behandhs en-
hetligt och omfattas denna lagstiftning. sådanEn utvidgningtypav av

tillämpningsområdet till alla förstärker dock inteöar den bcfastesav
möjligheter ñnansieringshjälp konkurrera med fritidsintres-att utan

marken i skärgårdama i tider höga priser.sena om av
Även konkurrensen mellan olika intressen skärgår-uttalad iärom

sådama den inte unik.är Ett eventuellt EU-medlemskap kan förvän-
leda till efterfrågan ökar ytterligare. I andra delartas Landetatt av

förekommer liknande problem med efterfrågetryck från llbOf.stort
Det bör därför finnas anledning allmänt, och inte bara beträffandeatt
skärgårdsområdena, formerna för huröver permanentboende ochse
sysselsättning skall kunna främjas i framtiden områdeni prisnivåndär

hög grundär utboendes svenska och utländska efterfråganav - -
på fastigheter.



sou 1994:93 Kapitel 5 89

5.4.3 Användningen mark och vattenav
Naturvården

Allmänt innebär lagstiftningensett mark- och miljöområdet både
restriktioner och möjligheter. Naturvårdslagens bestämmelser, liksom
skydds- och skötselbestämmelser i lagstiftning, kan därförannan upp-
levas hinder i vissa fall. De syftar just till hindra ellersom be-att

exploateringgränsa vissa eller till tillsenaturresurserav att att en
verksamhet bedrivs visst Ocksåsätt. naturresurslagenett har delvis
sådana syften medan plan- och bygglagen PBL kan sägas vara av-
sedd i första hand reglera planeringsprocessen.att Den sistnämnda la-

såledesreglerar hur viss exploatering skall komma ståndgen tillen
och hur olika intressen skall vägas varandra. Ansvaret för denmot
fysiska planeringen enligt PBL är renodlat kommunal uppgiften me-
dan för naturvärden delas mellanansvaret t.ex. och kommun.stat

Restriktioner olika slag, bildandet.ex. harav naturreservat,av en-
ligt naturvårdsansvariga myndigheter endast i mycket liten utsträck-
ning hindrat boende och näringsverksamhet skärgården.i fles-Deute

ligga så tillta de intereservaten attraktiva förär bosättningattanses
eller näringsverksamhet. Erfarenheterna i exempelvis Stockholms
skärgård visar också omfattande verksamhet kanatt bedrivas deen
marker skärgårdsstiftelsen förvaltar och samtliga liggersom som
inom nationalpark, eller naturvårdsområde.naturreservat

Många skärgårdsbor ändå naturskyddet hindrande föratt äranser
deras försörjning.

svårtDet är dra säkra slutsatser beträffandeatt naturskyddets effekt
på bosättnings- och försörjningsmöjligheternas utveckling i skärgår-
den. mångaI fall har avsättningar markområden för naturvårdsän-av
damål lett till arbetstillfällen. Frågan har tagits vid utredning-nya upp

besök i olika skärgårdsområden det vid dessaens tillfällen harutan att
kunnat tydliga exempel bosättning och näringsliv hindrats.ges att
De försörjningsmässigzi effekterna naturvårdsåtgärder måste säker-av
ligen studeras i detnärmare enskilda fallet för det skall möj-att vara
ligt visa vad faktiskt hänt.att som

Eftersom det inte möjligtär göra generell bedömningatt ien av
månvad naturvårdslagstiftningen verkligtutgör hinder för närings-ett

utövande i skärgården vill jag inte föreslå några konkreta åtgärder i
detta avseende.
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så åtgärdertidigare ibland har vidtagitsTydligen det dockär att
sådant konflikter mellan de bofasta och myndighetersättett att upp-

stått. konflikt naturvårdsmyndigheterexempel mellan och bo-Ett
fråganfasta öbor den planerade nationalparken i S:t An-är även om
Öbornainnerskärgård. begränsahävdar denna kommer de-att attnas
bedriva rådernäring därförmöjligheter och det uttalatatt ett mot-ras

stånd planerna nationalparken.mot
framhålla skärgårds-den värdefullafinns anledningDet näratt att

skall skyddas bildande exempelvis naturreservatnaturen genom av
måstenationalparken det, bl.a. bakgrund den betydelseoch mot av

skärgårdsbornas för fortsatt kulturmiljö iverksamhet har levandeen
skärgården, med beaktande de bofastas för deras fram-ske attav oro

utkomstmöjligheter kan försämras. Genom bättre utveckladtida en
säkerligen skapa förutsättningar för enighet och för-dialog kan man

fåför tilltroende mellan myndigheter och enskilda. Ansvaret att
måste påstånd sådan utvecklad dialog i första hand läggas initiativ-en

åtgärderna, myndigheterna.till dvs.tagaren
naturvårdsansvariga myndigheternas bör därför förtydli-De ansvar

uppgiftendet gäller klarlägga de konsekvenser avsätt-när att somgas
område får förför det fortsatta näringslivet och markan-ningen ettav

vändningen i stort.

Strandskyddet

i bland hinder denStrandskyddsbestämmelsema mot ut-ettses som
skärgård,levande skyddetbehövs förveckling att trygga menensom

uppnå mål.också medel dettakan attettses som
skärgårdsområ-fara i lätta strandskyddet iliggaDet attanses en

svårt åt små stegvisa förändringari dag kommadena. redanDet är att
förhållandenianspråktagande mark i Dessaleder till av smyg.som

bibehålla strand-angeläget starkt generelltmedför det att ettatt anses
skydd.

kontaktutredningen haftföreträdare för de länsstyrelserEnligt
dess-Göteborgs Bohus län fungerarbl.a. det tättbebyggda ochmed --

eftersom reglerna redani dag tillfredsställandestrandskyddetutom nu
fast boende i skär-myndigheter behandlabeslutande utrymme attger
skärgårdsbornagården såpositiv anda verksamheteri äratt somen

beroende inte hindras.av
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Vårens beslut prop. 199394:229, bet. 199394:JoU28 strand-om
skydd innebär bestämmelserna kompletterasatt på så syftetsätt att
med strandskyddet i fortsättningen inte endast skall för-att tryggavara
utsättningarna för allmänhetens friluftsliv också bevarautan godaatt
livsvillkor för växter och djur. Det har samtidigt markerats detatt
inte aktuelltär mjuka strandskyddetatt i områden riksintresse.upp av

Beslutet innebär det inom överskådligatt tid saknas förutsättningar
för differentiering strandskyddets tillämpningen skärgården.av De
föreslagna ändringarna rörande strandskyddet torde dock inte påver-
ka de ansvariga myndigheternas möjligheter i fortsättningenävenatt

hänsyn till angelägnata lokala behov strandskyddetnär skall tilläm-
pas.

Planfrågor

Kommunerna bör i sin planering i framtiden lägga viktstörre vid
landsbygdsutveckling. Detta kommersynsätt bl.a. till uttryck i prop.
1993941140 Bygder och regioner i utveckling. Framför allt borde
översiktsplanema utmärkt instrumentett för bl.a. fåvara till ståndatt

dialog mellan politiker och medborgareen hur hela kommunenom
skall utvecklas. Detta gäller givetvis föräven skärgårdarna.

Det har från bl.a. Glesbygdsmyndigheten framförts det nöd-äratt
vändigt i första hand kommunernaatt inser behovet fördjupadav en
planering för skärgården och och planeringsarbetetatt program- ge-
nomförs tillsammans med skärgårdsboma. Arbetet sådanamed planer
och helhetsbild öbefolkningensprogram ger en områdetsav syn
utvecklingsmöjligheter.

Naturvårdslagen strandskyddet liksom riksintressena enligt natur-
resurslagen spelar väsentlig roll i kommunernas planeringen för skär-
gården. Bevarandet och kulturvärdennatur-av alltnämntsges som
större tyngd. Skärgården blir också från frilufts- och turismsynpunkt

Öarnaallt väsentligare bören emellertid i plansammanhangresurs.
inte i första hand bihang tillett andra delarses kommunen,som av
lämpliga för kommunens frilufts- Öarnaoch turistsatsningar. och dess
befolkning bör i stället i den kommunala planeringen behandlas uti-
från sina förutsättningar och behov, särskilt frågai möjligheterom
till boende och sysselsättning.

De bestämmelser i naturresurslagen, syftar till begränsaattsom ex-
ploateringen i bl.a. skärgården, utgör tidigare inte någotnämntssom
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utveckling.lokala näringslivetsför och detdirekt hinder tätorternas
näringslivet inte begränsadutveckling det lokalaMöjligheten till ärav

glesbygdsutvecklinglandsbygds- ochtill Dentätorterna. somsyn
regionalpolitiska propositionen börtill uttryck i denkommerbl.a.

områden riksintressen.också få där det finns starka Jaggenomslag i
sin tillämpningmyndigheter bördärför berörda överatt avseanser

skärgårdsområden irörande sinbestämmelsernaturresurslagens som
så permanentboende och framförfortsatthelhet riksintresseär attav

skärgårds-ocksåi glest befolkadeprincip främjassysselsättning iallt
områden avfolkning.hotasannars avsom

skyddsområdena skärgårdenmilitära iDe
områ-skyddsområdena faktor i antalbegränsandemilitäraDe etten

framförturistverksamhet. Dettamöjligheterna tillfrämst för ärden,
Blekinge.fråga iallt engageraren som

Årmilitäranläggningar. 1991 besluta-åtskilligalän finnsBlekingeI
Blekingeskyddsområdesindelning. Exempel iregeringende nyom en

turistverksamhetför visssmidiga lösningarkan skapavisar att man
Frågan därför tills vidare kunna hanterasskyddsområdena. börinom

skyddsom-försvarets behovsamlad omprövninglokalt. Inför avaven
bosätt-frågan möjligheterna tillråden däremot lämpligtdetär att om

sammanhang.skärgården prioritet i dessaiförsörjningning och ges
försvarsbeslut.Frågan infördärförbör nästatas upp
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6 Förutsättningar för boende och
näringsverksamhet i skärgården

Sammanfattande bedömning: Befolkningen skärgårdens
fastöar landförbindelse lever mångautan i avseenden under sam-

förhållanden befolkningen i andra delarma landets gles-som av
eller landsbygder. finnsDet dock skärgårdsspecifika förhållan-
den befolkningengör dessaatt särskiltsom öar är beroende

samhällets insatser i fråga infrastrukturav och åtgär-andraom
Öarder. fast landförbindelse börutan därför genomgående ses
särskilt prioriterade områden frågorsom när trafikförsörj-om

ning, tele och offentligpost, eller kommersiell service be-annan
handlas. Möjligheter tillgodose detta tordeatt redan i dag finnas
inom för de beslut fattats och de avtalramen träffatssom som

tillgången på sådan service i glesbebodda delarom landetav un-
der förutsättning den lokala och regionalaatt tillämpningen sker
i överensstämmelse med de uppställda målen. Vägverket bör
dock få i uppdrag de kriterieröveratt verket tillämparse när

ställning till frågortar allmännaman ellervägar bidrag tillom
enskilda delsvägar, öarna, dels förbindelsertill mellan fast-
landet och öarna.

Skärgårdskommunernas eventuella merkostnader olika om-
råden till följd sådana förhållanden i skärgårdarna vilkaav är
svåra påverkaatt motverka allmäntutan intresseatt bosätt-ett av
ning, sysselsättning och rekreation i dessa områden bör behand-
las inom för statsbidrags- och skatteutjämningssystemet.ramen
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tillräckligt förinteinfrastruktur sä-satsningar ärEnbart att
för konkurrens-förutsättningarskärgårdsbefolkningenskerstålla

samhällsinsatser iOlika former öv-näringsverksamhet.kraftig av
Öar landfönindelsefastfortsättningen.ibehövsrigt även utan

lancsbygds-områden omfattas detingå ialltidbör nyaavsom
glesbygds-härvidfärjetrafik börsaknarstöd. De öar ses somsom

laniförbin-fastnaturligtområden. detVidare öarnaär utanatt
EU-med-Sb-områden eventuellt svensktföreslås viddelse ettsom

lemskap.
iskärgården i dagförmyndighetsansvaretnuvarandeDet som

nivå Glesbygds-centralåvilar ochlänsstyrelsernahuvudsak --
givetvisankomma detbestå. ävenbör Härutövermyndigheten

verksamhetsområden beak-sinaoffentliga inomövriga attorgan
förhållanden konkretskärgårdens sätt.ettta

riksnivå myndig-mellantill dialogmöjlighetFör att enge
skärgårdenförbefolkning iskärgårdarnas bofasta vä-ochheter

Skärgårds-forum förfrågor det dessutom inrättassentliga bör ett
från centrala myndigheterskärgårdsråd med deltagarefrågor

ochkommunerregionala myndigheter,förrepresentantersamt
Gles-ankommafrån kuststräckor. Det börskärgårdsbor olika

för denna verksamhet.bygdsmyndigheten att ansvara
be-entydigt användningenskärgård inte ochBegreppet är av

avgränsningssvårigheter. reglerings-Idärför tillledergreppet
samhällsåtgärdmålet i ställetfördärförsammanhang bör ut-en

befolkning,bofastexempelvis med öartydligt;pekas öarmer
dennafärja. bl.a.landförbindelse eller Avfast öar utanutan an-

skärgårdsfrågorfrån iavstå behandlaledning bör även attman
skärgårdslagstiftning.övergripandesärskilden

skärgårdenservice iKommunikationer och6.1 annan

Inledning6.1.1
skärgårdenoch verka imöjligheterna bobetydelse förServicens att

skärgårdsfrågor. Utöveriflesta har synpunkterlyfts fram de somav
basserviceolika former vä-kommunikationerna detär ansessomav

godtagbar bas-klaras vaddet sällansentliga äräven ut som enom
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servicenivå. Med basservice tillgångnormalt till skola, barn-avses
och äldreomsorg, butik, tele,post, m.m.

Kustkommunerna tillgång till livsmedelsbutikatt denäranser mest
väsentliga servicen följt Ävenoch skola för de mindre barnen.postav
tillgången till kommunikationer betydelsefullär liksom tele, barnom-

äldreomsorg tillgångoch till drivmedel för båtar. Slutligensorg, näm-
kommunerna möjligheter till hemhjälp, telefonkiosk,ner taxibåt och

uppvärmningsolja. De funktioner hotade ochärsom postanses trans-
portservice.

Enligt Skärgårdarnas Riksförbund SRF, företräder desom perma-
nentboende via lokala föreningar, affärär och skola de viktigas-post,

serviceformerna.te

6.1.2 Trafikförsörjningen m.m.
En grundläggande förutsättning för huvudöver kunna påboatt taget

i skärgårdenöar kommunikationernaär fungerar, bådeatt för män-
niskor bofasta, fritidshusägare och turister och för Exem-varor.- -
pelvis möjligheternaär till arbetspendling till fastlandet betydelse.av

Vattnet tidsåtgången,gör rörligheten, sjösäkerhetskravatt im.m.
högre grad avståndet blirän styrande. Transporter sker med statliga
färjor allmän väg, färjor med statsbidrag, kommunala bilfárjor, per-
sonfärjor med viss godskapacitet och taxibåtar. Det kan också vara
fråga helikoptertransporter vintertid och andra båttrafik.om typer av

Färjeförbindelserna frågaär ofta behandlas i den kommu-en som
nala planeringen varvid fråganäven subventionering såvälom av per-

godstransporter liksom skolskjutsarson- som väsentliga.anses vara
I trafikförsörjningen ingår också bryggor och fastlandetvägar

påoch Somöar. på svårigheterexempel i dessa avseenden nämner
länsstyrelsen i Kalmar län flertalet naturliga landningsplatseratt en
del inte kanöar användas lågvatten.vid Tyngre kan där-transporter
med inte landsättas länets transportbåtar vilket innebär detav t.ex. att
långa tider omöjligt fåär i land brandbil i händelseatt eldsvåda.en av

På finns i mångastörre öar fall allmänna Ibland färjele-vägar. är
den till delön den allmänna Omfattningenvägen. dettaen av väg-av

varierar frånnät län till län. I Stockholms län det allmännaär vägnä-
jämförelsevisöartet och har inte varit för någonstort utsatt mer

omfattande omprövning. Därför finns det med allmännaöar vägar
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allmän eller enskild färja. andraI län har ambitiöstutan man mer
följt de kriterier för prövning allmän Vägver-väg sattsav som upp av
ket centralt. En prövningsgrund trafikmängden. På blirär öar tra-
fikmängden med bil naturliga skäl Påliten. vissa förekommeröarav

någondet inte biltrafik huvud Transportfordonen dåöver ärtaget.
ofta paketmoped, traktor med släp eller dylikt.

regionala skillnaderDessa i hanteringen har bl.a. lett till bryg-att
i Sandhamn allmän medan i Göteborgsär väg vägarna öarnagan

skärgårdsödra i utsträckning enskilda statsbidrag.är vägarstor utan
Staten bidragVägverket till byggande driftochger genom av en-

skilda utgår mån tillgångBidraget i medel ochvägar. bidrags-av
givningen regleras i förordningen 1989:891 statsbidrag tillom en-

väghållning.skild Bidraget lämnas för tillgodose kommunika-att ett
tionsbehov för fastboende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet.
Vägverket har vidare utfärdat tillämpningsföreskrifter frågan.i Bygg-
nadsbidrag lämnas med högst 70 % kostnaderna. Om det finns sär-av
skilda fårskäl bidrag lämnas med årligahögst 85 %. Vidare kan drift-
bidrag lämnas till kostnaderna för bl.a. driften färjled med högstav
85 %, tillgodoser kommunikationsbehov för fastboendevägar ettsom
utanför bebyggelseområde eller väsentlig betydelse för närings-är av
livet med 70 %, väsentlig betydelse för det rörligavägar ärsom av
friluftslivet med 50 % och övriga 40med %.vägar

Även beträffande hanteringen statsbidrag till enskilda vägarav
finns det regionala skillnader. StockholmsI län statsbidrag ochges
landstingsbidrag till anläggandet bryggor trafikeras Wax-av som av
holmsbolaget. måsteKalmar länI viss minsta längdvägen vara av en
för utgåbidrag skall till och brygga. I Göteborgs skär-väg södraatt
gård bidrag till enskild godsfärjaväg till till Styrsö.ges en

såvälNär det gäller mellan allmän ochgränsen enskildväg väg som
för statsbidragsberättigad enskild eftersträvargränsen vägverketväg

så entydiga kriterier möjligt. Beroende hur kriterierna tilläm-som
uppstår ändå dessa regionala skillnader.pas
åretsI budgetproposition 199394: bil.7 framhållerprop. 100, re-

skärgårdstrafikgeringen för personbefordran fyller viktigatt en upp-
gift för uppfylla samhällets möjliggöra skärgår-boende iatt attansvar

Såden. lika villkor rådamöjligt bör skärgårdmellan boende isom
påoch fastlandet. Transportkostnader till i allmänhet högreöar är än

på fastlandet. mångaDessutom har bl.a. miljöskäl bilförbud.öar av



SOU 1994:93 Kapitel 6 97

Därför finns inte någon regelrätt bilfärjetrafik till dessa varföröar,
det finns skäl med statliga medel stödja kollektivatt persontrafik till
skärgården. Det enligt regeringenär inte möjligt bidrag tillatt ge
färje- båttrafikoch enligt förordningen 1989:891 statsbidrag tillom
enskild väghållning då förordningen enbart bidragsgivning tillavser
enskilda förvägar är öppna allmän biltrafik. Regeringen uttalarsom
dock det enligt 2 § förordningen 1988:1017att statsbidrag tillom
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar bör möjligt i syfteattvara

förbättra skärgårdsbefolkningensatt möjligheter till kollektiva person-
lämna statsbidrag tilltransporter byggande kajanläggningar och in-av

vesteringar i fartyg för regional kollektiv persontrafik tillgodo-som
allmänt kommunikationsbehov.ettser

Trafikförsörjningssituationen börjani 1970-taletav
Vid tiden före propositionen 197576 fanns det i kustskärgårdama 17
allmänna färjeleder till frånoch fast landförbindelse.öar Av des-utan

trafikerades sju i Göteborgsöar och Bohus län ochsa i Stock-öarsex
holms län i övriga i Norrbottens, Västernorrlands,samt Uppsala och
Östergötlands län. Färjorna transporterade drygt 3,5 miljoner lands-
vägsfordon och 800 000 fotgängare år.ca per

Staten lämnade bidrag till sju enskilda färjeleder till fastöar utan
landförbindelse utefter kusten. Fyra dem fanns i Göteborgs och Bo-av
hus län, två i Stockholms län och i Blekinge län. Därutöver fannsen
det i första hand i Stockholms län någraytterligare enskilda färjele-
der, saknade statsbidrag.som

Stockholms och Göteborgs skärgårdar hade denäven omfattan-mest
båttrañken.de Waxholmsbolaget transporterade 760 000 passagerare

år 1973, drygt hälften under GöteborgsI södra skär-varav sommaren.
gård fanns båtförbindelserdet till bl.a. Styrsö ochöarna Donsö. Trafi-
ken drevs kommunalt bolag och århade 1974ett 900 000av ca passa-

I Göteborgs skärgård fanns statliga och kommu-utövergerare. norra
nala färjor båtförbindelse Öckerö,även från fastlandet till bl.a. Björkö
och Norderöarna. Båttrafiken i Göteborgs skärgårdar bedrevs utan
statliga bidrag. landetI i övrigt fanns det 20-tal reguljära båtlederett
med i åretrunttrafik, bl.a. tillstort sett Marstrand, Klädesholmen,
Käringön, Gullholmen och Koster i Göteborgs och Bohus län, Ven i
Malmöhus län, Aspö och Hanö i Blekinge län, Ulvön i Västernorr-
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båtlederna erhölllän. TreVästerbottensHolmön iochlands län av
tillTrafikenUlvötrafiken.gick tilldelenstatliga bidrag störrevarav

antalettotalaVägverket. DetombesörjdesHolmön passagerare somav
3 miljoneruppskattades tillbåttrafikenreguljäramed den percareste

år.
ochantal företagombesörjdetrafikenden reguljära stortUtöver ett

delviskaraktär,tillfälligsäsongsmässig ellertrafikskärgårdsbor av
postbå-användesVidarelandsting.från ellerkommunerbidragmed

före-BeställningstrafikallmänhetensförSkolskjutsaroch resor.tar
skärgård.någonikom

Även färjele-enskildaallmänna ochfanns detinsjöarnai de större
båttrafik.reguljärder samt

.rkärgårdarnaNuläget i
övri-landförbindelse medanfått fastår 10-tal1975 harSedan öarett

båttrafikfärje- ochtillhänvisadefortfarandebebodda äröar m.m.ga
ochStockholmsi dag ibåttrafiken finnsfärje- och ävenMerparten av

färje-dockskärgårdar. förekommerDetlänsoch BohusGöteborgs
de sjö-och ihåll utefter kusternamånga andrabåtlinjer storaoch

beroendeemellertidmånga befolkningenPå äröar egnaavarna.
transportmedel.

frånfärjlederdet allmänna öarkustskärgårdarna finns 15 utanI
i Vä-färjled till Torsödet allmänDärtill finnslandförbindelse.fast
Hjäl-året, Vinön itillunder detbro närmastesom ersätts enavnern

ii Storsjöntill Norderönochi MälarenAdelsö ochtill Arnömaren,
färjlederenskilda12två finns detstycken. DessutomJämtland av-

all-utgår statsbidrag. Dedetdessafordonstrafik. Till tioförsedda av
ochmiljoner fordon5,7transporterade 1993färjornamänna caca

erhållerfärjornaenskildafotgängarecyklister. De stats-miljon somen
båt-det gällerfordon.år 600 000 Närtransporteradebidrag samma ca

på 1970-taletsituationen nämnasjämförelse medkantrafiken som en
miljonertransporterade 1,2årunder 1993Vaxholmsbolaget passa-att
augusti. Styrsö-juli ochmånaderna juni,under680 000gerare, varav

skärgård transporteradesödratrafikerar Göteborgsbolaget sam-som
sommarmåna-460 000 underår miljoner1,4 varavpassagerarecama

derna.
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Pendlingen till förvärvsarbete frånär i Göteborgsöarna ochstor
Bohus län. Länsstyrelsen talar utveckling från fiskeläge tillom en

Öarnafärjeläge. med bofast befolkning har i allmänhet trafik med
båtar, personfärjor fordonsfärjoroch i trafikhuvudmannens Bohus-
trafik och Göteborgsregionens lokaltrafik AB, GLAB regi och där-
med också med huvudmannens Några haröar statliga allmännataxa.

Öckeröfärjor. På iöarna kommun bedriver GLAB busstrafik. Till
vissa bedriveröar GLAB färjetrafik.även Vissa dessa färjelederav
erhåller statsbidrag. Inom Göteborgs kommun driver Stadstrafiken

Öarnakollektivtrafiken åt GLAB. i Göteborgs södra skärgård ligger
inom Göteborg kommun och trafiken utförs Styrsöbolaget.av

ÖckeröI kommun trafikeras Hönööarna och Björkö med statliga
Öarna Öckeröfärjor från Hisingen. Fotö, Hönö, och Hälsö samman-

binds med broar. Till Rörö,öarna Hyppeln och Källö-Knippla går det
kommunala bilfärjor för vilka statsbidrag utgår. I Kungälvs kommun
går kommunal färja till Marstrandsön. utgårDet inte statsbidragen
för denna färja. I Orust kommun trafikerar statliga färjor Lyr och

FrånMalö. Flatö i kommun går enskild färja till Drags-samma en
mark i Uddevalla kommun. Till denna färjetrafik utgår det statsbi-
drag. Flatö och Malö sammanbinds bro. Bohus Malmön i Sotenäsav
kommun har förbindelse med fastlandet via statlig färja. Förhåll-en
andet detsamma förär Hamburgön i Tanums kommun. Turtätheten
för färjorna skärgårdeni varierar. De statliga färjorna går normalt
med l5 eller 30 minuterstrafik och övriga färjor allt från 15 mi-var

till 90 minut. Inomnut Göteborgstur kommun går godsfärjaen var
till Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö Vrångöoch 2-5 ggr
vecka. Godsfärjan drivs det kommunala Styrsöbolaget. Statsbidragav
utgår för denna trafik, knappt 3,9 miljoner årkronor 1993.

Åtskilliga i den bohuslänskaöar skärgården har båttrafik.reguljär
Båttrañken utbyggdär i den södra delen skärgården.mest Samtligaav

i Göteborgsöar kommun med bofast befolkning har sådan trafik,
Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Vargö, Donsö Vrångö.och Med
undantag för Vargö har litet antal dagliga turtäthetenett ärsom turer
hög Öckerömed till 20 dagliga Inom kommun går detturer. rela-upp
tivt medtäta personfärja utan statsbidrag tillturer Kalvsund, Källö-

Ãlgön,Knippla och Grötö. I Kungälvs kommun har Brattön och Löv-
båttrafikön gånger dag. Fyra i Tjörnsett kommunöar harpar per

Åstol,också båttrafik.reguljär Det Stora Dyrön,är Härön och Tjöme-
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Orust kom-beroende I10-15 dagligasig ö.kalv. Det rör turerom
några gångerKäringönbåttrafik tillgår reguljärdet öarna permun

Sommartid harGullholmenHärmanö.tillrelativtdag och täta turer
båttrafik. I Ta-färjeförbindelsensidanMalmön vid ävenBohus av

båttrafiken SnissholmenStorareguljäraomfattar denkommunnums
med dag.och HjärterönDyngönFläskönKalvön,Hästvam, turen per

båttrafik någ-reguljärStrömstads kommungår till iVidare det öarna
och daglig tillNordkostertill Sydkoster ochdagliga turturer enra

Styrsö.
befolkning i framför alltnågra litenmed80-tal öborEtt öar

saknar allmännakommunKungälvs kommun och Tanums transport-
medel till fastlandet.

och tiotalskärgården 20-tal kommunala bryggorfinns detI ettett
viss utbyggnad har skett deoffentligt stöd. Enmedenskilda bryggor
skärgården i Göteborgs ochidecennierna. Vägarna öarnasenaste

två i länet underenskilda. Till har detdelBohus län till öarär stor
Klädesholmen i Tjörns kom-bro, bl.a. till1975-1993 byggtsperioden

mun.
med fastlandet. Trafi-färjeförbindelsei Malmöhus län harVen

Landskrona inomkommunalt bolag inom kommunbedrivsken ettav
går 10 dubbelturer dygn. Enför länstrafiken. Färjan per nyramen

år 1991. finns busstrafiki bruk Detfärja och färjelägenytt togsett
färjeavgångarna. harVen allmännahela till de flesta vägaröver ön

Önväghållare. allmänna bryggorharför vilka kommunen ävenär
med statsbidrag.och enskilda bryggor

går till i Karlskrona kommun. IBlekinge statlig färjaI det Aspö
skärgården, YtterönHästholmen, Inlängan,med bl.a.den öarnaöstra

åretLångören går båttrafikdet Ytter-Ungskär ochStenshamn, runt.
Ävenenskild färja med statsbidrag.trafikerasönHästholmen av en

går båttrafik åretreguljärkommun deti Sölvesborgstill Hanö runt.
bedriverbåttrafiken länstrafiken. UnderHuvudman för är sommaren

skärgårdarKarlshamns vialänstrafiken trafik i Ronneby ochäven en-
sommartrafik Tjärö,aktuella för dennaDe ärärtreprenör. öar som

isläggning länstrafiken möjlighetVid haroch Joggesö. sättaTärnö att
skärgården. buss-Länstrafiken bedriveriin hydrokopter ävenöstra

trafik Aspö.
omfattande i Kal-kommunikationerna inte specielltDe allmänna är

båttrafik tillskärgårdsområden. finns dockBeställningsbarlänsmar
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12 öar. Turtätheten 2 turervecka.är Drygt hundra skärgårdsbor upp-
sådana Öarnasakna kommunikationer. iges Kalmar län saknar allmän-

bryggor, liksom enskilda bryggorna med statsbidrag.
Skärgårdsbefolkningens tillgång till allmänna kommunikationer ba-

Östergötlandsiäven skärgårdar påseras beställningsbar båttrafik
når samtliga bebodda öar och endastsom förär öppen bofasta. Upp

till dag förekommer.tur Trafiken samordnasen per med Skolskjutsar-
Sedan år 1975 har i länet fåttö fastna. landförbindelse Norraen -

Finnö. Ett projekt med och broväg till Torrö längst i söder i länet är
Ärendetaktuellt. överklagatär till regeringen då tänkt gåvägen är att

Endastett Aspöjanaturreservat. hargenom idag enskild.väg Ett tio-
tal enskilda bryggor har i viss utsträckning finansierats med bl.a. gles-
bygdsstöd.

SödermanlandsI län förekommer det beställningstrafik till öarna
vid kusten inom för länstrafiken. l övrigt saknas reguljär båt-ramen
trafik. På fyra finns detöar enskilda bryggor finansierats medsom
bl.a. glesbygdsstöd.

Sedan år 1975 har i Stockholmsö skärgård fått fast landför-en
bindelse. Bron till Vätö i Norrtälje kommun blev färdig i juli 1993.

Trafiken till frånoch öarna fast landförbindelse i Stockholmsutan
skärgård förhållandevisär väl utbyggd. finnsDet färjeförbindelse till
flera fastöar landförbindelse iutan länet. Från Svartnö till Högmarsö
går det enskild färja för vilken statsbidrag utgår. Mellanen Furusund
och Yxlan Yxlan och Blidö går detsamt statliga färjor. Till Ljusterö
går Ävendet också statliga färjor. Rindö förbinds med fastlandet ge-

statliga färjor dels till Vaxholm, dels tillnom Vänndölandet.
Mellan Tynningö och N. Lagnö går det enskild färja med statsbi-

drag.
Även Ornö trafikeras enskild färja utgår från Dalarö.av en som

Från Mörkö går det enskild färja till Oaxen.ön Statsbidrag utgåren
till dessa färjor.

Den reguljära båttrafiken i länets kustskärgård når 74 Wax-öar.
Ångfartygsholms AB Waxholmsbolaget bedriver verksamheten. Hu-

vudman för trafiken Stockholmsär läns landsting. Turtätheten båt-för
trafiken i skärgården skall under vintern understiga 1-2 ochtur re-

veckaturresor fastlandet måndag-fredagmot och helgernaper 1-2
och från fastlandet.tur returresor Under skall det femsommaren
ochtur vecka måndag-fredagreturresor och under helgen 1-2per
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varierarTurtäthetentvå från fastlandet.ochtill fastlandet turerturer
omfattning-påfråga Med tankevilken detberoendedock ärö om.

detaljeradmöjligttrafik det här intebolagets är att merge enaven
statligbro ellerskrivnatrafiken. öPersonerbild är utansomav

Waxholms-skärgårdstrafik.Waxholmsbolagetsgratis medfärja reser
landstinget.täcksdriftsunderskottbolagets av

båttrafik.både ellerfärje-saknaskärgårdsbor400Cirka uppges
inteskärgårdsområde 300 bryggorochlänets kustfinns iDet ca

enskilda bryggor,och 270allmänna28bara öar, somcavarav
året. Till fleradelarbåttrafik hela ellerunderturlistelagdhar en-av

till-landstinglänsutgått. Stockholmsstatsbidragharskilda bryggor
erhållet10 %tillgång ytterligaremån medel utöverskjuter i av

Waxholmsbolaget.trafikerasstatsbidrag till bryggor avsom
berörkollektivtrafikbedriverlokaltrafik SLStorstockholms som
Ljus-Yxlan, Blidö,exempelvislandförbindelse,några fastöar utan

Ornö.Möja ochterö,
dominerandebefolkningsmässigt helt önUppsala län har denI

intervall. Läns-halvtimmesgår medfärja.statlig TurernaGräsö ca en
kominuni-de allmännaövrigtGräsö med buss. Itrafikerar ärtrafiken
fastboen-50-talskärgårdsbefolkningen begränsade. Ettförkationerna

båttra-tillgång färje- ellertill reguljärsaknarkustende längsöarna
enskil-ochnågon enstaka allmän bryggaPå finns detfik. ettöarna par

offentligt stöd.medda bryggor
gårvägfärjaVästernorrlands har statligläniHemsön uppsom
statsbi-färja medgår enskildUlvön dethalvtimmen. Tillitill turen

sommaren vinterhalv-Undergår varje dag.fleraUnderdrag. turer
huvud-Länstrafikeni varje riktning.året går daglig ärendast turen

går Trysunda.skärgårdstrafik, tillför denna önävensomman
skärgård fått fasttvå Västerbottens länsår i1975 harSedan öar

går vin-2 turerdagstatlig färjaharlandförbindelse. Holmön somen
På det allmänsommartid. finns väg.ytterligaretertid och önturen

båttrafik sommartid. Ilän har öv-i NorrbottensSandönEn ö
bidragitharbåttrafik till Statenfärje- ellerfinns det ingen öarna.rigt

håller trak-Tillantal bryggor.byggandet vägarvid öarnasett somav
vinterväghållning isennågra Tillutgår inte bidrag.dettorstandard

bidrag.lämnas däremot
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det gällerNär kommunikationerna i insjöarna kan konstateras att
Torsö i Vänern har statlig färja. Under det året kommernärmaste

fådock bro varvid färjanön bruk.att tasen ur
Visingsö Vättern har färjeförbindelse med Gränna. Färjorna är

kommunala med statsbidrag. Turtätheten vardagar 16 dagär turer per
Påi varje riktning. ytterligare färja in. Undersättssommaren en som-

går ocksådet båttrafik mellan Gränna och Visingsö. Visingsömaren
hamn Jönköpings kommun. Visingsö frånägs gamla hamn 1600-av
talet årsedan tillbaka med statlig och kommunal fi-ettrenoveras par
nansiering. främstDet kulturinsats förväntas ocksåses som en men

Önförbättra möjligheterna för turistrafiken till har allmännaön.
vägar.

Mälaren gårI det statliga färjor till i UppsalaArnö län och Adelsö
i Stockholms län. Till Ridön och Almö-Lindö i gårVästmanlands län

båttrafik,det viss vilken dock begränsad vinterhalvåret.underär
HjälmarenVinön i har förbindelse med fastlandet stat-genom en

Öbornalig färja. på Valen har enligt ocksåuppgift möjlighet till färje-
får stöd Arboga kommun och dock inte viatransporter staten,som av

Vägverket. Någon reguljär trafik bedrivs inte i Hjälmaren.annan
Även StorsjönNorderön i färjeförbindelserhar med fastlandet med
normal turtäthet, halvtimme.turca en per

Övrig6.1.3 offentlig och kommersiell service
Post och tele

Samhällets behov och kassaservice har beaktats riks-post attav genom
dagen beslutat riktlinjer för service.Postens Det innebär välattom en
fungerande och kassaservice omfattar distribution brev,post- som av
paket och betalningar skall finnas tillgänglig för alla adressort.oavsett
En god grundservice såväl småskall till kunder i helastorages som
landet och förändringar servicens utformning i glesbygd bör skeav
varsamt.

Inför beslutet bolagiseringpostlag och prop.postenom ny av
199394:38, bet. 199394:TUl l betonades det det nationelltäratt ett
samhälleligt intresse det finns bra postkommunikationer överalltatt
och inte bara de platser där det lönsamt. gäller bl.a.Det deär som
bor utanför storstäderna och måste få garantier för att postser-som
vicen kan påfungera bra normalfallet skall alla tillgångI hasätt.ett
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Påpostutdelning betalningsservice fem dagar i veckan.till och orter
till betalnings- och kassaservice saknas skalldär alternativ sta-postens

hushållsådan 1800 fasta i landet saknar dag-upphandla service. Caten
och kassaservice. Enligt avtalet mellan och Posten ABlig statenpost-

hushåll servicemålöka. Gällande har inte föränd-detta antal intebör
får ersättning för denbolagiseringen. Posten AB statenrats avgenom

inte kommersiellt moti-rikstäckande kassaservicendel den ärsomav
träffats mellan och AB.Om detta har det avtal Postenverad. staten

försärskilt viktigt servicen god äldre och handi-Eftersom det ärär att
för glesbygdsservice tillämpats förkappade har riktlinjerna generöst

hushåll. ålder lant-sådana eller sjukdom kunna motiveraHög attanses
framtiden avstickare till enstaka ensligt belägnabrevbärare iäven gör

hushåll.
tillhandahålls skärgården.i olika former i KassatjänsterPostservice

tillhandahålls vanliga i s.k. post-i-butik, vanli-förutom i postkontor,
Övergånglivmedelsbutiker eller liknande. till post-i-butik harigen

årenvanligt de i samband med nedläggning postkon-blivit senaste av
innebär vanligen begränsat serviceutbudPost-i-butiktor. ett menmer

också finnsinnebära längre öppettider postkontoren. dagkan Iän ett
skärgårdeni drygt 10-tal post-i-butiks-30-tal postkontor kvar samt ett

också tillhandahål-Kassatjänster kan viss utsträckningerviceställen. i
såsomtjänster distri-lantbrevbärare kan utföra andralas ävensomav

inne-bution livsmedel och apoteksvaror. Postservice med postväskaav
utväxlingsställesänds till kunden eller därbär ett ett postom-att posten

hushåll låsta innerväska.bud den. Varje har sin Postväs-tar emot egen
flesta postärendena.möjlighet dekan uträttaattanses ge

skärgården lantbrevbärarePostservice i sköts främst ellergenom
på påfårpostväska varvid ofta hämtas vid bryggas.k. ön,posten an-

fårfastlandet. förekommer öbon hämtaeller Det ävenÖ attnan
får skärgårdsborna ersättning förbland de häm-i postbox. I attposten

ingå led ii land och de kommer därmed själva att ettpostentar som
postdistributionen.

inteförekomsten exempelvis postkontorEnbart ö sägerav en
skärgårdpostservice. Stockholms hargraden Vid besök iallt avom

utformningeninhämtat följande exempel denutredningen närmare
Pånågra fem dagarpostservicen Runmarööar. är öppenpostenav

penningtransaktionerdet möjligti veckan. Tre dagar är göraatt me-
Varjeförekommer paketutlämning. dagdan det övriga dagar endast
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delas i Påboxar. Nämdöpost ut är tvâ dagaröppen i veckan.posten
På håller den dock fyraöppet dagar. Varje dag delassommaren pos-

i boxar. Möja har postkontoretten ut femöppet dagar i veckan. Dess-
finns det lantbrevbärarlinjeutom ön.en

dagl finns utbredd för ytterligare nedlâiggningaren oro av post-av
kontor. Fortsatta neddragningar servicenivån diskuteras iav stort sett
i alla skärgårdsområden.

Enligt telelagen 1993:597 skall enskilda tillförsäkras tillgång till
effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kostnad. Det innebär och skall få möjlighet frånatt sin bo-var atten
stad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänster tal, tele-
fax och datakommunikation låghastighetsmodemvia inom allmäntett
tillgängligt telenät. Avtalet mellan Telia och omfattar bl.a.staten reg-
lering felavhjälpningsservice, kostnaderna för abonnemangav nya

pristak för samtalsavgifter.samt
Normalt har de bebodda iöarna landet tillgång till teleförbindelser,

det finns enstaka permanentbebodda saknar telefon.men öar l desom
flesta skärgårdarna inte AXE-systemetär utbyggt Utbyggnadenännu.
pågår pådock många håll för vissa skärgårdsområden kan detmen
dröja några år. AXE-systemet skall emellertid fullt utbyggt i lan-vara
det år 2000 och enligt uppgift tidigareläggersenast Telia utbyggna-
den.

Kommersiell service butikerna-
Nivån den kommersiella servicen varierar i landets skärgårdar. I
huvudsak det livsmedelsbutikerär i olika former utgör öarnassom
kommersiella service. Butikernas betydelse för skärgården framhålls i
många sammanhang bl.a. skärgårdsborna själva och kommunerna.av
På del förekommeröar det givetvis betydligt omfattandeen ett mer
serviceutbud livsmedelsbutiken basservice i dessamen ses som sam-
manhang.

De flesta länsstyrelserna använder glesbygdsmedel för stödja af-att
farer på Stöd tillöarna. kommersiell service i glesbygd har kunnat
lämnas för upprätthålla med hänsyn till geografiskaatt och befolk-en
ningsmässiga förhållanden tillfredsställande försörjning med daglig-

eller drivmedel i glesbygder. Stöd kan i vissa fall lämnasvaror även
till fackhandelsservice. Stödet kan lämnas till kommuner, näringsidka-
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dagligvaror eller drivmedel säljsförsäljningställen därmed fastare
med fasta försäljnings-särskilda skäl näringsidkaredet finnsoch. om

näringsidkare med fordonfackhandelsvaror säljs ellerställen där som
iStödet till kommunerna lämnasdagligvaror för försäljning.kringför

vid synnerliga skäl 50 70med 35 % ellerhemsändningsbidragform av
utgår i formtill näringsidkarenettoutgift. Stödetkommunens avav

investeringslån, kreditgaranti eller servicebidrag. Ettavskrivningslåm
näringsidkare.får otillbörligt vissintestöd gynna

investeringslån för anskaffning,Avskrivningslån kan lämnasoch
reparationer lokaler be-ombyggnader,till- eller större av somny-,

sådanautrustningför inredning ellerför verksamhetenhövs samt av
ombyggnad, reparation, in-för anskaffning ellerlokaler eller större

kringföring dag-behövs förredning och utrustning fordon avsomav
Avskrivningslån får 50 den godkändahögst %ligvaror. motsvara av

avskrivningslånet investerings-får ochinvesteringen och tillsammans
fårKreditgaranti förlånet lämnas23 kostnaden.högstmotsvara av

avskrivninglån för anskaffningändamål för kreditellersomsamma
varulager.av

till närings-servicebidrag lämnasdet finns synnerliga skäl kanOm
drivmedel el-fast försäljningsställe för dagligvaror elleridkare med

kringförmed fordonfackhandelsvaror eller till näringsidkareler som
sigfår åtgärder och visatdagligvaror. Det bara ske andranär prövats

ändamålsenliga. får överstigaBidraget för närvarande inteinte vara
årligen. utgåår beviljas under000 kr och Det kanl00 samman-per

år skäl fördet inte föreligger synnerligalagt högst annat.tre om
riktade till 40 bu-enkät Länsstyrelsen i Stockholms länAv en som

skärgård framgår skulle ha13 butiksinnehavarnatiker i länets att av
genomfört investering-lagt ned verksamheten och 23 inte skulle haatt

erhållits. uppgår mil-butiksstöd till 1inte statligt stöd Länets caen om
år varitBlekinge har glesbygdsstödetjon kronor sammanlagt. Iper

såsomför butiker den vilkenverksamt medel rädda Hanöett att er-
hållit år.istöd sex

Skärgårdshandlama sammanslutning handlare i Stockholmsen av
skärgård 1993 dehar i skrivelse till regeringen hösten tagiten upp

förknippade butiksverksamhet i skär-problem med bedrivaär attsom
skärgårdengården. påtalar risken mycket affärerna iDe är stor attatt

affärerförsvinna inom framtid. gällerkommer Det ävenatt en snar
bensinförsäljning. affärerkombinerade med Dessa harär storasom
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kostnader för drift, personal och försäkring medan förtjänsten ben-
sin låg.mycketär Föreningen hävdar de butiker väljeratt attsom
hålla åttade månadernastängt sämsta får bättre ekonomi de buti-än
ker årethar öppet Dessutom detöppnar förrunt. vägen le-som mer
dighet och extrainkomster från håll. Det kan enligt föreningenannat
inte ekonomiskt försvarbart först låta de befintliga butikernaattvara
gå omkull och sedan upptäcka de behövs och börja byggaatt upp ser-
vicen igen. Föreningen vill därför skall de etableradeatt satsaman
butikerna låtaoch dem utöka sin service med exempelvis alkohol, apo-
teksvaror och turistinformation dem skälig ersättning för densamt ge
samhällsinsats de gör.

De liggande hotennärmast butikerna enligt skärgårdshand-ärmot
lama bl.a. utbytet freonkylar och -frysar vilket innebär in-av stora
vesteringar, godstrafiken skall försämras eller försvinnaatt och risk-

för isgåendedet försvinner. Tillgångatt kylbåtartonnaget ochen
fraktsubventioncr mycket viktigt.anses

åretsInför regionalpolitiska beslut prop.l99394:l40, AUl3, rskr.
199394366 anförde Regeringen rimlig dagligförsörjningatt ären

grundförutsättningarna för glesbygdens fortlevnad och utveck-en av
ling. svårigheterDe glesbygdsbutiker har hänger medsom samman
konkurrens från stormarknader och andra butiker lågprisprofilmed

distributionsproblemstörre lagstiftningorter, innebärsamt en som
miljöinvesteringar. Servicebidragett.ex. sista slåär vaktutväg atten

glesbygdsbutikerna och detta bidrag för vissa avlägsna butiker kanom
det enda bevara dagligvaruförsörjningen.sättet attvara

Som följd detta höjs investeringsstödet tillen av resonemang nu
maximalt 85 % kostnaden vid investeringar påtvingas handla-av som

till följd ändringar i lagstiftning. Vid andra investeringar skallren av
stöd tidigare kunna lämnas med högst 50 % kostnaden. Vidaresom av
höjs servicebidraget från 100 000 kr till maximalt 150 000 kr år.per

Bedömningsgrunderna för områdenvilka och bör kom-orter som
frågai för stöd till kommersiell service ändras inte.ma

den regionalpolitiskaAv propositionen framgår också regering-att
Konsumentverket i uppgift bl.a. inventeraatt lanthan-en avser ge att

delns distributionsproblem. Glesbygdsmyndigheten och Konsument-
verket bör vidare tillsammans med företrädare för bolag med ombuds-
verksamhet arbeta åtgärdermed skall leda till slår vaktattsom man

glesbygdsservicen.om
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Kommunal service
skärgården det kommu-krävssig iskall bosättafamiljer kunnaOm att

Öarna vi-bebosför barnen.skolgång Skolskjutsarochordnakannen
äldre-inompåkallar kommunala insatsermånga vilketäldre,dare av

på besvär-många håll VA-situationen öarnaVidare äromsorgen.
kost-harskärgårdskommunernaockså oftaframförslig. Det extraatt

latrinhämt-sophämtning,förservice tillför sommargäster,nader t.ex.
kommunalAndrasocialförslamsugningning, typersamt avomsorg.

biblioteksverk-barnomsorg,förekommer ärverksamhet öarnasom
framhållsSkolornafritidsaktiviteter.ochandra kultur-ochsamhet

skärgårdenboende iför vä-denmånga kustkommunerhärvid somav
skärgår-ansvarsområdet.kommunala ldetservicen inomsentligaste

och Göte-i Stockholms länmed skolaifinns dag öarden merparten av
of-finnsmed skolbarnBeträffande övrigaBohus län. öarochborgs

förekom-berörda kommuner. DetombesörjsSkolskjutsartast avsom
ersättning.står för skolskjutsenföräldrarnadock motattmer

uppgif-skall klara sinamånga hur kommunernaidéerfinnsDet om
begränsningarförslagenskärgården. vanligasteDe röri ansva-avter

ändringsocialtjänstlagen,ivistelsebegreppetändring avret avgenom
återinförande den kommu-likställighetsprincipen,kommunaladen av

skatteutjämning hänsynböroch det vidfastighetsskattennala tasatt
servicenivådimensionera sinskärgårdskommunerna tvingastill att
rörliga fri-och detfritidsboendetillgodose deföroch beredskap att

luftslivet.
exempel-avlämnatsriksdagsåret motionerharUnder det senaste om

för kommunmed-grundlängre börfastighetsinnehav intevis att vara
någonfå form kompen-möjlighet tillbörkommunernalemskap, att av

förfritidsbebyggelse,samband med rättinvesteringar iförsation om
genomsnittskost-fritidshusavgift täckerinförakommunerna att somen

för fritids-fastighetsskattenmåste gratis,för servicenader attgessom
denbelägenfastighetendärtillfalla den kommun ärbör atthus samt

stå eventuella kostnaderskall förskrivendär ärkommun personen
service.för

social-för1980:620 kommunensocialtjänstlagenEnligt svarar
förområde. har detKommuneninom sitttjänsten attyttersta ansvaret

Denfår hjälp de behöver.och dendet stödvistas i kommunende som
försörjning ochför sinbistånd socialnämndentillenskilde har rätt av

tillgodosesinte kanhans behovövrigt,livsföring i annatsin om
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bl.a.Kommunen skall försätt. äldre människor.svara omsorgen om
skärgårdarnaDetta berör befolkningens medelålderhöga pågenom

många fårSkäliga avgifter enligt deöar. grunder kommunentas ut
fårbestämmer de inte överstiga självkostnaden.men

RÅårRedan 1984 fann regeringsrätten i avgöranden 842:ett par
33 I och 11 vistelsekommunen har biståndsbehövan-för denatt ansvar
des summan utanför bosättningskommunen frågadetnär är om
bistånd formi hemhjälp.transporterav resp.

Frågan kostnadsansvaret för bl.a. hemtjänst, färdtjänst ochom so-
cialbidrag i samband med semestervistelser eller tillfälligaandra vis-
telser i betänkandet SOU 1986: 19 Aktuella socialtjänstfrå-togs upp

Socialberedningen fann vid den tidpunkten ingen anledning attgor.
föreslå någon förändring huvudprincipen vistelsekommunensav om
ansvar.

Socialtjänstkommittén har under 1993 i delbetänkande, SOUett
bistånd1993:30 Rätten till inom frågan.socialtjänsten, behandlat I

betänkandet hänvisades till Svenska kommunförbundets undersök-att
årningar bl.a. 1991 i fjorton utpräglade turistkommuner inte bekräf-

dessa turistkommuner skulle drabbas kostnader tilltar att storaav
följd vistelsekommunens ansågEndast Norrtälje sig haav ansvar. en

problem med kunna tillgodose biståndsinsatserbehovetstora att av
och för biståndkostnaderna för fritidsboendetill i kommu-att svara

ansågSocialtjänstkommittén principen vistelsekommunensattnen. om
behållasbör och det gamla med interkommunalaatt systemetansvar

ersättningar återinföras.inte bör
Likställighetsprincipen har i olika sammanhang berörts det gillnär

ler skärgårdskommunernas kostnader. Principen innebär det inteatt
tillåtet för kommuner och landsting vissaär särbehandla kommun-att

medlemmar eller kommunmedlemmar objek-änannatgrupper av
tiva grunder.

Medlem i kommun den folkbokförd i kommunen,är ären som
fast egendom i kommunen elleräger taxerad till kommunalskatt.är

Frågan fastighetsinnehav föremålgrund för medlemskapom som var
för överväganden i 19909l:117. konstateradesDet fastig-attprop.
heter kan bli föremål för rad mångakommunala beslut i fallen som
enbart kan överklagas kommunalbesvär. Skulle borttagenom man
fastighetsägandet förgrund medlemskapet blir konsekvensen attsom

till kommunalbesvär i försvinna.dessa ärenden skullerätten Dess-
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likställighets-bl.a.konsekvenser förkundedetbefarades attutom
principen.

våren beslutatunderriksdagensammanhang kandettal attnoteras
formikommunallageniskrivssjälvkostnadsprincipen av en re-att

får avgifterhögreinte änlandstingochkommuner utgel taattom
kom-nyttigheterellertjänsterför dekostnaderna sommotsvararsom

bet.l993l99394zl88,tillhandahåller prop.landstingetellermunen
skallsjälvkostnadsprincipenuttalaspropositionen94zKU40. l varaatt

icke-kommunmedlem-kommunmedlemmarsåvältillämplig mot som
mar.

för-ochrörelsefastigheter,beskattadestaxeringsåret 1987T.0.m.
i densker det1988lägeskommunen. Fr.o.m.ifastighetersäljning av

statlig. Enenbartfastighetsskatten ärochhemkommunskattskyldiges
i lägeskommunenfastigheterbeskattningkommunalåtergång till av

skat-sigtillgodogörakundeskärgårdskommunernamedföraskulle att
dock iRegeringen harskärgården.ibelägnafritidshusteintäkterna av

fastighetsbeskattningsutredningen utta-Dir.l992:11l tilldirektiven
fastigheter ävenbeskattningenutgå frånskallutredarenlat att avatt

kapitalinkomster.beskattningenstatligt liksomskall skeframdeles av
intekanåtergång beskattning i kommunernatillallmänEn ses en-

erhållaför kommunernagäller möjligheterna ytter-detsidigt attnär
statsbidragförmåste detbeaktasSamtidigtskattemedel.ligare system

finns.skatteutjämningochtill kommunerna som
1993:53SOUbetänkande,i sittfannStrukturkostnadsutredningen

möjligtvaritdet intekommunerna,mellan attKostnadsutjämning att
kommunerförmerkostnaderidentifierautredningensinom somram

Inomförlagdverksamhetsin öar.delbegränsadhar avmeren
frågan merkost-närvarandeförstuderaslandstinglänsStockholms om

skärgårdsindex.skapaskärgården inriktningmednader i ettmot att
kost-bl.a.arbete hardettainhämtashittills kunnatEnligt vad omsom

likvärdigahuvudsakibefunnitsochför skolanaderna varaomsorg
fastlandet.jämförelse medvid en

året tillkallatharunderRegeringenvidarekanDet nämnas enatt
kommunertillföreslå bidrag,huruppdragkommitté med statensatt

förutsättningarnaekonomiskadeutjämningenochlandsting avresp.
åringången 1996medfrån ochskall utformasdem,mellan av

dir.l993:l37.
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Nuläget beträffande butiker och skolor på fastpost, öar utan
landförbindelse
Som inledningsvisnämnts livsmedelsbutik och skolapost,anses vara
de viktigaste serviceformerna enligtöarna kommuner och före-
trädare för de bofasta. Det finns därför anledning översiktligt be-att
skriva hur servicesituationen gestaltat sig år i de olika skär-senare
gårdsområdena. Den beskrivningen befintlig service i dessaav avse-
enden lämnas nedan översiktligär och grundar sig i huvudsak påsom
uppgifter inhämtade från länen under höstenvintern 1993. I vissa fall
har förhållandenadärför säkerligen frågaändrats i den lokalaom
förekomsten postservice, butiker och skolor Detöarna.av än-ger
då ungefärlig bild situationen på Sveriges fast landför-öaren av utan
bindelse. Det bör i sammanhanget också beaktas redovisningen inteatt

hänsyn till närhet till andratar ös eller förbindelsernaöar med fast-en
landets serviceställen betonar i månvad sjöresautan obe-ärsnarare en
hövlig för öbon. Befolkningsunderlaget för serviceutbudet öen
kan därmed också betydligt större än öns befolkning. Ettvara egen
exempel detta skolorna i Stockholmsär skärgård mångai fallsom
har elever från andra och i något fallöar från fastlandetäven
Runmarö.

lGöteborgs och Bohus län hade vid det årsskiftet 18senaste
öar postkontor medan hade post-i-butiksserviceeget ö tvåoch öaren
hade Sistnämndanärpost. serviceform möjlighet till in- ochger ut-
lämning försändelser. I övrigt förekom lantbrevbäring på femav öar
och påpostväska ytterligare mångalika Livsmedelsbutikeröar. fanns
det 23 skärgårdeniöar framför påallt de tättbefolkade iöarna
Göteborgs närhet. Två länets hade årskurserallaöar i grundskolaav
medan ytterligare hade skola årskursernaöar förtretton 1-6. På fyra

inskränkteöar sig skolan lågstadiet.till Från de öar saknar skolasom
anordnas normalt skolskjuts med den ordinarie båttrañken 15 öar.
Skolbarnen på sådan båttrafiköar har skolskjutsentre utan ordnad

Kommunensätt. ombesörjerannat normalt skolskjutsama. någotI fall
utförs uppdraget föräldrarna ersättning från kommunen.motav

I Göteborgs södra skärgård ligger bl.a. öarna Asperö, Brännö,
Donsö, Köpstadsö, Styrsö, Vrångö. harAsperö 400 invånare. Påca

finnsÖn postkontor och livsmedelsbutik lågstadieskola.och Brännö
med invånare500över har också lågstadieskola.butik och påDet är
Brännö post-i-butikservice förekommer. Donsö med drygt 1300som
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Önårskurserna 1-6. ärskola förbutik ochpostkontor,invånare har
100medKöpstadsöbro. övermed Styrsösammanbunden genom en

grundskolan.stadier ioch allabutikpostkontor,invånare saknar
och skolabutikockså postkontor,invånare har400Vrångö med ca -

lågstadium.endastdock
Större de-Öckerö välbefolkadeantal öar.bl.a.omfattarkommun ett

ÖckeröochHälsö, HönöFotö,borbefolkningen öarnalen somav
uppgåendetotalbefolkningoch harmed broarsammanbundnaär en
tillgång tillinvånarna500På deinvånare. harFoto0009till nära ca

invå-650mellanstadieskola. Delåg- ochbutik och s.k. närpost casamt
invånare500På med 4serviceutbud. HönöharHälsö sammanarna
låg- ochbutiker ochochpostkontori formservicegivetviserbjuds av

Öckerö postkontorinvånare har0003med drygtmellanstadieskola.
påfinns dessutomhögstadieskolalivsmedelsbutik. Kommunensoch

och livs-postkontorinvånare finns3001På med knapptBjörköön.
Även medRörömellanstadieskola. öarnalåg- ochmedelsbutik samt

Källö-Knipplainvånare och200med drygtinvånare, Hyppeln300ca
har dePå Kalvsundserviceutbud.invånare har detta450med drygt

lågstadieskola. Grötösochtillgång till postkontorinvånarna200drygt
serviceformer ön.dessaåttiotal bofasta saknar

tillgång tillbofastadeharKungälvs kommun post-På Marstrand i
mellanstadieskola.låg- ochochlivsmedelsbutikkontor,

Ãstol,ochpå Stora Dyrönfinns detkommun öarnaTjörnsI som
låg-livsmedelsbutikerochinvånare, postkontor samtbåda 300har ca

harinvånare Härönsextiotalmellanstadieskolor. Ettoch sommar-
livsmedelsbutiktillgång till ön.tid

landförbin-fastinvånare den enda140 önmed ärKäringön utanca
Önmellanstadium.låg- ochhar skolakommundelse i Orust som

Även GullholmenHärmanölivsmedelsbutik.ochpostkontorhar även
Ön medlivsmedelsbutik. Lyrochpostkontorinvånare har170med ca

25 in-Malösammanbundnabro Öarnade medinvånare och140drygt
postservice itillgång tillinvånare har200vånare drygtoch Flatö

lantbrevbärare.form av
till-kommun hari SotenäsMalmöninvånarna Bohus340De ca

livs-På finnslantbrevbärare. ävenform önigång postservicetill av
saknas däremot.medelsbutik. Skola

öbuti-Även endaDenskolorsaknas öarna.kommuni Tanums
på Hamburgön.sommartid, finnsendastdessutom är öppenken, som
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Öns fårinvånare behovet postservice tillgodosett180 genomavca
har reguljärövrigt har de öbor i kommunenlantbrevbärare. I som

båttrafik tillgång postväskeservice.till
invånare invå-Både Nordkoster 130Sydkoster 260 och caca

Påoch livsmedelsbutiker. Sydkoster finnsfinns det postkontornare
låg- mellanstadieskola.det ochäven

invånarePå lämnas postserviceMalmöhus län med 350Ven i ca
tillgångVenborna har till livsmedelsbu-lantbrevbärare. ävengenom

årskurstiker skola för eleveroch t.o.m. sex.
invånareskärgård har drygt 500 ochBlekinge läns Aspö HanöI

tillhandahålls dessainvånare livsmedelsbutiker. Posttjänster60ca
låg-post-i-butiksservice. och mellanstadie-Aspö har ävenöar genom

skärgården med hun-inom Karlskrona kommunskola. denI östra ett
lantbrevbärare.bofasta ombesörjs postservicendratal av

påbofasta elva lantbrevbärarservice.Kalmar län har deI öar
på Förhållandetservice saknas däremot det-Kommersiell öarna. ärute

Från går skolskjutsskolor. fjorton det dockdet gäller öarnärsamma
utföråk allmänhet det föräldrarna uppdra-för elever i l-9. I är som

frånersättning kommunerna.get mot
Östergötlands skärgårdsom-i länsbofasta trettiotalDe öarett

råden tillgång lantbrevbärare ellertill postservice i formhar post-av
hänvisade tilltiotal däremotväska. Befolkningen öar ärett post-

Även Östergötlands skärgårdaritjänster på fastlandet i Gryt.tätorten
Öborna fårpå söka sig till femkommersiell servicesaknas öarna.

sådan Finnkroken,på för service; Arkösund,baspunkter fastlandet
Skeppsgården. heller skola förekommerGrytFyrudden och Inte

någon skolskjuts ombe-Från barnen medtiotalö. öarett somreser
sörjs berörda kommunerna.deav

frågaskärgårdpå Södermanlands läns ibofasta iDe äröarna
fastlandet. Till fast-hänvisade till lantbrevbärarepostserviceom

Ävenockså kommersiell service saknaslandet skolbarnen.skjutsas
öarna.

kustskärgård fast landför-läns har 130StockholmsI öar utanca
På finns det givetvis intebefolkning. alla dessabindelse fast bosatt öar

Postkontor finns tiotalredovisas här.det slagservice ettsomav
sju postväska. Ettfyra har post-i-butiksservice ochmedan öaröar öar

någraytterligareåretruntöppna livsmedelsbutiker ochhartjugotal öar
Från femtiotalfinns tiotalsommarbutiker. Skolor öar.öar ettett
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be-ombesörjsfalli de flestaskolskjutsmedsänds barnen avöar som
tjugo-Förandrafastlandet eller öar. ettskolortillrörd kommun

skolskjutsen.ordnafår föräldrarnatal barn
invånare50omkringharNorrtälje kommuniPå Arholma som

Även på Tjocköpost-i-butiksservice.livsmedelsbutik ochfinns det
post-i-butiks-ochbutiktillgång tillfinnsbofastanågot färremed en

också livsmedels-invånare harfyrtiotalmedservice. Högmarsö ett
åretruntboende.fåtallitetmedRödlögaliksomsommartid ettbutik

ochYxlani kommunen ärdominerandebefolkningsmässigt öarnaDe
framgått hartidigareSomvardera.bofastanågra hundramedBlidö

På finnsYxlanfärja.statligvarandramedförbindelseöarna genom
livs-Båda harmellanstadieskola. öarnalåg- ochochpostkontordet

medelsbutiker.
harLjusteröÖsteråkers postkontordetfinnskommun enI som

Öborna till-har även000lpå betydligtbefolkning över personer.
Ävenhögstadieskola.ochlåg-, mellan-ochlivsmedelsbutikergång till

invånare finnshundraöverstigandebefolkningmedIngmarsö en
mellanstadie-låg- ochPå finns det ävenbutik.och önpostkontordet

Örsö livsmedelsbutik. Som-ocksåharbofastaantallitetskola. Ett
Finnhamn.ochHusaröNässlingen,förekommerbutikermaröppna

post-i-butiks-ochbutikRindödetfinnskommunVaxholmsl
service.

tillgång servicetillmedflerdetligger öarkommunVärmdö avI
ochbutikerinvånare postkontor,har270medMöjaaktuellt slag. ca

Även ungefärmedhögstadieskola. Runmaröochlåg-, mellan- samma
dennabofasta harfemtiotalmedNämdöochbefolkningsstorlek ett

tillvintertidbutiksservicendocksiginskränkerPåservice. Runmarö
postkontor,bofasta haråttiotalmedSandhamnlivsmedelskiosk. etten

invå-femtiotaldrygaSvartsösmellanstadieskola.låg- ochochbutik
pågrundskolapost-i-butiksservicetillgång butik ochtill samtharnare

också postkontorhadebofastatjugotalmedStavsuddaNorra ettön.
Även LådnapåGällnö.befolkadenågotdenoch butik liksom mer

invånare fanns dettjugotalmedochbofasta Haröfyrtiotalmed ettett
butiksommaröppenkan läggasTill dettabutiker.åretruntöppna en

Grinda.ön
ochpostkontorinvånare har150medi Haninge kommunOrnö ca

Även 200har deUtömellanstadieskola.låg- ochbutiker casamt
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Önsinvånarna denna service. skola omfattar högstadiet. Påäven öar-
NåttaröKymmendö, Rånöoch finns det butiker.sommaröppnana

De knappt 30 bofasta Landsort i Nynäshamns kommun har till-
gång till livsmedelsbutik.

Sju vid Uppsala länsöar kust har postservice lantbrev-genom
bäring. Huvuddelen länets öbefolkning bor Gräsö. Påön Gräsöav

tvåfinns det livsmedelsbutiker. En har året.hela Gräsööppet har
låg-skola med och mellanstadium.även Från sänds eleveröarett par

med skolskjuts ombesörjd kommunen.av
Västernorrlandsl län har de knappt invånarna60 Ulvön till-

gång till postservice postväska. På Ulvön finns det livsmedels-genom
butik. Hemsöns invånare får150 sitt behov postservice tillgodo-ca av

lantbrevbärare. Vidare finns det livsmedelsbutiksett ön.genom en
Länets bebodda saknar skolor. Skolbarnen åkeröar färja eller annan

kommunen ombesörjd till fastlandet.transportav
[Västerbottens läns skärgårdsområden dominerar Holmön med

Öbornaåttiotal invånare. På Holmön finns det lanthandel.ett haren
tillgång till post-i-butiksservice.även Skola saknas däremot Ele-ön.
får bo inackorderade fastlandet under skolveckorna.verna

ÖbornaNorrbottens läns bebodda saknar postservice.öar hän-är
visade till besöka postkontor inne i för hämta ochatt stan att post ut-
föra andra postärenden. Kommersiell service och skola saknas också

Familjer skolåldernöarna. med barn i ha dubbelt boende.uppges
På i de fem insjöarnaöarna postservicenutgörs normaltstora av

lantbrevbäring. På Visingsö knappt 800 invånare tillhandahåller
Öbornadock livsmedelsbutik viss postservice. i fårMälaren i fleraen

fall sig till brygga fastlandet för lantbrevbäraren.ta Livs-mötaatt
medelsbutiker finns pådet Visingsö och Vinön i Hjälmaren 140ca
invånare Adelsö i Mälaren invånare.650ca Visingsö ochsamt

ÄvenVinön har skola årskurs Torsö i Vänern medt.o.m. översex.
invånare500 låg-har och mellanstadieskola. fårl övrigt barnen

åkai sjöarna skolskjutsöarna till fastlandet skolgång.för

Skärgårdsnäringarna6.2

6.2.1 Allmänt försörjningskällornaom
Enligt mina direktiv bör utgångspunkten basen för sysselsätt-attvara

skärgårdenning i framtideni kommeräven fiske, jord-utgörasatt av



1994:93SOUKapitel 6116

posi-skapapåpekas för kunnadockskogsbruk. Detbruk och att att en
sysselsätt-kompletterandeutsträckningmåste iutveckling störretiv

utvecklas.ochutkomstmöjligheter skapasnings- och
1993942140 utvecklarpropositionenregionalpolitiskadenI rege-

Grun-landsbygden itankegångar det gällernär stort.ringen samma
basnäringarlandsbygdenutvecklingstabilför attden anges varaen

positivt. Jordbruketskan utvecklasskogsbrukjord- ochfiske, av-som
kulturland-levandeochbevarandetförbetydelse öppetgörande ettav

förbetydelseföretagenssmå medelstorade ochframhålls liksomskap
landsbygden.sysselsättningatt generera ny

skogsbrukochhåll fiske, jordbrukfrån delframförtsharDet atten
skärgårdsområden inteför vissaendastbas stämmer som ge-mensom

jordbrukfiske ochUppfattningen kustnärautgångspunkt.nerell att
skärgården delas dockiförsörjningsbasviktigfortfarande utgör aven

landskapsvår-förersättningendetjordbruketmånga. gällerdet ärNär
skärgårdsjordbru-förframhålls betydelsefulldande insatser somsom

i sitt skär-konstaterari Stockholms länLandstingetförsörjning.kares
syssel-ochrelativt mycketfisketgårdsprogram omsätteratt pengar

vik-harskärgårdsbor, jordbruketantalbetydande samt attsätter enett
Enligtkulturlandskapet.gäller bevarandetdetfyllatig roll näratt av

för-i framtidensyrkesfisket kärnanskärgårdsfiskare ostkusten är
fisketmedkombineras Utandet kanför demsörjning annat. somom

skärgården.verksamhet ifråga konstladdetbas blir enom
försörjningendelstår relativt litenförnäringarnaareellaDe aven

lo-näringarskärgården, dessasvenskadelen den äveni större omav
Östergötlands, och NorrbottensKalmardominerande. lkalt kan vara

Förhållan-sysselsättningen.således vanligastedenskärgårdar deutgör
på skär-insjöområden. däremotTittarfleraidetsammadet är man

pendlingsavstånd tillinombefolkningendelgårdslän med stor aven
Blekingeoch Bohus, ochGöteborgStockholms,exempelvisstäder,

försörjnings-huvudsakligbetydelseareella näringarnasdelän är som
ringa.källa

på of-för befolkningenförsörjningskällan äröarnaviktigasteDen
tredjedel arbets-med cirkatjänsterförvaltning och andrafentlig en av

Med de undantagtrakter.glesbeboddabåde i ochkraften tätort som
i vissa län den-betydelseareella näringarnas ärbeträffande denoterats

ri-skärgården liksom igenomgående ivanligastedennäringsgrenna
övrigt.ket i
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Till de näringsgrenar i skärgården allmänt har andelstörresom en
de förvärvsarbetande i riketän helhet hörav fiske, byggnadsverk-som

samhet och samfärdsel inklusive och tele. Det kanpost han-noteras att
del, och hotell har någotrestaurang mindre betydelse huvudsak-som
lig näring i skärgården i landetän i övrigt. Skillnaden dock måttligär
och kan väl i viss mån förklaras det i skärgårdarna oftaatt tordeav

Översigröra säsongsarbete. huvud kan konstaterasom på-taget att
tagliga skillnader mellan och riketöarna helhet i saknas.stort settsom

En del landets öbor bor istor Göteborgs skärgård eller iav närhe-
Stockholm och de arbetarten i många fall på fastlandet.av Allmänt

kan också det relativt få,är drygtnoteras att 7 %, har arbetsplat-som
i anslutning till bostaden.sen

Utbildningsnivån har betydelse för möjligheterna utvecklaatt sys-
selsättningen skärgårdeni med näringsgrenar. Andelen befolk-nya av
ningen skärgårdeni har eftergymnasial utbildning liggersom över
nivån för landets glesbygd totalt bortser frånsett men om stor-man
stadslänen skillnadernaär inte uttalade.

Turismen väsentlig näring i framtiden delsanses vara en attgenom
skärgårdsmiljön lockar besökande, dels den kan lämpa sigattgenom
väl komplement till verksamhet. I Stockholmssom skärgårdannan

turismen Även2 miljarderomsätta kronor årligen.uppges i Bohus-ca
län denär betydelse. Så harstor exempelvis detav gränsregionala

Östfoldsamarbetet med i Norge tydlig inriktning bl.a. turis-en mot
Den korta försäsongen skärgårdsturismmen. dock detgöraanses

svårt få ekonomi i exempelvisatt uthyrning o.d. Andrastugorav
verksamheter i dag betydandeomsätter belopp isom del skärgår-en
dar slöjdär och konsthantverk med lokal tillverkning och försäljning
med naturlig koppling till turismen.

I övrigt finns möjligheter till sysselsättning inom förädling skär-av
gårdens råvaror olika former distansarbete.samt Under årav senare
har i Stockholms län projekt syftar till skapa arbetstillfällenattsom

utnyttjande modern teleteknikgenom resulterat i etableringav före-av
i skärgården. Välkändatag exempel detta Folksamär Möja och

Taxi Stockholm Ingmarsö. Denna distansarbetentyp av anses vara
vikt bl.a. eftersom detstor har visat sigav det utkomstmöjlig-att ger

heter för kvinnor.
Nya verksamheter och kompetens kan tillföras skärgården genom
det flyttaratt människor antingenut har rörligt arbete ellersom ett
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sådana verk-förförutsättningarnastärkaFördistans.detsköter att
datakommunikationer-ochtele-modernabehovfinns detsamheter av

dendet gällerutbyggnadsådanpågår närredovisatsSom enovanna.
datakom-telefax ochtelefoni,innefattarstandardgrundläggande som
hela lan-iskall finnasAxeväxlarlåghastighetsmodem.viamunikation

år 1998.redanmöjligeneller2000det är
skär-delarnaotillgängligai dearbetstillfällengällerdetNär mest av

fleraHallands länskärgård och iStockholmsi b1.a.gården har upp-
fortsattskapatsamarbeteandra,ochmyndigheterdragsgivare, genom

avfolkas.skullevilkafyrplatsersysselsättning annars

Basnäringarna6.2.2
fiskerinäringenochfisketSärskilt om

betänkandetbeskrivits iutförligtfiskerinäringen harsvenskaDen
fiske.1993:103 SvensktSOU

mel-variationerregionalabetydandeuppvisarinriktningKustfiskets
Längsoch västkusten.Sydkustenöstersjökusten,norrlandskusten,lan

det högstaharsiklöja somviktigastedeNorrlandskusten är arterna
Östersjökusten äroch öring. Längsströmming, laxsik,fångstvärdet

ochtorsk, abborreströmming,Vidare harviktigast.ekonomisktålen
Skånes Ble-ochandra Längslokaltochbetydelse även arter.gädda

Även på västkustenviktigastetorsk deochkinges kuster arterna.är
skarpsill,torsk,viktigaste ävenkustfisketålen förden artenär men

betydelsefulla.skaldjurplattfisk och ärsill,
00015år till knappt1992fångster uppgick tonfisketskustnäraDet

från sydkus-30 %ochfrån Skagerrak Kattegatt,hälften kom cavarav
jäm-Somfrån ostkusten.20 %ochostkustensödraoch ennorraten ca

%80-90fångster, tillhavsfiskets ut-det svenskauppgickförelse som
med300 000till drygtskarpsill,sill och tontorsk,görs sammaav

miljoner kronor.744fångstvärdeett av
övervägandetillinsjöfiskeyrkesmässigtdessutomfinnsDet ett som
InsjöfisketsHjälmaren.ochMälarenVättern,bedrivs i Vänern,del

från de34 kom2 000år till drygt1992fångster uppgick ton varav
insjöfisketdocksvaradefångstvärdetsvenskadetsjöarna. Avstora

miljoner kronor.35eller drygt%för 5
År kommerTill detta250.landet 3yrkesfiskare iantalet1990 var

yrkesfisk-%binäringsfiskare. 45klassificerasfiskare570 avsomsom
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ostkusten.på Sydkusten och 30 %västkusten, 25 %fannsarna
medan Sydkusten ochfanns 60 % ostkustenbinäringsfiskamaAv

det totalt 350vardera. fannsstod för 20 % Ivästkusten sötvatten yr-
sjöarna.70 % i dekesfiskare storavarav

enligt uppgifter utredningendejämförelse kanSom attnoterasen
vidfast landförbindelse3 fanns detkap.inhämtat se öar utan sam-

fiskevård fiskod-fiske, ochförvärvsarbetande hade440tid somma ca
650i riket totalt 2huvudsaklig näringsgrenling mot personer.casom

skärgården år 850 vilka l 4001974 1fiskare iAntalet avvar ca
Skärgårdens utgjorde fjärdedelfiskarehuvudyrke.fiskethade ensom

näringen idärmed den viktigastefiskarkåren landet. Fisketi varav
inom jordbruketskärgårdar mitten l970-talet. Liksomiflertalet av

kraftigt.fisket minskatyrkesverksamma inomantalethade dock
årundersökningi Sverige. EnligtbetydelseFritidsfisket har stor en

fritidsfiske.intresseradesvenskar Avungefär 2,2 miljoner1990 är av
och därmedenbart handredskapmiljoner medfiskar 1,4 ärdessa att

fiske viktigasteden840 000sportfiskare. För personer varanse som
sådeHälften de fiskandefritidssysselsättningen. gottattuppgavav

så uteslutan-medan 30 %uteslutande fiskat i sötvatten gott somcasom
utvecklingsmöjlig-fiskerinäringensUtredningenfiskar i havet.de om

fångster 30 000-40 000fritidsfiskets tillheter har uppskattat ton per
årligen inbe-miljarder kronorår. minst 4Sportfisket omsättaanses

båtar, fiskeutrustning och Dettaoch logi,fiskekort,räknat mat resor.
och in-kompletterande sysselsättningviktig källa tillfiske utgör en

ikomst glesbygder.
skärgårdsfisketpå fiskeområdet betydelse förFörändringar är av

från försörjningssynpunkt.
fiskeförordning-1993:787 ochfiskelagstiftning fiskelagenEn ny -

Fiskeri-årsskiftet. innebär bl.a.sedan Den1993:1097 gäller atten -
fiskevårdsföreskrifter för sjöarna Vänern,havet ochutfärdarverket

Storsjön i Jämtland. I övrigaMälaren ochHjälmaren,Vättern, vatten
fiskevården.får själva förfiskevattenägama ta ansvaret

någon gäller den grundlägg-ändring vadinnebär inteLagen större
däremot fiskere-innebärfiska i olika Denande rätten attvatten.att

fiskarkategorier.olikatidigare fördelas mellantydligare änsurserna
får endastenskild fiskerättfiskar stödFritidsfiskaren utan avsom

och handred-långrev burarmed högst 100 krokar,använda nätryssja,
får red-långrev högstochfiske med ryssjor, burarskap. Vid nät, sex
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skap användas samtidigt. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga
180 Vid fårhummerfiske därutöver högst 14meter. burar användas.

Som jämförelse kan det inämnas den finska skärgårdenatten är
fritt för alla Däremot måste fiskevårdsavgiftatt erläggasmeta. fören

fåskall pilka eller använda kvalificeradeatt redskap. Fiske-man mer
vårdsavgiften 80 mark och inkomstenär den fördelas mellan olikaav
intressen.

Den i Sverige fiskar yrkesmässigt skall ha yrkesfiskelicens. Så-som
dan licens till den för vilken fisket väsentligär betydelse förges av
försörjningen. Fiskeriverket licensansökningarna.prövar Huvudre-
geln, enligt tillämpningsföreskrifter meddelade Fiskeriverket, ärav

det krävs nettointäkt halvt basbeloppatt för berätti-etten att vara
erhållagad licens. Bestämmelserna licens påverkaratt inte fisketom

och torde därmed i vissa skärgårdsområdenvatten inte nå-egna
avgörande betydelse för dem fiskar sådanaenbartgon vatten.som

Regeringen har i propositionen 199394:l58 Vissa fiskeripolitiska
frågor behandlat vissa frågorde berörs i det tidigare nämndaav som
betänkandet Svensk fisk. Regeringen uttalar kustfisket mångaföratt
boende i skärgårdskommuner viktig inkomstkällaär och dettaen att
fiske bidrar till levande skärgård. Regeringen föreslår bl.a. deten att
skall bli möjligt framtideni föreskriva särskilt tillståndatt för fåatt
använda fartyg för yrkesmässigt fiske,ett vattenbruksanläggningaratt
i fortsättningen ingåbör i det särskilda stödsystemet för stormskador

fasta fiskeredskap, och Fiskeriverket bör utreda förutsättning-att
för förbättra yrkesfiskets tillgång till fiskevattenatt i insjöarna.arna

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag bet. 1993
94:JoU24, rskr. l99394:257.

Om Sverige blir medlem EU kommer Sverige direkt integre-attav
i EG:s ñskeripolitik, vilken omfattaräven vattenbru-ras gemensamma

ket. Målen för EG:s ñskeripolitik höjd produktivitetär inom yrkesfisk-
skälig levnadsstandard för yrkesfiskarna,et, stabil marknad, säkert

och jämnt utbud skäliga priser och bra kvalitet. Målensamt skall upp-
nås resursförvaltning, marknadsreglering och strukturåtgär-genom
der. Strukturpolitiken fiskeriområdet syftar primärt till att genom
nationella stödja ändamålsenlig utveckling medlemslän-program en av
dernas ñskeflottor främja utvecklingen inomsamt vattenbruket.
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Det fria handredskapsjisket

Det fria handredskapsñsket infördes ostkusten år 1985 allt-ärsom
jämt mycket kontroversiell fråga. Kustbefolkningen ochen dess olika
organisationer berörda länsstyrelsersamt pekar det fria handred-
skapsfiskets betydelse hinder för skärgårdsbomas försörjning.som
Skadade redskap, kraftigt försämrat fiske för vattenägare och yrkes-
fiskare, försämrad fiskevård och minskade möjligheter till försörj-
ning ñskekortförsäljning och andra turistsatsningar någragenom är

de problem framhålls.av som
Fiskeriverket har utvärderat konskvenserna det fria handredskaps-av

fisket. Uppdraget redovisades till regeringen i januari 1992 varefter
frågan har beretts inom regeringskansliet.

Av Fiskeriverkets framgår bl.a. detrapport uppenbartär ska-att att
pådor redskap uppståtthar hos antal yrkesfiskare följdett som en av

det fria handredskapsñsket, Östergötlandsi Kalmar ochmest län.
Fångsterna i det yrkesmässiga kustfisket har förmodligen i vissa områ-
den minskat följd det fria handredskapsfisket. Detsom en av anses
emellertid troligt det i områdenandra tackatt det ökade sport-vare
fisket skett optimering resulterat iuttaget ökad avkast-en av som en
ning. fångststatistikenI märks ingen förändring i gäddñsket, ålñsket
eller fiske områdeti tyderannat reformen påverkat bestån-attsom
den negativt. Det fria handredskapsñsket har däremot inneburit att
fiskevårdsåtgärderna längs kusten har minskat vilket medfört ökatett
behov statliga insatser för ñskevården. Problemen slitageav rörsom

mark och ochväxter störningar djurlivet inte större änav anses att
de bör kunna lösas förbättrad information och ökat skyddgenom av
känsliga områden med stöd naturvårdslagen. För sportfisket ochav
därmed sammanhängande verksamheter turism det friasom anses
handredskapsñsket positivt ha bidragit till bl.a. ökade fiskemöjlighe-

ökat utbyte fisketter, och enklare fiskeregler.av

Vattenbruket

Fiskodling näringär har naturliga förutsättningar utveck-en som att
las i skärgården. Det svenska vattenbruket omfattar huvudsakligen
matñskodling, odling sättñsk, kräftodling och musselodling. Regn-av
båge Ärdominerar inom matfiskodlingen 90%.art 1992 produ-som
cerades 8005 matfisk, l 350ton musslor och 8 kräftor.ton Pro-ton
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duktionsvärdet 133 miljoner kronor. fanns företagDet 320var som
inriktade odling matfisk medan 130 företag sysslade med ivar av

huvudsak uppfödning sättfisk. kustbaserade företagenDeav svarar
för produktionen inom vattenbruket.merparten av

få tillståndbedriva vattenbruk krävs enligt fiskelagstiftning-För att
prövning i syfte hindra spridning fisksjukdomarDenna görs atten. av

bestånd.och kan hota värdefulla vilda Förartersamt stammarav som
få också tillståndbedriva vattenbruk krävs i de flesta fall enligt mil-att

vattenområde tåljöskyddslagen. Härvid föroreningdeprövas ettom
belastningar planerat vattenbruk medför. länsstyrelsenDet ärettsom

tillstånd bådemeddelar och för tillsynen enligt fiskeläg-som svarar
stiftningen och miljöskyddslagen.

Näringens företrädare miljökraven leder till betydligt hög-attanser
förkostnader vattenbruket för företag i de huvudsakliga konkuränre
Vidarerentländerna. gäller jordbruk och fiske räknas areellaatt som

näringar vilket inte fallet för vattenbruket. klassande areellEttär som
näring skulle enligt vattenbrukarna innebära rad lättnader främsten

möjligheternavad gäller bygga uthus, bryggor och vägar, grävaatt
fråndammar, utfordra fisken foderhus flotte m.m.

Jordbruket

riktlinjer för jordbruket årDe lades fast 1967 syftade bl.a. till attsom
rationalisera jordbruket tilloch bygga effektiva jordbruksföre-att upp

propositionen åtgärder skärgårdsområde-l l97576:88 inomtag. om
skärgårdenbeskrivs jordbruket i traditionellt väsentligt för-ettna som

ostkustskärgårdarnassörjningsunderlag för befolkning. omfatt-Dess
ning hade emellertid minskat årtiondena.väsentligt under de senaste

skärgårdenArealunderlaget i dålig.litet och arronderingen oftavar
Enheterna hade inte kunnat bli tillräckligt för sina inne-stora att ge
havare full sysselsättning och tillräcklig utkomst. Jordbruket bedrevs
därför deltid kombinerat med verksamhet, främst fiske ochannan
skogsbruk, åroch sysselsättning i anslutning till fritids-senare som
bebyggelse och turism.

Antalet har jordbruk trädgårdsskötseloch huvud-personer som som
saklig inkomstkälla inte fast landförbindel-är öarstort utannumera

År 1990 rörde sigdet 350 eller drygt 2 % dese. om ca personer av
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skärgården.i Andelen för landet iyrkesverksamma densammaär som
helhet.dess

jämförelsen enbart mellanOm dem bor i glesbygdgörs öarsom
skärgården årresp.i landet helhet andelen jordbrukare i 1990som var

så förekommerhälften hög. Det dock betydande regionala variatio-
skärgårdarmånga med relativt liten befolkning har jordbruketIner.

skärgårdbetydelse. Stockholms litenmycket I andelen detärstor men
ändåsig hundra i huvudsak försörjer sigrör överom personer som

påjordbruketinom öarna.
år 1990Riksdagen tagit ställning till livsmedelspolitiken i desstog

Målsättningen efterfrå-helhet. produktionen skall tillär att anpassas
landet till lönsam Sverige påi och siktar fullständigexport.gan en

jordbrukspolitik frånintegrering med EG:s den daggemensamma
Sverige eventuellt blir medlem i EU. För Sverige skulle detta inne-
bära anslutning till EG:s pris- och marknadsreglering, inklusiveen
direktstöd och exportstöd deltagande i strukturpolitiken. Dettasamt

justeringar årsföranlett vissa i 1990 beslut.har
svenska jordbruket stöds bl.a. direktbidrag tillDet genom spann-

måls- skärgårdenoch köttproduktion. Jordbruken i den norrländska
framföromfattas norrlandsstödet allt animalieproduk-av som avser

tionen. andra delar landet kan jordbruksföretag ligger i skär-I av som
gård åtnjutande årsi glesbygdsstöd. samband med 1990komma Iav

förstärktes glesbygdsstödetlivsmedelspolitiska beslut i syfte stärkaatt
jordbruksnäringen kombinationsverksamheter vid jordbruksföre-och

vårensi Sverige. Enligt regionalpolitiska 1993beslut prop.tag norra
94140, bet.l99394:AU13, 199394:366 glesbygdsstödetrskr. ersätts

Ävenlandsbygdsstöd. skall tills vidaredet stödet kunna be-ettav nya
viljas för jordbruksföretag i Sverige i övriga delar lan-norra men av

för investeringar kombinationsverksamheterdet endast i till jordbru-
ket.

återgångtill EG:s jordbrukspolitik innebär tillEtt närmande en en
svårtreglerad marknad för jordbruksproduktionen. Det är attmer

förutsäga vilka insatsva-effekter produktionspriser och priser
medlemskap få.kommer Beräkningar den arbetsgruppett attror som

framtida norrlandsjordbruket genomfört,utreder det stödet tillsom
delenvisar dock nettoeffektema CAP positiva iär störreatt av av nor-

fårköttsproducenter-Sverige. där framför allt nötkötts- ochDet ärra
övergångförväntas vinna antagandetill CAP. Ett attsom re-na en
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innebärprincip blir detsammailandet attisultatet även resten av
påförlora över-skulle kommaskärgårdsjordbruket knappast att en

lämnasde stödDärtill kommerjordbrukspolitik.gång EG:still som
miljöprogram.strukturpolitik ochEG:sförinom ramen

arbete imånga mycketSkärgårdsjordbruket ettsomnumerases av
uppgiftersådanaförjordbruket ärtillsyfte. Stödlandskapsvårdande

lönsamhetendjurhållning eftersom ärfortsattförförutsättningofta en
ocksåPå bevarasskärgården. detta vär-i sättköttproduktionförsvag

kulturmiljö.ochdefull natur-
medföraförutsågs kunnabeslutlivsmedelspolitiskaårs stora1990

därför till landskaps-Medel anslogsodlingslandskapet.iförändringar
förMedlenvärdefulla miljöer.nationelltvissavård bevaraför att

finnsdetodlingslandskap därför hävdlandskapsvård avseddaär av
skallErsättningennationellt intresse.kulturmiljövärdenochnatur- av

då till ak-helhetsvärden ochområden harutgå förförsta handi som
förutsättningarbetesdriftdjurhållning ochochmedjordbrukaretiva

för värde-finns risksamtidigt detjordbruksdriftför fortsatt attsom
många falliSkärgårdsjordbruken tordeproduktion.fulla delar tas ur

erhålla detta stöd.förutsättningarna föruppfyllainte att
naturvårdsåtgärder i od-förlämnaskanersättningSärskild även

åtgärdervidtamedelSyftet med dessa ärNOLA.lingslandskapet att
värdeful-dessodlingslandskapet för bevaratraditionellai det mestatt

ocksåNOLA-medel kanbetesmarker.miljöer främsthävdberoendela
jord-ekonomiska bärkraften ilångsiktigaområden där denianvändas

små isole-utgå för relativt ochErsättning kantryggad.intebruket är
för helaskall användaslandskapsvårdsersättningenobjekt medanrade

skärgårdsjordbruk.föraktuelltbl.a.gårdar NOLAeller byar. är
ersättningenråd, bör1991:5,Naturvårdsverkets allmännaEnligt

avtalsområde lig-inomjordbruksmarkentotaladenskötselnför ettav
år. högochhektar Kraven300-2 000 krintervalletinom perga

åtgärderavtaloftare kanNOLA-medlenkvalitet satsasgör att om
ersättning hektarhögreoch innebärarbetsintensivaär permersom

landskapsvårdsobjekt. Genom-genomsnittligaförfalletvad ärän som
mellan länen.snittsnivån varierar

landskapsvårdandetillstödsatsningarexempel länensSom ett
Östergötlands årligen utgår ersättninglänidetinsatser kan nämnas att

skärgårdsomr-i länetsfyrtiotal lantbrukaretill000 krmed 700 ettca
åden.
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Som kommer Sverige vid eventuelltnämnts EU-medlem-ettovan
skap tillämpa den jordbrukspolitiken. I samband medatt gemensamma
EU:s reform jordbrukspolitiken infördes kompletterandesenaste av

bl.a. syftarstöd till miljövänligt jordbruk och till bevaraett attsom
landskapet och landsbygden. Stödet skall utformas utifrån de nationel-

behoven och möjligheter arealbidrag stödja bibehål-attger genom
landet marginell jordbruksmark riskerar läggas nedatt samtav som

övergångstödja till miljöanpassade Frå-produktionsmetoder.en mer
hur EG:s miljöstöd skall appliceras i Sverige har ochutrettsgan om

betänkande har lämnats i dagarna.ett
trädgårdsnäringenDen svenska föremålhar nyligen varit för över-

Riksdagen har beslut under 1993 och 1994 anvisatsyn. genom sam-
manlagt 37 miljoner disponeraskr för trädgårdsnäring-stärkaatt att

långsiktiga konkurrenskraft. De inhemska produktpriserna harens
årenunder de sjunkit samtidigt Sverige har högre kost-senaste ettsom

nadsläge konkurrenterna. Den förväntade strukturanpassningen in-än
för eventuellt EU-inträde påbörjats.har inte heller Tullskyddetett
kommer omedelbart avvecklas övriga medlemsländer vidatt gentemot

medlemsskap, vilket inledningsvis kan leda till kraftigt ökadett en
Trädgårdsnäringenkonkurrens. erhållakommer emellertid kunnaatt

stöd inom för EG:s strukturpolitik i form investeringsstöd,ramen av
stöd till vidareförädling och marknadsföring, stöd till producentorga-
nisationer och landsbygdsutvecklingsstöd Sb under förutsättning att
Sverige beslutar tillämpa dessa stödformer.att

Skogsbruket
År ansågs1975 skogsbruket ha förbetydelse försörjningen i skär-stor

Årgårdarna, årenbetydelse hade ökat under dessförinnan.en som
1990 hade endast 40 bosatta fast landförbindelseöar utanpersoner
skogsbruk huvudsaklig försörjningskälla. Endast i Stockholms,som
Uppsala och Skaraborgs län Vänern förekom skogsbruket hu-som
vudsaklig förvärvskälla någonför Påenstaka 1990-änmer person.

såledestalet skogsbruket i de flesta fall kompletterandeär enbart en
inkomstkälla.

År 1993 beslutade riksdagen skogspolitik 199293:ny propom en
Målet226, bet. 199293:JoU15. skogen och skogsmarken skallär att

utnyttjas effektivt så uthålligtoch ansvarsfullt goddenatt ger en
avkastning. Skogsproduktionens inriktning handlingsfrihet iskall ge
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Miljömålet,producerar.skogenvadanvändningenfråga somavom
skogsmar-bevarandettillproduktionsmålet, syftarmedjämställt avär

mångfald ochproduktionsförmåga. Biologisknaturgivna gene-kens
och djurar-såbrukas växt-skallSkogensäkras. attskallvariationtisk

fortlevaförutsättningari skogen atthemmanaturligt hör gester som
kultur-bestånd. Skogenslivskraftigaiochbetingelsernaturligaunder

Ävenskallvärdensociala värnas.ochestetiskadessmiljövärden samt
å andraochskogsproduktioneffektivå sidanmellansambandet enena
i skogs-arbeteframhålls liksomförsörjningsysselsättning och attsidan

sysselsättningtillkomplementnödvändigthållmånga ärbruk ett
sektorer.andrainom

Skogs-år 1991utgivenskötsel,ekologi ochSkärgårdsskog avI -
kulturvär-ochmycketskärgårdens natur-framförs storastyrelsen att

högaställerturismochfriluftslivförbetydelsedessochden stora
långtgå-ochvarsamhetsärskildmedbedrivsskogsbrukkrav att

för-bl.a.uttryck isigskogsbruk kansådantanpassning. Ett taende
små-varieradochmindre hyggesytorför skogen,växttidlängd mer

desmå ochpå deytterskärgårdarna öarnaskötsel. I se-skalig samt
be-innerskärgårdar dominerarochmellan-iorördadan länge öarna

andra intressen änförbetydelseSkärgårdsskogarnasskydd.hovet av
skogsbruketi ärintensitetlägreså uttaladevirkesförsörjning är att en

motiverad.

skärgårdentillSamhällsstöd6.3 m.m.

Inledning6.3.1
uttalasutvecklingiregionerochBygder140199394:propositionenI

demobiliseralokaltviktigtlandetitillväxten äröka attfördet attatt
utvecklasNäringslivet börbygd.ifinnskrafter och ensomresurser

bedrivsutvecklingsarbeteDet avoch entreprenörer uppmuntras. som
tillbidrakanalladär attdel iviktiglokala är en processgrupper en

samord-arbetstillfällen. En näraochframtidstrotillväxt,skapa nya
översiktsplaneringen.kommunalamed denskening bör även

lands-förstrategiarbeteaktivttillkommunernastimuleraFör ettatt
bidraglämnapropositionenenligtlänsstyrelsernabygdsutveckling bör

utarbetartill kommunerutvecklingsinsatserregionala sam-för som
börLänsstyrelsernautveckling.landsbygdensförmanhållna program
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Ävenockså regionala landsbygdsutvecklingsprogram. Gles-utarbeta
bygdsmyndighetens betydelse sektorssamordnare betonas.som

målet skärgårdmina direktiv bör skapal att attanges vara en som
så långt möjligt kan verka kraft bidrag eller andrautanav egensom

från myndigheterna.särskilda ingripanden
skärgårdenflesta intressenterna i dock regleringar ochDe attanser

skärgårdensavgörande betydelse för utveckling och fort-stöd är av
levnad. Beträffande stöden önskar dock dem ersättningman somse

skärgårdsbornaför samhället i Merkostnadertjänster gör stort.som
skärgården,för och verka i lägre intäkter och kostnaderbo högreatt

för begränsade möjligheter till kompletterande syssel-företagen samt
särskilda formsättning utanför företaget, motiverar samhällsstöd i av

någon mån skärgårdsbornaför likvärdigabidrag i villkor medatt ge
fastlandet.

Skärgårdarnas Riksförbund in-SRF stöd och andraatt utananser
på långgripanden skulle inte alltför tid fritidsintressenzi Skär-över.ta

gården skärgårdensi framtidenbehöver stöd. Trycketäven resur-
så de bofasta inte kan klaramark och vatten stort attser av anses vara

sig i konkurrensen.ensamma
skärgårdspolitiskaLandstinget i Stockholms län i sittuttalar pro-

glesbygdsområ-faktum till företagsetzibleringar idet detatt attgram
den i andra delar Sverige finns statligt glesbygdsstöd försvagarav
skärgårdens konkurrensförmåga. åt-grundläggandeEtt krav är att

skärgårdminstone de delar Stockholms saknar vägförbindel-av som
erbjudasvia bro eller bilfärja skall kunna glesbygdsstödsammaser

stödområdena i exempelvis Bergslagen.som
Från skärgår-i län har det framförtslänsstyrelsen Stockholms att

få stödområdeden stöd ellerbör kunna l Länsstyrelsensamma som
skärgårdeni Göteborgs län förutsätter regionalpolitisktoch Bohus att

behandlas Sb-område svensks.k. vid EU-anslutning.ettsom en

skärgården6.3.2 Statliga myndigheter med föransvar
Glesbygdsmyndigheten

Glesbygdsmyndigheten skall enligt förordningen 1990: 1008 med in-
struktion för Glesbygdsmyndigheten bedriva utredningsverksamhet,

rådverka för informationcentral sektorssamordning, lämna och i
glesbygdsfrågor, initiera i projekt pilotkaraktäroch medverka avav
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uppföljningcentralgenomförautveckling,glesbygdensförbetydelse
samverka med andraglesbygdsinsatserutvärderingoch samt organav

utvecklingen i gles-bevakaglesbygden. Förutomutvecklingeni attav
i lan-positiv utvecklingförmyndighetenskall ävenbygden ensvara

skärgårdsområden.dets
nå-år inte gjort1991tillkomsedan denharGlesbygdsmyndigheten

har dockskärgård. Myndighetenglesbygd ochmellan ut-skillnadgon
funnit dessprogramområde, eftersomskärgården till eget manettsett

Även hanteratmyndighetenspeciella.förutsättningarochproblem om
skärgårdenfrågor berör ävensärskiltskärgårdsfrågorna upptas som

programområden.övrigainom
länsstyrelsermed kommuner,samarbetarGlesbygdsmyndigheten

föreningar.och derasskärgårdsborna självasamt
verksam-inledde sinmyndighetenförflutit sedanårdeUnder som

skärgården. Stöd harinågra pilotprojektstöd tillden lämnathet har
Östergötlands Kal-ochlän, ioch BohusGöteborgsutgått itill projekt

Stockholms län.pilotprojekt ilän ettsamtmar

pmgramarbetestrategiskaGlesbygdsmyndighetens
året medsamarbeteidethar underGlesbygdsmyndigheten senaste

Östergötlands, Blekinge ochKalmar,Stockholms,ilänsstyrelserna
s.k. strategisktSRF inlettlänoch BohusGöteborgs ettsamt program-

Glesbygdsmyndighe-förHuvudmålsättningenskärgården.förarbete
nationelltutarbetaprogramarbetestrategiska är ettatt programtens

skall hamänniskorUtgångspunktenskärgårdens utveckling. ärför att
landet.de bor igod miljöservice ochtillgång till arbete, oavsett var

utveckla skär-förinsatsbehovenpå viktigastedeskall visaArbetet att
ökad kun-förväntasProgramarbetetföreslå åtgärder.gården samt ge

skärgår-svenskaförhållandena i denmyndigheterbl.a.hosskap om
länder.skärgårdsfrågor europeiskai andraden samt om

projektet.för IhuvudmanGlesbygdsmyndigheten är styrgruppen
ochkommunerlänsstyrelser,berördaföringår ettrepresentanter par

lokala skär-varvid deregionaltlokalt ochordnasArbetsgrupperSRF.
kontaktpersoner.gårdsföreningarna utser

demo-inflytande ochfrågorskall behandlaProgramarbetet om
näringslivbostäder,ochmarkkommunikationer,service ochkrati,
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miljö och resurshushållning.samt Ambitionen ocksåär höja detatt
allmänna medvetandet miljö- och utvecklingsproblemen.om

länsstyrelserna mfl.

Länsstyrelsens verksamhetsområden bl.a.är näringsliv och infrastruk-
areella näringar ochtur, veterinära frågor, miljövård, planväsen, hus-

hållning med bostadsförsörjning,naturresurser, kulturmiljövård, soci-
omvårdnad, civil beredskap och räddningstjänst.
Länsstyrelsen skall verka för statlig och kommunalatt lands-samt

tingskommunal verksamhet samordnas och efter bl.a. deanpassas
övergripande regionalpolitiska målen. Som regionalt statligt organ
inom rad sektorer följer länsstyrelsen verksamhetenen upp ettur sam-
ordnat regionalt perspektiv. Ett tvärsektoriellt arbetssätt tillämpas in-

glesbygds- och skärgårdsutveckling, småskaligtom näringsliv, turis-
betydelse, bebyggelseutveckling och bevarandeintressen.mens

Aktiva insatser från länsstyrelsens sida kan bestå i initiativ tillatt ta
eller delta i utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner och andra
eller kalla till överläggningaratt för lösagenom konkreta problem.att

Länsstyrelserna har således åtskilligaför statliga intressen iansvar
skärgårdarna och samordnare i andra sammanhang. Intresset försom
skärgårdsfrågoma ocksåär hos de länsstyrelserstort har skär-som
gårdsbefolkning i någon omfattning.

Under 1970-talet och de första åren 1980-talet genomfördes åt-av
skilliga utredningar rörande förhållandena i länens skärgårdar. Som

påexempel län genomförde sådana utredningar kansom nämnas Göte-
borgs- och Bohus län, Stockholms Östergöt-län, Södermanlands län,
lands län, Kalmar län och Blekinge län. Dessa utredningar resulterade
i de flesta fall i länsstyrelserna handlingsprogram förav antagna skär-
gårdsområdena. Handlingsprogram för haröar antagitsäven and-

håll. Ett exempel detta åtgärdsprogramdetärra utarbetadessom
för Ven i början l980-talet. En del län saknar dock handlingspro-av

för länets Detöar. gäller bl.a. flertaletgram kustlän i Norrland. Norr-
botten har skärgården inkluderasangett att i länets landsbygdspro-
gram.

Under år har länsstyrelsen i Stockholmssenare län tillsammans
med landstinget genomfört utvärdering de regionalpolitiskaen ny av
insatserna i länets skärgård. För länsstyrelsens del har årdet 1993
resulterat i och för skärgårdenrapporten ett framnytt tillprogram
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skärgår-sysselsättningsmål förbefolknings- ochår med000, bl.a.2
samhäl-till kommersiell ochkommunikationer, stödförbättradeden,

årLandstinget harturism.utvecklingservice,lelig presen-sammaav
på utvärdering.skärgårdspolitiskt grundatterat ett sammaprogram

i kapitelberörtsharDet
fömyats.skärgårdsprogrammen hari Stockholminte enbartDet är

Östergötlands kustkommuner har underoch dessi länLänsstyrelsen
skärgårdspolicy. På uppdrag Läns-året framlagtdet senaste aven ny
skärgårdsutredning blir färdigi Blekinge arbetarstyrelsen nusomen

i sommar.
skärgårdsanknytning tilldragit sigfrågor medlänen har ävenI upp-

hand-i allmännafrån länsstyrelsernas sida sätt änmärksamhet annat
frågainsatser isärskildakan sigDetlingsprogram. röra om exem-om

kulturmiljövården,ochnäringar, över-fisket eller andrapelvis natur-
siktsplanering m.m.

skärgårdsfrågor med kommuner,isamarbetarLänsstyrelserna or-
skärgårdsråd. Igrupperingar ofta ioch enskilda i olikaganisationer -

skärgårdsråd dettasådant redan 1974. IinrättadesStockholms län ett
skärgårdskom-landstinget,för bl.a. länsstyrelsen,sitter representanter

Skärgårdsstiftelsen ochskärgårdsbornas organisationer,munerna,
Även för enskildaMinisterrådets Skärgårdssamarbete. öarNordiska

särskilda1980-taletfinns det sedan börjanoch HolmönVen avsom
och bo-för länsstyrelse, kommunmedarbetsgrupper representanter

fasta.
förekommeroch landstingenlänsstyrelsernaSamarbete mellan spar-

i länen.då konkreta ärenden Ettvanligendag. sigi Det rörsamt om
Stockholms län därsammanhang docki dessauttalat undantag är sam-

dess-länsstyrelsenglesbygdsprojekt förekommer ochfinansiering av
glesbygdsfrågor.råd förrepresenterad i landstingetsärutom

nämndakan detsamarbetet länsgränsemadet gällerNär över ovan
Glesbygdsmyndigheten driverprogramarbetet näm-strategiska som

delfinansiärer.ingår vissa länsstyrelser EttDär annat exem-somnas.
tjänsterskärgårdskonsulentpå mellan län densamarbetepel är vars

Östergötlands på.delarläni Kalmar län ochlänsstyrelserna
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Övriga myndigheterstatliga
Även skall hänsynandra statliga myndigheter i sin verksamhet tillta

för tillväxt, sysselsättning service i olikadess betydelse och regioner
målende regionalpolitiska uppfylls.och i övrigt verka föräven att

samrådapå myndigheterankommer bl.a. statliga med länssty-Det att
myndigheten har för avsikt minska servicen i gles- ellerrelsen attom

landsbygdsområden. Myndigheten skall lämna det biträdeäven som
behöver i det regionala utvecklingsarbetet.länsstyrelsen

skärgårdssamarbete6.3.3 Nordiskt
skärgårdsområden Skärgårds-finns det utvecklat nordisktvissa väll ett

gäller framförallt kuststräckor, Norra Bohuslän,samarbete. Det tre
skärgård Kvarkenområdet.Stockholms och

Ålandsfinns Stockholms,utvecklade samarbetet mellanDet mest
Åbolands skärgårdar. årDet inleddes 1970 informelltoch ettsom

ÅlandsLandstinget i Stockholms län och landskaps-samarbete mellan
Året efter inträdde länsstyrelsen i Stockholms län i samarbe-styrelse.

något Egentliga Finlands Landskapsförbund, Egentligaochtet senare
Åboregionplaneförbund Länsstyrelsen i och Björne-Finlands och

År skärgårdsprojektsärskilt inrikta-borgs län. 1977 startades ett som
samarbetsfrågor skärgårdsområdenapå inom med möj-des konkreta

skärgårdsområdenandralighet utnyttja erfarenheterna inom iävenatt
Norden.

år ministerrådetNordiska medel till förfogande.Sedan 1978 ställer
erhållshuvudman. Vidare medel olika fon-Dessutom bidrar resp. ur

der för konkreta projekt.
Årliga Skärgårds-konferensen deltar förVid den s.k. representanter

skärgårdensskärgårdskommuner,samarbetspartners, ochsamarbetets
intresseorganisationer. Dessutom inbjuds andra intressenter beroende

Samarbetsrådetpå högsta beslutandedet harärtema. organetsom
till årliga rekommendationerbl.a. ställning den konferensensatt ta

riktlinjer fastställa principer för samarbetets verk-och dra ochupp
rådets belut leder arbetet Medlem-samhet. En styrelse verkställer och

bland myndigheternas ledande tjänstemän.i styrelsen utsesmarna
Ålands skärgårdssamarbetetsfungerar förval-landskapsstyrelse som

samarbetsregion finns det kontaktorgantningsorgan. Inom somresp.
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insatserna följauppgift samordna de regionalatillhar samtatt upp
på regionala planet.samarbetet det

skärgårssamarbetet erfaren-syfte förövergripandeEtt är att genom
åtgärder förbättra samspeletoch utredningarsamordnandehetsutbyte,

omgivningensskärgårdsbornas försörjningsmöjligheter ochmellan
rekreation.behov av

området framhållsi bl.a.förutsättningar och problemSom att en
skärgår-förutsättningen för liv iden viktigastevattenmiljöbra är ett

rekreationsplats,och allt populärareunik i världenden är ensom
måste rädd den. Vidaretillsammansvilket ärgör att vara omman

speciella lösningarskärgårdssamhället litet samhälle kräverett som
Mångsysslerietskall kunna leva kvar.befolkningenför ännuatt som

innebär det viktigt bevaraförändras,lever kvar, äratt att tra-men
svårigheter försörja sigdet sker bekostnadditioner attattutan av

på service samhälle kräver.bristen den modernteller ett
följande verksamheter varit aktuella inomtid harUnder sam-senare

informationsyftat till föraHögskoleprojektet har bl.a.arbetet. att ut
Skärgår-skärgården. för projektetfrån högskolorna till Inom ramen

informationskontor inrättats. Projektetmarina miljö har bl.a.dens ett
Åland påpå inriktats ungdomskul-Skärgårdssamhället 90-talet har

Åbolandskärgårdsbor.och kontaktnät för Idatabas ettsamttur en
på Houtskär,musei- och kulturcentrumdetta projekthar ägnats ett

påturistföretagare Houtskär och idrottsutbyte inommellansamarbete
Åbolands skärgårdenskärgård. i Stockholm har det handlatFör om

arbetstillfällen ungdoms-översiktsplan, skapande ochfördjupad av
skärgårdeni haråldringsboende. Projektet Kulturenoch ägnats ett

skärgårdenprojektet kulturskapare i syfteochlägerskoleprojekt vars
fråga skärgårds-skärgården ihar erbjudafram detär attatt ta omsom

Skärgårdsvärlden syftarmuseisamarbete. Projektetartister, samt ett
områdenalångsiktigt samarbete mellan medtill skapaatt ett gemen-

turistmål, aktiviteternabland kanmarknadsföring nämnassomsam
skärgårdsmarknaden Skärgårdsguide. Projektet Distansarbeteoch en

teknik för arbeteskärgården handlar bl.a. utnyttja modernför attom
skärgården, i kontorshotell föri bl.a. sommargäster.

multiflex skapaFrågeställningar bl.a. distansarbete eller kanom
fåoch fler yrkesgrupper flytta till arbete iarbetstillfällen att utnya

skärgården genomfört seminariumtagits vid nyligenhar även ettupp
Skärgårdssamarbetet medarrangör.i Stockholm med som
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år 1993Under presenterades fisketäven skär-rapporten om som
gårdsnäring utarbetad påbörjat sitt arbete årexpertgruppav en som
1986.

Östfold-BohuslänSamarbeteti årinleddes 1980 bildan-genom
det gränskommitté. kommitténI ingår för kom-av representanteren
munemakommunblocken Halden, Sarpsborg och Fredrikstad i Norge

Öst-Strömstad, Tanum och Uddevalla i Sverige. Vidare ingårsamt
fold fylkeskommune och bohuslandstinget. Verksamheten finansieras

medlemmarna och länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län. Vi-av
dare bidrar Nordiska Ministerrådet med särskilda projektmedel.

De huvudsakliga verksamhetsområdena projekt, planerings- ochär
kontaktverksamhet informations- och konferensverksamhet. Kom-samt
mittén följer utvecklingen inom gränsregionen och initiativ tilltar
samarbete.

Kommittén prioriterar särskilt insatser för få kommunikations-att
utbyggt. signätet Den havsmiljösituationenägnar iäven gränsvatt-

och har initierat flera satsningar för hav.net ettgemensamma renare
Vidare har gränskommittén för tillbidra nätverkskontakter mellanatt

Östfoldföretagen i och Bohuslän genomfört rad kontakt- ochen
branschträffar i samverkan områdetsmed näringslivsorganisationer.

Omkring miljon turister årligen området. Påbesöker initiativen av
kommittén Kustguiden Det guidebok för turisterärut.ges en som
innehåller information formi kartor Kommittén arbetarav m.m.

med kartläggning området.även problem i Förslag för utvecklingav
fritidsbåtlivet har redovisats. förEtt miljögästhamnar ärav program

under utarbetande. planernaI finns utarbetande gränssjö-även ettav
kort. Kommittén gränspendlarbroschyr beskriverutger en som reg-
ler förhållandenoch för den arbetspendlar över gränsen.som

Kvarkenrådet samarbetsorgan mellan samhällsföreträdareär ett
Örnsköldsviksför Västerbottens län, kommun i Västernorrlands län

Österbottens län i Finland.samt
Inom Kvarkensamarbetet åtskilligahar projekt genomförts genom

åren. Kvarkenrådet har tid bl.a. drivit projektet Levandesenare
kustbygd utgångspunktmed i de framtida livsbetingelsema för den
bofasta befolkningen i Kvarkens skärgårdar kustornråden.och Projek-

presenterades i i december 1993. projektgruppEn hartet rapporten
utgått från dagens situation i 39 byar, bl.a. Ulvön i Västemorr-öarna
lands län och Holmön i Västerbottens län, den svenska och den ñn-
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harkustbyarochhavsbyar stu-ö-byar,bytyperTresidan.ländska --
skallskärgårdsregionenochtill hur kust-förslagVidare harderats.

befolkningenbofastamed densamarbetefram itagits var-utvecklas
Enligtbehandlats.rekreationtillnäringsstmkturfrån rappor-alltvid

långtlandförbindelse,fastbosättningöbyutmärks av-utanten aven
lågservicenivå, relativt nettout-höghuvudort,stånd till kommunens

Havs-säsongsinvånarefast bosatta.förindextalmedelhögtpendling,
medkontaktbosättningsområden omedelbarismåutmärksbyn av

servicenivå,låghuvudort,avstånd till kommunensmedellångahavet,
säsongsinvånarefast bosat-förindextaloch högtnettoutpendlinghög

bosättningutmärkshavetmedkontaktgodharkustbyEn avmenta.
hu-avstånd kommunenstillkortfastlandskaraktär,utprägladmerav

indextallågtochnettoutpendlingservicenivå, högmedellågvudort,
säsongsinvånarefast bosatta.för

Landsbygdsstödet6.3.4 m.m.
hittillslänenområdendeingår normalt iSkärgårdsområdena som

ikommakandessaglesbygdsområden. innebär öarDet attavsatt som
länsvis.fördelasglesbygdsstöddetinsatseråtnjutande somgenomav

åtskilligaförförutsättningväsentligmöjlighetDenna anses vara en
arbets-beloppblygsammaskärgårdama. Föriutvecklingsinsatser per

företagan-förmöjlighetergodaglesbygdsstödet hatillfälle gettanses
tillriktasstödetoffentligadetabsolutadet. Den merparten somav

glesbygdsstöd.också formutgår iskärgården av
utsträckningvarierandeiförekommerglesbygdsstödetVid sidan av

regionalförmedellänsstyrelsernasanvändningalltframför även av
sådanaanvändningsområdet förexempelSomprojektverksamhet.

utvecklings-stöd tilllänStockholmsilänsstyrelsensmedel kan nämnas
fördjupadeför över-underlagiskall resulteravilketinsatser öar

Östergötlands användninglänlänsstyrelsens iochsiktsplaner av pro-
skärgårdskonsu-förkostnadernaochför godstransporterjektmedel en

lent.

glesbygdsstödethittillsvarandeDet
ochsysselsättningfrämjaförlämnaskunnatGlesbygdsstöd har att ser-

närvarandeförglesbygdMedglesbygd. storaivice samman-avses
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hängande områden med gles bebyggelse långaoch avstånd till syssel-
sättning eller service skärgårdar och andra liknande områden.samt
Det länsstyrelsenär meddelar föreskrifternärmare vilkasom om om-
råden hänföraär till glesbygd.attsom

Stöd kan lämnas till företag i glesbygd och till kommersiell service
i glesbygd inte statligt stöd lämnats eller bedömsannat kunna läm-om

Stödet får inte vadstörre än med hänsyn till övriganas. fi-vara som
nansieringsmöjligheter och andra omständigheter fordras för denatt
åtgärd åsyftas skall kunna genomföras.som

Stöd kan lämnas till företag sysselsättning den bofastasom ger
befolkningen och bedöms få tillfredsställande lönsamhet och harsom
förutsättningar bestå under längre tid.att en

Stödet kan lämnas avskrivningslån motsvarande högst 50 %som av
den godkända kostnaden för investeringen, dock högst 450 OOOkr.
Investeringen kan byggnader eller andra anläggningar avseddaavse
för stadigvarande bruk, anskaffning maskiner och utrustningav annan

fordon, eller anskaffning båtarutom nödvändiga förär driftav som
företag skärgården.i Om lån fårlämnas det ocksåav utgifter föravse

produktutveckling, marknadsföring, utbildning eller liknande. Det är
möjligtäven lämna kreditgaranti lånföratt för investe-tassom upp

ringar i byggnader eller andra anläggningar avsedda för stadigvaran-
de bruk, anskaffning maskiner och utrustning, förvärvav annan av
mark eller företag, eller anskaffning rörelsekapital i samband medav

stöd lämnats till investering.att
stödområdeilInom och 2 har det varitäven möjligt lämna bi-att

drag för anställda utför sitt arbete i hemmet. Bidraget skall täckasom
driftsmerkostnader föranleds hemarbetet fåroch utgå medsom av
högst 20 % bruttolönen, dock med högst 20 OOOkr årsarbets-av per
kraft.

Bidrag med högst 50 % kostnaderna särskildakan, det finnsav om
skäl, lämnas tilläven godstransporter till fråneller företag, detett om
från allmän synpunkt angelägetär företagets verksamhet bedrivs.att

Landsbygdsstödet m.m.
I den regionalpolitiska propositionen prop.l99394:l40, Bygder och
regioner i utveckling drar regeringen riktlinjerna för det fram-upp
tida stödet till gles- och landsbygd. Det uttalas härvid basnäring-att
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viktiga för landsbygdenär och i fortsättningenäven bildararna grun-
den för landsbygdens näringsverksamhet. företagsutvecklandeDe in-

förstärkas införandet landsbygdsstödsatserna ettavses genom samtav
rådgivning.utbyggd Särskilt skall kvinnors och ungdomars situation

uppmärksammas. Regeringen ocksåuttalar bl.a. sektorssamord-att
ningen behöver förbättras.

fårLandsbygdsstödet i huvudsak användning detsamma som nuva-
rande glesbygdsstödet. Stödet få utgåskall treårsperiodunder meden
dels högst 450 000 kr i hårdasamband med s.k. investeringar, exem-
pelvis byggnader, båtar,maskiner och dels högst 450 000 kr för s.k.
mjuka investeringar, exempelvis produktutveckling, marknadsföring
och utbildning. Stödet inte formellt begränsatär till vissa verksam-
heter kan exempelvis komma till användning förutan skapaatt ny
serviceverksamhet i bygd där den inte i offentlig regi. Verk-en ges

fårsamheten dock inte finansierad med offentliga medel i övrigt.vara
fårStödet inte heller snedvrida konkurrensen. Möjligheterna erhål-att

la landsbygdsstöd till jordbruksföretag begränsade till kombinations-är
verksamheter i Norrland och i Kopparbergs och Värmlandsutom län.

Stödnivån differentieras mellan glesbygdsområde, regionalpolitiska
stödområden och landsbygdsområden i fallande skala.en

Med glesbygd skall i fortsättningenäven sammanhäng-storaavses
områdenande med gles bebyggelse långa avståndoch till sysselsätt-

ning och service. Det understryks dock det skall långtsigröraatt om
avstånd från Hänsyn skallstörre till specifika förhållandenorter. itas
varje område såsom speciella strukturproblem, områdets tillgänglig-
het följd exempelvis allmänna kommunikationer ellersom utgörsav

skärgård. glesbygdsområdenl får uppgåstödet till 50 % inve-av av
steringskostnaden. delarDe stödområde l inte gles-utgörsav som av
bygd skall fåkunna 35 % i stöd. stödområdeI 2 och tillfälliga stödom-
råden skall normalt 20 % gälla. områdenLandsbygd är har lik-som
nande egenskaper glesbygden med kortare avstånd tillsom men ser-
vicecentra. Landsbygdsomrâden blir bara aktuella utanför de regional-
politiska stödområdena, således i första hand i södra och mellersta
Sverige. dessa områdenl föreslås uppgåstödet till högst 20 %.

Inom för landsbygdsstödet blir det möjligt lämnaävenramen att
s.k. mikrostöd på högst 20 000 kr och med högst 50 % godkändav
kostnad. Stödformen föranleds bl.a. det angelägetatt attav anses un-
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företagande oftaderlätta ökat bland kvinnor ansökningar rörett vars
små investeringar.

till de regionalpolitiskanuvarande stödet hemarbete inom stöd-Det
områdena ocksåblir kvar och kan i framtiden lämnas i alla glesbygds-
områden.

skärgårdarnagodstransportstöd utnyttjats iDagens bl.a. ersättssom
fortsättningen med lösningar inom för den regionala projekt-i ramen

verksamheten.
disponerar medel för regio-Länsstyrelserna nämnts ävensom ovan

sådanprojektverksamhet normalt bör användas för verksam-nal som
i programform.het skersom

får för budgetår disponeraLänsstyrelserna dessutom totaltnästa
800 för stärka den inomregionala balansen. Medmiljoner kronor att

tillfälligt småföretagsstöd kunna lämnasdessa medel skall bl.a. ett
nivå påmaximal % investering leder till ökadmed 15 somen av en

frånfördelas utgångspunkt såvälsysselsättning. Medlen skall med
arbetslöshetssituationen den regionala problembilden.som

skärgårdama under årAnvändningen glesbygdsstödet iav senare
Som det glesbygdsstödet utgjort huvuddelenärnämnts ovan som av

skärgårdama.det stödet till Vid sidan glesbygdsstödetstatliga av an-
främst länsstyrelsernas medel för regional projektverksam-vänds även

het i viss omfattning. Utöver dessa insatser länsstyrelserna admi-som
förekommer insatser från fram-nistrerar det andra Detäven ärorgan.

för Stockholms län landstinget omfattande ekonomis-allt i genom som
insatser för skärgård. det givetviska länets Vidare görs ävengörs

kommunala förinsatser öarna.
samladsvårt glesbygdsstödets användning iDet bildär att ge en av

vad fast landförbindelse. Detde olika länen enbart äröar utanavser
ändå någotöversiktligt försöka omfattningenintresse att ange omav

hänsyn tillanvändning glesbygdsstöd för dessa Medlänens öar.avav
omfattningen Stockholms landstings insatser i skär-den länsstora av

någonför igården detta landstings glesbygdsstöd medbör även tas att
skärgårdama.mån förhållandenabilden i de olikabalansera av

för-olika län har till sittbör de totala medlenDet noteras att som
för regional projektverksamhetfogande glesbygdsstöd och natur-av

från några miljoner iliga skäl varierar kraftigt beroende landsdel,
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i norrländs-betydligt hundra miljonerSverige tilllän i södra över
länen.

år-skärgårdenstödet tillGöteborgs och Bohus länl attuppges
sådanaanspråk för insatser. Underlänets medelligen i 20 %tar avca

miljo-länsstyrelsen beviljat totalt 9,2femårsperioden 1988-1993 har
fast landförbin-till verksamheti glesbygdsstödkronor öar utanner

Sistnämnda stödingår till kommersiell service.stödetdelse. l detta
utgått miljonermed sammanlagt 4tidsperspektivi längrehar sett ett

finns1980-1993. Göteborgs och Bohus länunder perioden Ikronor
koncentrerade till Göteborgsbefolkning och företagdelstor aven

Vrångödet endasti Göteborgs kommunnärhet. Av äröarna som av-
Öckeröområde. kanglesbygdsstödsberättigat kommunIgränsats som

övriga kom-utgå Källö-Käppala. l länetstill Käppala ochstöd Rörö,
i stöd-ingår fast landförbindelse generellt detdäremot öar utanmuner

området.berättigade
i Malmöhus län totaltslutet 1970-talet har detSedan satsatsav

länets glesbygdsmedel Ven.drygt miljon kronorl av
årfram till 1991Glesbygdsstödet i Blekinge län fördelades en-

landförbindelse, i praktiken till och Hanö.fast Aspödast till öar utan
till Blekinge läns1981-1993 har glesbygdsstödetUnder perioden öar

uppgått miljoner kronor. vanligaste verksam-till totalt knappt 1,1 Den
erhållit följt fiskeri-stöd har varit kommersiell serviceheten avsom

utgått vid totalt knappt 30 tillfällen.verksamhet. Stöd har
år glesbygdsstödi Kalmar län har sedan 1975 ellerLänsstyrelsen

skärgårdeni totalt 7,4 miljonermotsvarande beviljats företag med ca
lå-avskrivningslån formoch 2,4 miljoner kronor ikronor ca avsom

till verksamheternegarantier. Till delen har stödet lämnatsstörsta
gällerjordbruk, fiskodling och kommunikationer. När detinom fiske,

skärgården tillsammans med be-godstransporter i har Länsstyrelsen
fastboendestillämpat för minska derörda kommuner attett system

kost-Fastboende landförbindelse betalar l3kostnader. öar utan av
pånaden för gods. övrigt delar kommunen och länsstyrelsenltyngre

förhandlingTransportföretagets priser fastställs efterkostnaderna.
också för kontroll och uppföljning.kommunen Avmed som svarar

åren 000-150 000 krlänsstyrelsens glesbygdsstöd har de 100senaste
skärgårdsföretaga-årligen frånför dessa till ochbetalats transporter

re.
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ÖstergötlandsårenUnder 1980-1993 har i län glesbygdsstöd
utgått till företag i i form bla ;ivskrivningslån totalt 16,5 mil-av om
joner kronor. Liksom i Kalmar län dominerar stödet till de zireella
näringarna tilloch serviceverksamhet. Av länets 5,5 miljoner kronor
för glesbygdsstöd 199293 användes 1,5 miljoner till stöd till öar utan
fast landförbindelse. Stödet utgick till tjugotal företag på öarna,ett
framför allt fiske, jordbruk och turism. För godstransporter och fisk-
frakter har länet transportstöd för till frånochett transporter öar

fast landförbindelse. Bidraget utgår med 50utan % kostnaderna.av
Det maximala stödbeloppet 15 0 kronorårär företag eller hus-per
håll. Kostnaderna för detta uppgårstöd till 160 krår000 och finan-ca
sieras länsstyrelsen och berörda kommuner medan administratio-av

Östergötlandssköts skärgårdsförening. Länsstyrelsen inteharnen av
glesbygdsstöd för finansieringenanvänt denna verksamhet iutanav

stället utnyttjat sina projektmedel.
Till i Södermanlands län har åröar det sedan 1980 beviljats gles-

bygdsstöd vid tjugotal tillfällen med totalt 1,1 miljoner kronor iett
form garantilån och avskrivningslån. Södermanland har fram-av som
gått tidigare litet bofastaäven antal i Mälaren och Hjälmaren. Denett

delen glesbygdsstödetstörsta har utgåttemellertid till längsöarnaav
kusten.

Stockholmsl län har glesbygdsstöd eller motsvarande under pe-
rioden l97576-l99293 utgått stöd till företag i form avskriv-som av
ningslån med totalt 35 miljoner kronor och till kommersiell service
med 7 miljoner kronor fördelat nittiotal ärenden sistnämndaett av
slag och drygt 500 ärenden i övrigt.

Stockholmsl län stödjer landstinget sedan mittenäven 1970-taletav
Glesbygdsfonden projekt främjar boende och sysselsätt-genom som

ning i länets glesbygd. För stöd skärgårdentill årbeviljades 1993 ca
2,4 miljoner kronor fonden. Landstinget har vidare anslagit när-ur

miljoner5 kronor år årenunder 1993-1996 Skärgårds-tillmare per
utveckling och turistsatsningar. Landstinget lämnar fraktstödäven

tvåmed tredjedelar kostnaderna för eller skrym-transport tungtav av
mande gods kan fraktas med reguljärt Det gällertonnage.som en-
bart för bofasta på förbindelseöar i form bro eller statligutan av
färja. Administrationen bidraget sköts Waxholmsbolaget ochav av
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation SIKO. Frakt-
stöd ocksålämnas i form subventionerade med Wax-transporterav



SOU 1994:936140 Kapitel

skärgårdsbutikerna.för frakt till Den totalaholmsbolaget varorav
krår.uppgår före-fraktstöd till miljon Detkostnaden för dessa lca

projektlandstinget samfinansierar i skär-länsstyrelsen ochkommer att
gården.

Uppsala beviljats gles-1979-1993 har det i länUnder perioden
avskrivningslånformföretag i med totaltbygdsstöd till öarna av

lånegarantier med totalt 750 000 kr.1,6 miljoner kronor och caca
fiske fiskodlingframför allt jordbruk, ochharInsatserna avsett men

verksamhet.även annan
fått uppgifterFrån utredningen endastVästernorrlands län har

budgetåret året verksamheter Ulvön199293. Under det erhöllom
glesbygdsstöd och 200 000 kr i regionalpoli-dock 545 000 kr i annat

avsåg båttrafikstödberättigade verksamheten och han-tiskt stöd. Den
drivmedel.del bl.a. avseende

årmotsvarande sedanVästerbottens län har glesbygdsstöd ellerI
skärgården,utgått i huvudsak till Holmön, med 3 miljoner1975 till ca

kronor.
utgått glesbygdsstöd eller motsvarandeNorrbottens län har detI
år halv miljon kronor,vid tillfällen under tjugo med totalt15 ca enca

år till jordbruksföretag.har blarört sig stöd1991. Detsenast om
Skärgårdsbefolkningens behov har enligt länsstyrelsen prioriterats
högst.

fråga Länsstyrelsen Skaraborgsinsjöarna kan iI noteras attom
förglesbygdsstöd eller motsvarande insatserlän har beviljat öar-

kommersiell servicei med 250 000 kronor till ochVänernna ca
företagande fördelat tolv ärenden sedanknappt 600 000 till annat

utgåttår län till verksamhet vid1975. Värmlands har stödI öar
fiskodling. Länsstyrelsen i Jön-tillfälle under tid, tillett samma en

åren företagunder 1975-1993 beviljat Visingsököpings län har
avskrivningslån miljoner kronor förform med 3.3stöd i att ut-caav

på företagen delnäringsverksamheten Visingsö.veckla Av storvar en
och inom turistnäringen.inom de areella näringarna Iverksamma

Örebro utgått till Vinön i Hjäl-till kommersiell servicelän har stöd
Valen ilän har satsningar riktatsI Västmanlands önmotmaren.

på storleksordningen miljoner kronor sedan 1975.Hjälmaren i 1,5
för fast landförbindelse i Mälarensamlade insatserLänets äröar utan

till verksamheterungefär omfattning. Jämtlands län harIsammaav
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i Storsjön årenöar lämnats stöd med totalt 160 000 krgenom ca
två tillfällen.

6.4 EU och den svenska skärgården vid eventuelltett
medlemskap

6.4.1 Inledning
Den regionala utjämningen inom åstadkomsEU dels de insat-genom

medlemsländerna själva dels de insatsergör, viagörs EU:sser som
budget.gemensamma

Medlemsländema har möjlighet bedriva nationell regional-att en
politik dels i form infrastrukturinvesteringar, dels i form stödav av

Åtgärdernatill företag. får dock inte snedvrida konkurrensen.
Stöd, medlemsstat eller med hjälp statliga medelsom ges av en av

och snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensenattsom attgenom
vissa företag eller viss produktion, oförenligtär medgynna upprätt-

hållandet den marknaden i mån påverkarden det han-av gemensamma
deln mellan medlemsstatema. Stöd kan bidrag, skattelätt-utgöras av
nader eller formerandra såsomstöd räntebidrag o.d. Det spelarav
ingen roll stödet eller kommun. Det väsentliga åtgär-stat ärom ges av
dens verkan, inte dess form.

Tillsynen det regionala företagsstödetöver del denär allmän-en av
tillsynen statligt stödöver EU och gällerutövar endast stödna som

till företag, inte allmänna utvecklingsprojekt eller regional-som ges
politiska åtgärder inom den offentliga sektorn. Beslut offentligaom
infrastrukturinvesteringar i regionerna fattas helt på nationella grun-
der.

Det EG-kommissionenär följer och bedömer medlemsländer-som
stödsystem. Dessutom skall medlemsländerna amnäla alla planera-nas

de stöd och ändringar i befintliga stöd.
fårRegionalt stöd inte beviljas i land i dess helhet. Stödnivånett

måste vidare till svårighetsgradenoch regionensartenanpassas av pro-
blem.

Regionalt stöd inte direkt kopplat till anläggningsinvestering-ärsom
eller skapande arbetsplatser kan driftstöd vil-ar ettav nya anses vara

ket inte tillåtetär i särskilt områden.än problematiska Trans-annat
portstöd enligt oftaEUär driftstöd.att se som
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Sverige i princip EU-reg-EES-avtalet harRedan accepteratgenom
stöd. Dock finns det vissa undan-regionalpolitisktför nationelltlerna

företagsstöd. Den svenskatill regionalpolitisktmöjlighettag som ger
konkur-svenska stöden inte strider EU:suppfattningen deär motatt

regional-bedrivai framtiden skall kunnarensregler och Sverigeatt en
omfattning i dag.inriktning ochipolitik med stort sett somsamma

målStrukturpolitikens6.4.2
målenAllmänt de olikaom

frånfinansieras budget viastrukturpolitiken EU:sDen gemensamma
socialfondenutvecklingsfonden,strukturfonderna regionalade tre -

fiskeri-fiskerinäringen den s.k.jordbruksfonden vad gälleroch samt
nationellfrån strukturfonder förutsätterFinansiering EU:sfonden.

kostnaderna. Med-minst hälftendelfinansiering, i allmänhet med av
EU-medel.får insatser medlemslandet inte ersätta egna

minskautvecklingsfonden söker EUför den regionalaInom ramen
i huvudsak EU:sskillnaderna och den riktasde regionala mestmot

inteområden. jordbruksfonden harSocialfonden ochproblematiska
ändå delenkaraktär, utnyttjas tillregionalpolitiska störstamensamma

inriktadområdena. Fiskerifonden strukturpolitiskti de ärsvagaste
beviljarregionalpolitisk anknytning. Fondernaendastoch har en-svag
på finansi-utvecklingsfonden koncentrerar sigRegionaladast bidrag.

jord-utvecklar arbetskraften ochsocialfondeninfrastruktur,ering av
utnyttjandet regionens Fon-bruksfonden inriktas resurser.av egna

mål. perioden 1994-övergripandesamverkar i antal Förderna ett
fonderna.miljarder ECU anslagits till1999 har l4l

målentillskall koncentrerasInsatserna att
regionerna,utvecklingen i defrämja svagaste

på tillbakagång,industrierregioner medomstrukturera2.
påinträdelångtidsarbetslöshet underlätta ungdomarsoch3. bekämpa

arbetsmarknaden,
produktionsförändringar stöd till utbild-vid nedläggningar och4. ge

arbetskraft,kompetensutvecklingomskolning ochning, av
skogsbruket fiskerisektorn,jord- ochomstrukturera5a. samt

områdenutvecklingen i jordbruksbygder ochSbunderlätta ärsom
landsbygdsutvecklingberoende fiskerisektornsärskilt av
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Målen mål2 och 5b vissa stödformer målinom 5asamt är geogra-
fiskt avgränsade. För dessa stödfonner användes 75 % EU:sca av re-

Övrigagionalpolitiska medel under åren 1989-1993. bidrag har inte
bundits till regioner.

Mål 1 den strukturella utvecklingen dei regioner deäravser som
minst utvecklade. 23 de fondernas medel har hittillstre använtsav
för mål.detta Inom dessa regioner bor 36 % EU:s befolkning.av

Mål Z-områden har hög arbetslöshet och minskande industrisyssel-
sådanasättning. I områden bor 17 % EU:s befolkning.ca av

målFör 3 kan bidrag för arbetsmarknadsinsatser hela EU-överges
området.

Mål 4 underlättaär anpassningen arbetskraftenavsett att till indu-av
striella förändringar och produktionsmetoder, huvudsakligen inya
små och medelstora företag.

Syftet målmed 5a underlätta påskyndaär och den strukturellaatt
anpassningen inom jordbruket och fisket.

Mål 5b syftar främst till finna alternativa sysselsättningsmöjlig-att
heter landsbygden stimulans servicenäringar, turistindu-genom av

småföretagsamhet,stri eller i synnerhet i de områden påverkatssom
negativt EG:s jordbrukspolitik fiskeberoendeiäven områden.av men
Cirka 8 % befolkningEU:s sådanabor inom områden.av

Vid eventuellt svenskt medlemskap har för årEU 1995ett avsatt ca
2 miljarder kronor strukturfondsmedel för målen 2-5b.av

Under förhandlingarna med fördeEU Sverige fram faktorer som
avståndgleshet långaoch avgörande de prioriteradenär mestsom om-

rådena i Sverige skulle Som följdavgränsas. detta enades parter-en av
i avtalet mål mål 6 geografiskt skallett nytt avgränsasna om som- -

till sammanhängande område invånaremed högst 8ett kvadratkilo-per
årUnder 1995 kommer anslåEUmeter. motsvarande 370 miljo-att

kronor för mål Det kan mål 6 geografiskt berörnoteras attner ett
fåtal i Haparandaöar och Kalix skärgård.

De olika strukturfondsprogrammen inom mål 2-6 kan omfatta åt-
områdengärder inom infrastruktur, företagsutveckling, forsk-som

ning och utveckling, utbildning, kompetensutveckling, åtgärder som
riktas ungdoms- långtidsarbetslöshetoch landsbygdsutveck-mot samt
ling.
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målSärskilt 5aom
målviktigaste strukturpolitiska stöden till jordbruket inomDe 5a är

investeringsstöd, startstöd, stöd till vidareförädling, distribution och
marknadsföring, stöd till yrkesutbildning och stöd till mindre gynna-

bergsområdenområden LFA-stöd. Sistnämndade och stöd regio-är
måli till övriga stöd under dag 54nalt 5 I %avgränsat ärmotsats a.

jordbruksareal klassificerad mindre gynnad. Stöd lämnasEU:s somav
främst djur- eller arealbidrag. Stödformen frivillig. Danmarkärsom

klassificerad mindre gynnad medan Luxemburghar ingen areal som
sådan.klassad bli berättigathar lOO % arealen Förnästan attav som

måste område dåligatill karaktäriseras bl.a. naturligaLFA-stöd ett av
låga jordbruksinkomsterproduktionsförutsättningar, och hög andelen

påsysselsatta i jordbruket. bergsjordbruk gäller vissa alti-För krav
uppgårmedfinansiering i till 25tud. EU:s allmänhet % kostnaden.av

stödområdet förStörre delen det nuvarande jordbruket iav norra
klassificerasSverige kommer bergsjordbruk eftersom lati-att ettsom

Även stödområdettudkriterium altitudkriteriet.ersätter resten av
LFA-område.kommer troligen bliatt

områdenMindre i södra och mellersta integynnade Sverige har
då Ministerrådet påfast det förslaglagts i förhandlingarna, är som

från geografiskaKommissionen fattar beslut den avgränsningenom
områden.mindre Sverige har emellertid haft expertsamtalgynnadeav

med för kommissionen för hur kriterierna skallattrepresentanter se
Sverige.kunna appliceras i södra och mellersta Resultatet dessaav

på uppnåssamtal tillfredsställande resultat kan förtyder att ett
Sverige flexibel tolkning nuvarande kriterier. Störregenom en av

mellersta Sveriges skogs- och mellanbygder, delardelen södra ochav
Öland alla fast landförbindelse kun-och Gotland böröarsamt utanav

fråganmindre Beslut iklassificeras gynnade LFA. kommerna som
förrän vid svenskt EU-medlemskap.dock inte fattas ettatt

område finansierasSa-stöd inom fiskets framdeles särskild fisk-av en
särskilterifond FIFG. skallDen

hållbar balans mellan och beskattningenbidra till resurserna aven-
dem,

konkurrenskraften ekonomiskt livskraftigastärka och utveckla-
företag, och

vidareförädling inom fiskerinäring-förbättra marknadsutbudet och-
och vattenbruket.en
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frånStöd fonden kan skrotning fartyg, byggande och moderni-avse av
sering fartyg, investeringar i vattenbruk, utveckling kustområ-av av
den, hamnfaciliteter, beredning och marknadsföring informa-samt
tion.

Särskilt mål 5bom
Regioner målaktuella för 5b-stöd sådanaär harärsom som

låg BNPcapita,en-
hög andel sysselsatta inom jordbruket,en-
inkomstnivå i jordbruket låg uttryckt förädlings-ären som som-

värde arbetskraftsenhet, ellerper
låg befolkningstäthet eller negativ befolkningsutveckling.-
Det första kriteriet skall alltid uppfyllt tvåminst desamtvara av

andra kriterierna.

Till Sb-regioner kan landsbygdsområdenandra lågmedäven socioeko-
nomisk utvecklingsnivå hänföras något följande kriterierom av upp-
fylles

regionen avsides förhållandebelägen iär till betydande ekonomis--
ka och kommersiella inom gemenskapen,centra
området sårbart för förändringar i jordbruketär med hänsyn till-
den jordbrukspolitiken beräknat basis inkomst-gemensamma av
utvecklingen och antalet sysselsatta i jordbruket,
det tryck miljön och landskapet,utövas-
området har karaktär bergsområde eller mindre områdegynnatav-
LFA,
området för samhällsekonomisk påverkan på grund fisk-utsätts av-

omstrukturering.ets

Inom 5b-områden kan EU-fmansieringen uppgå till högst 50 % deav
totala kostnaderna. Stödet skall särskilt främja mångsidigt närings-ett
liv.

Det medlemslandet till kommissionen skall förslag påär lämnasom
områden frågabör komma i för mål samråd5b.stöd under Isom
med medlemslandet sedan kommissionen listaupprättar stöd-överen
berättigade områden.

utvalda områdenaFör de lämnar medlemslandet för lands-in planer
bygdsutvecklingen i ingårvilka det beskrivning den aktuella si-en av
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åtgärdertuationen, de finansiella utfalletoch under tidi-resurserna av
innehållaperioder. måletPlanen skall vidare beskrivning hurgare av

uppnås, området, målkan prioriteringar för kvantitativa och be-en
frågadömning förväntade i arbetstillfällenden effekten, bl.a. omav

frånpåoch miljön. Vidare skall vilket utnyttjande stöd andraanges av
anspråk.fonder Slutligen skall eventuella samband meditaavserman

konsekvenserna den jordbruks- och fiskepolitikenav gemensamma
år.redovisas. Planen normalt period tillskall I pla-treenavse om sex

för åtgärdernavilken fond användas de olika ochnen anges som avses
mycket stödhur behövs.som

medsamrådfastställer därefter iKommissionen medlemslandet ett
för strukturstöd.ramprogram

frånAnsökningar stöd strukturfonderna skall med-upprättasom av
innehålla åt-beskrivning föreslagenlemslandet. Ansökan skall aven

målomfattning, område specifikagärd, geografiskt och det inteom
framgår ekonomiska socialaredan planen, beräkningar de ochav av

fördelarna, vilka för genomförandet, betalnings-organ som ansvarar
tidsplan och finansieringsplan. Om ansökan lämnats inmottagare, en

samtidigt med planen skall den godkännas i anslutning till att rampro-
fastställs.grammet

frånStöd jordbruksfonden omställning ochkan t.ex anpass-avse
åtgärder för kvali-ning produktion, marknadsföring och höjaattav

på åtgärder uppnåjord- och skogsbmksprodukter, för diver-attteten
jordbrukarhushållens rådgivningsifiering inkomster, bevattning,av

forskning och utveckling. Stödet används för insatser iävensamt
områden.fiskeberoende

målSocialfonden, i och för sig prioriterar stöd till 3 och stö-som
5b-områdender i sysselsättningstillväxt och stabilitet särskilt genom

vidareutbildning rådgivning föroch vägledning och arbetaregenom
småsärskilt i företagoch medelstora och de hotas arbetslöshetsom av

eller har mist sina arbeten stöd till utvecklingsamt nya ut-genom av
bildningssystem ocksåoch förbättrad arbetsfönnedling. Den används
för förbättra människors möjligheter inom forskning, vetenskapatt

teknologi.och
målRegionala utvecklingsfonden prioriterar till och 2stöd l men

också åtgärdermedfinansierar i 5b-områden, investeringar i in-t.ex.
frastuktur eller för skapa arbetstillfällen, lokala utveck-att permanenta
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lingsinitiativ, service till företag, teknologiöverföring, lånegarantier,
investeringsstöd forskning och utveckling.samt

Något skärgårdslagen6.5 finskadenom m.m.

finns idéer i Sverige skärgårdslagDet bl.a. skul-attom man genom en
skärgårdenkunna stärka andra intressen. Finland har igentemot

många år fört skärgårdspolitik.särskild Efter skärgårds-det atten
befolkningen sedan 1950-talet hade århalverats tillkom 1982 skär-en
gårdslag, lagen främjande skärgårdens utveckling. Den harom av ny-

föremålligen varit för viss i samband med Finlandsöversyn senaste
regionalpolitiska beslut hösten 1993 därvidoch ändrats bl.a. vad avser

skärgård.avgränsningen av
skärgården sådana havsområdetTill höra i och i insjövat-öaranses

fast vägförbindelse områdensaknar andra ochöarten samtsom
fastlandet fråga förhållandenvilka i sina kan jämföras med skär-om
gården. Skärgårdsbegreppet målområ-används förnärmast att ange
det.

skärgårdslagsärskild motiveras i Finland skärgårdensEn bl.a. av
utvecklingsåtgärder.speciella karaktär och behovet Behovet attav av

skärgårdsbornassamordna och talrika myndigheters synpunkter anses
naturvärdenha ökat jämfört tidigare inommed bl.a. näringarna,samt

turismen.t.ex
också skärgårdsdelegationFinland har har till uppgift be-atten som

åtgärder skärgårdens åtgärder-reda utveckling följarör samtsom upp
na.

skärgårdslagenEnligt den finska bör efter åt-sträva attman genom
fasta skärgår-gärder och kommun bevara den bosättningen istatav

den för befolkningen skapa tillräckliga möjligheter tillatt ut-genom
komst, skärgårdenssamfärdsel och basservice efter skyddaattsamt
landskapsbild och för miljöskador.natur

lagen föreskrivs skärgårdens särfâirhållttndenI skallatt anses som
omständighet ökar behovet stöd.en som av

försöka skärgårdensStaten bör sörja för befolkning har medatt en
hänsyn till boende, utkomst skötseln nödvändiga angelägenhe-och av

såerforderlig trafik- smidigoch transportservice, ärter som som
möjligt och avgiftsfri eller prismässigt skälig.
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Stat och kommun bör vidare tillse befolkningen har tillgång tillatt
övrig basservice för skärgården nödig specialservice till skäligsamt
kostnad avstånd.och skäligt Med basservice sedvanlig när-avses

frågaservice i hälso- och socialväsen, skol- och kulturväsenv, han-om
del och telekommunikationer elenergi.samt

Staten bör vidare i egenskap arbetsgivare efter bevarasträva attav
statliga skärgården.arbetsplatser i Om statligt verk ellerett stat-annan
lig inrättning eller affärsverk har för avsikt minska antalet arbets-att
tillfällen i skärgårdskommun eller skärgårdsdeli kom-en en av annan

skärgårdsdelegationensskall först utlåtande begäras och möj-mun om
ligt beaktas vid beslutsfattandet.

Även vid beredning riksomfattande planer för miljövård ellerav
byggande skärgårdsområdeni skall skärgårdsdelegationen höras för

bedöma de regionala Målenverkningarna. tillräckligaatt möjlig-om
heter till utkomst, samfärdsel och basservice skydda skär-samt attom
gårdens landskapsbild och för miljöskador skall beaktas vid plan-natur
läggning.

Kommuner i skärgårdsförhållandenavilka utgör väsentligt hin-ett
der för kommunens utveckling kan förklaras skärgårdskommu-vara

Det möjligt beslutaär även stadganden skärgårdskom-att attner. om
skall tillämpas skärgårdsdeläven kommun. När detmun av annan

riktas stöd till dessa kommuner skall kommunens ekonomiska ställ-
ning beaktas. Enligt lagen likställs kommuncentrum med kommunens
periferi.

Någonting bör i detta sammanhang Finlands skär-noteras ärsom att
Ãbolandsgårdskommuner små.ofta l exempelvisär skärgård bor ca

25 000 åttafördelade kommuner. Den minsta kommunenpersoner
Iniö invånare.med 260är

skärgårdskommunEn har fördelar förhållandei till andra kommu-
det gäller statsbidragens storleknär och skatteutjämning. Fr.o.m.ner

åri tillfaller fastighetsskatten skärgårdskommunerna.
denI regionala lagstiftningen placeras skärgårdskommunerna i den

högst prioriterade stödzonen medan kommuner med skärgårdsdel pri-
oriteras högst. Stödennäst i varje enskilt fall. Skärgårdsstatusprövas

det finnsväger stödbehov.när Det det via lagentungt ärattanses man
fålyckats ståndtill särskilda stöd till skärgården. Någon studie ut-av

vecklingen de inte skärgårdutpekatsöar med stöd lag-som som av
har dock inte gjorts.en
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I utgiven Svenska Finlands årfolkting 1986, Samhäl-rapporten av
Skärgården,let och framförs synpunkter dåvarandeden finska av-

gränsningen skärgården. Bl.a. skärgårdskom-egentligasägs attav som
borde räknas enbart kommuner där hälften invånareövermuner av

saknar fast vägförbindelse. Kommuner skärgårdsdelmed borde en-
bart sådana upprätthåller skola, dagvård eller kom-vara som annan

skärgården.munal service i En anledning till denna uppfattningute
skatteutjämningsbidrag utgåtthade till skärgårdskommu-attvar som

hade kommit till delen fördelasstörsta till normala glesbygds-attner
områden fastlandet.

påtalasI dilemmat skärgården åär sidanrapporten att att om ena
begränsas för så svårtdetsnävt uppbringa bredareär parlamen-att ett
tariskt stöd för skärgårdspolitiken. Om å andra sidan räknar sto-man

fastlandskommuner skärgårdskommuner når samhällets åtgär-ra som
der inte skärgårdsbefolkningen, delen gårsatsningarnastörstautan av
till normala glesbygdsområden.

överväganden6.6

6.6.1 Kommunikationer och serviceannan
långsiktigtEn hållbar infrastruktur förutsättning för livskraf-är etten

tigt näringsliv och i övrigt levande skärgård. Kommunikatio-ävenen
och service intar i detta sammanhang särställning. Strate-ner annan en

giska satsningar områdendessa kan leda till förbättrade utvecklings-
möjligheter skärgårdarnaför och dess befolkning. För dennaatt ut-
veckling skall möjliggöras mångakrävs dock i fall verksamheteratt
inom områdenflera samverkar lokalt, regionalt och centralt.

Trafikförsörjning m.m.
Inledningsvis bör konstateras trafikförsörjningen skärgårdarnaiatt
allmänt bättre isig dag jämfört årmed för tjugo sedan. Detsett ärter
ändå skärgårdarnaväsentligt i framtiden får stå tillbaka förinteatt
andra satsningar med befintliga offentliga fråga åtgärdermedel i om

tillgångenavsedda säkraär till och godsbefordran.attsom person-
Det härvid vikt detär grundläggande regelsystemet för vägarattav
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skärgårdens speciellatillhänsyndettatillämpningen0.d. och tarav
behandling.likvärdigområden fårolikaförhållanden och att en

Detockså konsekvent. ärtillämpasregler börenhetligariketFör
resultat bero-olikaleda tillförhållande skallrimligtinte att samma

allmän-ochbryggor ärvägarprövninglandsdel vidende av omen
ej. Genomellerbidragsberättigadedeenskilda ellereller är enomna

rättvisande sättenklareskulle det blitillämpningkonsekvent ettatt
ochtrafiksituationskärgårdsområdensolikamellanjämförelsergöra

förbätt-leda tillområden, vilket börskärgård andraochmellanäven
behövs.bästdär deinsatsermöjligheterrade göraatt

uttaladetrafikförförutsättningarnaförbättra öarnassyfteI rege-att
investeringar i bryggorstöd tillbudgetpropositionåretsiringen att
länstrafikanläggningarutgå medlen förviaskall kunnafartygoch

någon garanti fördock inteinnebärsådan ordningLTA-medel. En
andrafår medkonkurrera närinvesteringsbehovdessaenbartstöd, att

bi-i vissa fallmöjligtinteEftersom detfattas.skall attbeslut geanses
såväghållningenskild ärstatsbidrag tillförordningenenligtdrag om

och BohusGöteborgiutgår till vissastödet vägarnuvarandedet som
skärgård eftersomhotatsödraGöteborgsgodstrafiken itillochlän

LTA-medel.viafinansieringalternativförkan lämnasgarantier inte
förförutsättningarnaförbättratvå möjligafinns vägarDet enatt
deförtydligaskompletteraspå antingeninfrastruktur öarna,god nu-

skärgårdsförhållandentillså speciell hänsynreglernavarande tasatt
skärgårdstransporter.stödform försärskildockså skapareller man en

tillskapas.någon stödfonnintemening börminEnligt ny
omfattasbörintelandförbindelsefastställeti öarJag utanattanser

enskildellerallmänvadförkriterier ärnormalaVägverkets somav
fast-behovlikartadePå finnsstatsbidragsberättigad väg. öarna som

frågan till-bör inteförhållanden. Bl.a.särskildalandet, även ommen
avgöran-enskildabiltrafik öarvägarlåtligheten allmän varaav

lämparrimligtinte vägarfå bidrag. kanDetde för att somatt anses
förändå viktmopedtrafik, ärochför traktor-sig bäst enavsommen

skallbåttrañken tilloch önförbilar baraför vägenskall öppnas att
for-onödigförsöker begränsatidererhålla bidrag. I närkunna man

detillämpningenvidbieffektmärkligdettadonstrafik är nuva-aven
tillämpningssvårig-någravållabör inte störrekriterierna. Detrande

på kravetavkalllandförbindelsefast görförheter öar utanmanom
sinafå uppdragdärför i överbörbiltrafik. Vägverketpå attallmän se
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kriterier tillämpas när ställning till frågor allmännatarsom man om
eller bidrag tillvägar enskilda delsvägar dels till förbindel-öarna,

mellan fastlandet och öarna.sen
Enbart tillgången till kollektiva färdmedel löser inte alla problem i

skärgården. ocksåDet krävs viss skärgårdenturtäthet. I det där-ären
för särskilt viktigt utformningen trafiken alltid sker iatt näraav sam-
arbete mellan trañkanordnare och användare. I delar Sveri-stora av

skärgårdar saknas dock förutsättningar för fungerande färjetrafikges
och omfattande kollektivtrafik. förekommerDet i dessaannan mer
områden ofta olika kompletteringstrafik. Befolkningsunder-typer av
laget tidsåtgångenlitet och båtarär skall färdas mellan olikastor om

Dessutom måste de åretöar. skiftandeöver väderleksförhållandena
framhållas särskild faktor för sjötransporter. skärgårdsFörsom en
bor sådanai områden därför de färdmedlenär vital betydel-egna av

Liknande förhållanden finns givetvis i utpräglad glesbygd på fast-se.
landet. Fastlandsbor kan dock ofta klara situationen använ-attgenom
da bil. Skärgårdsbon däremot båthänvisad tillär under isfri tid och

årstidervid andra till lösningar avpassade till isarna bår ellerom
brister.

Av den regionalpolitiska propositionen framgår regeringen haratt
för avsikt tillkalla särskild utredare skall fråganstuderaatt en som

glesbygdsbomas merkostnader för arbetsresorgöra och andraattom
nödvändiga privatresor i bil jämfört förhållandenamed för dem som
kan utnyttja kollektiva färdmedel.

utgångspunktMed i skärgården till del lands-att ärstor typen av
bygd eller glesbygd finner jag det naturligt frågan tillävenatt om
bilen alternativa färdsätt såsom båt och hydrokopter behandlas i sam-
manhanget. Om enbart koncentrerar påsig biltrafik hänsynman utan
till andra kostsamma färdsätt finns det risk för behövliga åtgärderatt

påendast inriktas sådana kostnader betungande förär bilägarensom
långa avstånd,med exempelvis drivmedel, medan det för Skärgårds-

bon kan anskaffnings- och underhållskostnader för varieradvara en
fordonspark betungande.ärsom

Det betydelsefullt företagensär fråntill ochatt öarnatransporter
fungerar det skall möjligt upprätthålla och utvecklaatt när-om vara
ingsverksamheten skärgårdarna.i Det väsentligt sådanaär att trans-

kan ske till rimliga kostnader. Situationen särskiltporter besvärligär
för företag på öar vägverksfärja eller liknande transportmedel.utan
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Det inte rimligt företagär sådana haratt öar väsentligt sämre trans-
portförutsättningar konkurrerande företagän belägna iär anslut-som
ning till det allmänna eller enskilda statsbidragsñnansierade vägnätet.
Inom för glesbygdsstödet har det hittills varit möjligt lämnaramen att
godstransportstöd fråndet allmän synpunkt angelägetom ansetts att
företagets verksamhet bedrivits. Sådan stöd har också lämnats någrai
skärgårdslän. I andra län har i stället regionala projektmedel använts.
Det landsbygdsstödet innehåller inte någon stödfonn detta slag.nya av

vårensEnligt regionalpolitiska beslut frågan i framtidenär tänkt att
lösas inom för länsstyrelsernas användning projektmedel.ramen av
Det enligt min meningär väsentligt samhällsintresse Skärgårds-ett att
företagens konkurrensnackdelar följer bristande transportmöj-som av
ligheter kan begränsas. Stöd till godstransporter bör därför bli vä-ett
sentligt inslag i användningen de regionala projektmedlen.av

Post och tele

Bolagiseringen har lett till bland skärgårdsintressenterpostenav oro
för hur servicen skärgårdeni skall i framtiden. Beslutetgaranteras att
bolagisera innebär dock någon förändringposten samhälletsatt av syn

behovet service den Posten står för inte förtyp handen.ärav av
Frågan pådock vilketär detta lokaltsätt i praktiken.omsätts

Som framgår fungerar postdistributionen i dag med hjälpovan av
olika lösningar, ifrånallt postutdelning till de enskilda hushållen

till postväskoröarna viss ersättning hämtas fastlandetmotsom av
öborna själva. På förhåller detsätt sig med kassaservicen. Detsamma
finns postkontor vissa i butiköar, andra, lantbrevbärare påpost

del och slutligen sådansaknaröar service.en som
Det viktigt påpekaär indragningatt postkontoratt elleretten av

andra postserviceformer kan förefalla haö marginell betydelseen
till det geografiska avståndet exempelvis till kontor.om nästaman ser

lederDet dock mångai fall till tidsödande medöver vattenresor va-
rierande färdmedel beroende årstid. En ökad gleshet mellan kon-

i skärgården kan fådärförtoren konsekvenser för tillgänglig-stora
heten.

Upprätthållande godtagbar grundservice kräver särskilda lös-av en
ningar. Det ekonomiska läget det ocksågör angeläget lokaltatt nya
förankrade lösningar utvecklas för samordnings-utrymmesom ger
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fördelar. Som i det föregåendenämnts länsstyrelsenmedverkar och
landstinget i Stockholms län vid övergången från postkontor till post-
i-butik-service. Glesbygdsmyndighetens strategiska programarbete

skärgårdenför pågåskall till slutet år 1995 också lämp-ärsom ettav
ligt forum för de bofasta i landets skärgårdsområden möjlighetatt ge

samrådi med myndigheter och företag utveckla lösningaratt anpassa-
de till lokala behov och möjligheter.

Även frågai teleutbyggnaden måste förlita sig deattom man an-
svariga målenlever till tillgodose skärgårdens liksom andraattupp

områdensglesbefolkade behov. AXE-systemet skall fullt utbyggtvara
Äveni årlandet 2000 eller möjligen årredan 1998. utvecklingenom

går snabbt långtdet inte alltför tidsperspektiv, mångaär och skär-ett
gårdar har redan eller kommer ha denna telestandard tidigare.att
Man kan däremot knappast räkna med landsbygden inbegripet skär-att
gården fånormalt kan alla former avancerad teknik vidav ny samma
tidpunkt landets befolkningsmässiga ekonomiska frå-och lcentra.som

tillgången till avancerad teknologi bör det lokala behovetga om mer
preciseras innan kan räkna med prioriteras.närmare ö Kanatten

visa konkret behov skärgårdenhar dock goda möjligheterettman
hävda sig.att
Man talar skärgårdarnabygder kommer sist i service-attom som

sammanhang. Avslutningsvis vill jag framhålladärför följande. Post-
och teleservice handlar normalt tvåtillgodose behovatt partersom av
kontakt. inte bara för öbonDet förär omvärlden betydelse-ävenutan
fullt med fullvärdiga teleförbindelser och god postservice i alla lands-

Ävendelar. storstadsbon har landet i hållerövrigt högnytta attav en
frågastandard i dessa serviceformer. skallDet inte nödvän-om vara

digt särskild hänsyn till den andres bostads- eller verksamhetsortatt ta
i landet. målenDet därför viktigt ochär teleservicens till-att post-om
gänglighet för alla leder till hela landet inklusive skärgårdsområ-att

fårdena jämn och service.goden

Kommersiell service

Det geografiska avståndet skärgårdeni behöver inte till när-stortvara
butik för det skall svårartat hinder för den villmaste att ettvara som

tillgodose sitt behov båtbränsledagligvaror, Restiderna kan iav m.m.
sådana fall långa. besökEtt i inte alltför avlägsen butik kan tavara en
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anspråki delen dag. Det därför viktigt betydelsenstörre är attav en
tidsåtgången för färd årstidoch de beroende varie-över vattenav

förhållandenarande beaktas skärgårdsbutikemassärskilt be-samt att
således frågortydelse för bygden framskjuten plats närges en om

kommersiell service behandlas.
Utan kundunderlag i form och andra tillfälliga be-sommargästerav

skärgårdsbuti-sökare skulle med säkerhet situationen sig försämrete
tillgångkerna. konsumentkategori säkrar dock inte bofastasDenna de

vinterhalvåret. Skärgårdshandlarnatill kommersiell service under
hålla åtta månaderdet kan lönsamt butik stängdatt attvarauppger en

året för tiden sig förutsättningunder den En förägnaatt annat.om
hållabutikerna skall vintern därför bofastaunder deöppet äratt att

mångaköptrogna sina handlare Därutöver har hand-öarna.är mot
ändå öppethållan-behov samhälleligt stöd för kunna klaralare attav

åretruntbutik.det av en
anledning regionalpolitiskabeslut tagits nyligen i denDe som av

propositionen och innefattar förbättrade möjligheter till investe-som
påtvingade servicebidragsnivåringsstöd vid investeringar, höjd samt

innebärden planerade distributionsproblemen skär-översynen attav
gårdshandlarnas problem har uppmärksammats konstruktivtett

finns därför inte skäl för komplettera medDet närvarandesätt. att
åtgärder.ytterligare förslag till

Kommunal service

väsentligt det finns väl fungerande kommunal serviceDet är att en
på måldet samhällets de skall befolkade.äräven öarna attom vara

Många svårtkan ha bekosta servicen för kommunenskommuner att
bofasta befolkningen. Vidare finns det kommunala uppgifter för bl.a.
räddningstjänst och socialtjänst gäller och andrasommargästersom

Småskaliga skärgårdentillfälliga besökare. servicelösningar i behöver
inte dyra kommunala merkostnader kan inte uteslutas. Fram-vara men

måste tillfälligaför allt del kommuner med andelstor semester-en en
hållabesökare ha beredskap under betydligt störreatt sommaren en

organisation för sköta sina uppgifter.att
måste framhållasdock kostnaderna för de utboendes service-Det att

behov kan dessa säsongsboende eller tillfälligauppvägas att tu-av som
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rister bidrar till positiv utveckling det lokala näringslivet, vilketen av
indirekt kan förbättra den kommunala ekonomin.

återinförandeEtt den kommunala fastighetsbeskattningen ellerav
ändring vistelsebegreppet eller modifiering principenen av av om

kommunal likställighet innebär inte för sig någon för samtligavar
berörda kommuner generell lösning eventuella kommunala mer-
kostnader till följd skärgårdsläget. Med hänsyn härtill finns detav
goda skäl undvika särlösningar för skärgårdenatt dessa områden.
Vårens ställningstagande regering och riksdag till förmån för själv-av
kostnadsprincipens tillämplighet även andra kommunmedlem-än

ocksåbör beaktas i sammanhanget.mar
Skärgårdskommuners eventuella merkostnader olika områden

till följd förhållanden skärgårdeni vilka svåra påverkaärav att utan
motverka allmänt intresse bosättning,att ett sysselsättning, rekrea-av

tion och friluftsliv skärgårdeni lämpar sig därför bäst för prövasatt
inom för förekommande för statsbidrag och kommunalsystemramen
skatteutjämning.

6.6.2 Näringarna skärgårdeni
De allmänna förutsättningarna för näringsverksamhet
De allmänna förutsättningarna för näringsverksamhet har förbättrats

den allmänt småföretagarinriktade politiken. Riksdagen harav exem-
pelvis beslutat betydelsefulla ändringar skattereglerna för verk-om av
samhet bedrivs i form bl.a. enskild näringsverksamhet. Ensom vä-av
sentlig del all näringsverksamhetär enskildatt näringsidkaresom en
bedriver hänförs till och förvärvskälla vilket utjämnar mel-en samma
lan skilda verksamheter och därmed innebär den vill påatt satsasom
kombinationsverksamhet kan låta underskott och överskott kvittas.
Den har anställning och vill komplettera detta medsom en att starta

verksamhet har vidare möjlighet under de fem första årenegen att
kvitta underskott i den verksamheten inkomsten tjänst.motegna av

Dessa möjligheter inom för skattesystemet till fördel förärramen
företagandet i skärgårdarna med dess traditionella inriktning mot
mångsyssleri. Framför allt skärgårdende i ofta deltidsarbetandeges
kvinnorna ökade möjligheter försöka sig kompletterandeatt egen-
företagande för så vis sikt skapa förutsättningaratt för ytterli-

sysselsättning.gare
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årenDet har gjorts hel del uttalanden skärgårds-vadgenom en om
borna påskall inför framtiden. Frestelsen lämna ytterligaresatsa att

bidrag i detta avseende kan därför måsteDet dockett stor.vara an-
komma på skärgårdsbornade enskilda själva bedöma vad de kanatt
och vill syssla Saknarmed. de bofasta idéer det hinderär detett som
på gårsikt inte sig samhällsinsatser. enskildesDenatt ta runt genom
entreprenöranda därför avgörande förutsättning långsiktigtär fören
lönsamt företagande skärgården.i

Turismens för skärgårdensbetydelse sysselsättning exempelvis iär
och för sig Svårighetensjälvklarhet. ligger i stället i bestämmaatten
viken nisch den enskilde skall skärgård.i sin Om ösatsa satsaren
på ocksåturism krävs befolkningen de förändringaratt accepterar

sådanföljer satsning.som av en
Givetvis kan företagaren behöva hjälp i form rådgivning ochav

stöd till investeringar. Det kan vidare svårt hitta blandrättattvara
utgångspunktmyndigheterna. Med denna bl.a. det programarbeteär

Glesbygdsmyndigheten i syfte skärgårdsbornastartat attsom engagera
skärgårdens utvecklingsfrågori värdefullt kontaktskapare mellansom

skärgårdsborna och myndigheter.
skärgårdsföretagandetsDe särskilda problemen förstörsta utveck-

ling torde tillgången användbar mark och transporter.vara
på skärgårdenEtt exempel verksamheter i kan ha markanknut-som

svårigheter satsningar för uthyrning.är De fastighets-stugorna
skattemässiga effekterna uppföra uthyrningsstugor hållerattav som
hyfsad standard många håll sådanomöjliggöra verksamhetanses
med hänsyn till den korta för verksamheten. Till detta kom-säsongen

svårigheterna få tillstånd sådanauppföra i tillräck-att att stugormer
ligt attraktiva lägen. Dessa inte delar areella näringarärstugor av

uthyrningsverksamheten bedrivs i kombinationäven med exempel-om
vis fiske eller jordbruk. kanDe därför inte behandlas förmånligtlika

andra byggnader och anläggningar sådani verksamhet. Här sak-som
enkla lösningar. Beskattningen fastigheter kommer sannoliktnas av

bestå lång tid framöver och uppförande på strandenatt stugorav som
säkert befrämjar uthyrningen den enskilda kommer i kon-stuganav
flikt med bl.a. strandskyddsintresset.

Skärgårdsföretagandet såledeskan med tanke de särskilda för-
hållanden finns skärgårdsområdenai vad gäller konkurrenssom om

naturvårdsrestriktionermark, transportsvårigheter0.d. behövasamt
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särskilda samhällsinsatser för utvecklas och förstärka sin konkur-att
renskraft landet i övrigt.mot

Basnäringarna

Fisket har föremålnyligen blivit åtgärder.för vårensI fiskeproposi-
tion framlades förslag avsedda främja bl.a. kust- och insjöfisketatt

vattenbruket. Förslagetäven Riksdagen godtagitsaint detsom gynnar
fiske har hemmahamn i skärgården. fiskelagenDen medsom nya en
tydlig uppdelning mellan yrkesfiske och fritidsfiske bör också tidges

verka. Ett eventuellt EU-medlemskap kan vidare påver-kommaatt att
ka utvecklingen fisket i skärgården. Det framstår såledesav som na-
turligt i detta avstå frånsammanhang förslag åtgär-särskildaatt om
der för skärgårdens fiskare representerade inom allaärsom grenar

det yrkesmässiga fisket och därmed inte bör särskildav ses som en
kategori.

Jordbruk och fiske räknas areella näringar vilket inte falletärsom
med vattenbruk. Ett klassande areell näring skulle enligt vattenbru-som
karna innebära rad lättnader, främst vad gäller möjligheternaen att
bygga uthus, bryggor och dammar, utfordravägar, fisken frångräva
foderhus flotte Dessa möjligheter hänför sig bl.a. till plan-m.m.
och bygglagen. Huruvida vattenbruk generellt bör klassassett som are-
ell näring inteuttryck förekommer i lagstiftningen börett som- -
dock i vidare sammanhang.prövas Bl.a. kräver de miljöskyddsfrå-ett

aktualiseras samlat ställningstagande.ettgor som mer
skärgården stårJord- och skogsbruk i ofta förendast liten delen av

försörjningen. Med hjälp bl.a. de olika formerna landskapsvård-av av
ande samhällsstöd säkerligenhar jordbruket förutsättningar fort-att

på nivå.dagens finns däremot ingensätta Det anledning räkna medatt
någon skärgârdsjordbruketexpansion inom för denav ramen nuvaran-
de nationella jordbrukspolitiken.

Ett eventuellt EU-medlemskap kan dock påverka de ekonomiska
förutsättningarna skärgårdsjordbruken.för Nettoeffekten sjunkan-av
de köttpriser och de generella marknadsstöden fårköttför ochnöt-
förväntas bli positiv vartill kommer de stöd lämnas inomsom ramen
för EG:s strukturpolitik och miljöprogram. Skärgårdsjordbruken
kommer därmed knappast försvagas övergång till EG:s jord-att av en
brukspolitik.



158 Kapitel 6 SOU 1994:93

skärgårdensMöjligheterna utnyttja skärgårds-jordbruksmark iatt
företagande bör ha förbättrats förändringarna i fastighetsbild-genom
ningslagen det enklare bilda mindre enheter kangör attsom som an-
vändas komplement stårjordbruket för huvuddelenutan attsom av
inkomsten.

Handredskapsjfisket

återkommande uppfattningEn bland företrädare för myndigheter, or-
påganisationer och enskilda handredskapsñsket ostkusten iochär att

återförassjöarna till fastigheterna fiskevårds-bör samtidigt storasom
områden bildas kommunvisa eller länsvisa. Detta kunna lo-anses ge

påkal sysselsättning och näringsverksamhet grundad fritidsfiskare
frånlöser fiskekort. Inkomstmöjligheterna turism är nämntssom som

de möjligheterna för bevarande skärgård.levandestoraen av av en
fråga hur alternativ till nuvarande fria handredskapsñsk-En detär

ñskevårdsområdenutformas. Alltförkan leda till in-et stora attanses
från fiskevårdsinsatserför förblir medanvattenägarnatresset svagt

chanserna till fortsatt lättillgängliga sportfiskemöjligheter mins-anses
områden.ka småmed

fiskevår-fiskelagen ñskevattenägarna förDen hela ansvaretnya ger
vårensden i sina Regeringen i fiskepropositionvatten. attegna anser

finansierasdenna insats bör med exempelvis inkomster fiskekort-av
försäljning. propositionen frågan fiskevårdensI uttalas vidare att om
långsiktiga föremålfinansiering bör bli för fortsatta överväganden
och regeringen för närvarande inte beredd ändra sinäratt att nega-

frågan fiskevårdsavgift.tiva inställning i allmänom
måsteallmänna och enskilda friñskevattnenNär intressen imöts

fiskevården lösning. Handredskapsñsket är väsent-en gemensam en
sådanalig faktor i därföröstkusten och i sjöarna. har iJagvatten

fråganskrivelse till regeringen föreslagit fria handred-detatten om
skapsfiskets framtid skall i särskildutredas ordning.

skärgårdsföretagen6.6.3 Stödet till
Med till direktivenhänsyn ankommer det inte denna utredning att
föreslå några särskilda stödformer skärgården.för bör i stäl-Dennya
let hanteras inom för vad beslutats de regionalpolitiskaramen som om
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insatserna i skärgårdamaDäremot bör öarna placeras sittistort. re-
gionalpolitiska sammanhang. Detta inte minst viktigtär bakgrundmot

trappstegsformadede landsbygdsstöd införs vårensav som nu genom
regionalpolitiska beslut.

skärgårdsområdenaUtöver de likheter har med andra delar lan-av
dets landsbygd och glesbygd skärgårdamahar särskild nackdelen ge-

mångadet gånger kan dyrt etablera sig, för-att att t.ex. attnom vara
mark och bygga följd skärgårdsföreta-värva Detta är attm.m. en av
skall konkurrera med andra intressen inte affärsmässigtärgaren som

grundade. måsteDessutom oftade besvärliga kommunikationerna vä-
in speciellt problem för öföretagen. saknasDet vägförbin-ettgas som

delser och färjetrafiken inte alltid frekvent eller kanär saknas helt.
Detta kan skäl för likställa skärgården med de delar lan-ett attvara av
det regionalpolitiska stödområden. Det inte rimligt skär-är är attsom
gården både förhållandeskall ha konkurrensnackdelar i till storstaden

fastlandet och till stödberättigat Norrlands inland och därmedett
riskera hamna mellanhand.att

förhållandenDessa bör in områdendelar in landet ivägas när man
i avsikt stöd utjämna Fråganregionala olikheter. fram-äratt genom
för allt vikt beakta för sådanalänen tilldelas medelnär satsning-attav

län med i övrigt relativt småEtt landsbygdsglesbygdsproblem kanar.
svårigheter skärgårdsområdemycket väl ha uttalade i sitt vilket krä-

för länet i övrigt ovanliga insatser.ver
Framför allt det de verksamma inte har fárjeförbin-är öar som

delser och därmed saknar goda mås-och godstransporterperson- som
konkurrensförmåga.ha skärgårdsbornaOm själva skallte anses svag

för utvecklingen så det grundläggande för-öarna ärta ansvaret en
utsättning först såde blir likställda möjligt med omvärlden. Iatt som

mån frågaden denna inte kan lösas inom för samhällets infra-ramen
struktursatsningar färjor,utbyggnad hamnar och i vissa fallgenom av
broar service, möjligheterna till stöd i olika former vadärsamt annan

återstår för utjämna skillnaden fastlandet så förutsätt-att mot attsom
ningarna för företagande och därmed möjligheterna skapa varaktigatt
sysselsättning inte hamnar i mindre läge.ett gynnat

Även mångamed färjetrafik områ-i stycken ställdaöar är sämre än
den landsbygden i övrigt. förbindelserDe kan ha hyfsade drab-men
bas exempelvis fördyringar till skärgårdsmarkenskoppladeärav som
attraktionskraft. skärgårdsmiljönVidare kan den känsliga lägga andra
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hinder i för enkla och billiga lösningar förvägen det lokala närings-
livet.

Vill skärgårdlevande skall innefatta varierat närings-att ettman en
sådana förhållandenliv bör under samhällets stöd till landsbygden tyd-

ligare hittills skärgårdsområdena.riktasän mot
inte benägen föreslå skärgårdenJag är ingågenerellt skall iatt att

de regionalpolitiska stödområdena. Detta skulle givetvis kunna vara
så motiverat för delar den skärgårdensvenska med tids-storanog av

avstånd. sådanDels skulle svåraordning leda till avvägningar rö-en
rande geografiska gränsdragningar, dels kan det rubba det system som
i dag bedöms godtagbart med hänsyn till internationella åtagan-vara
den. Jag det dock viktigt vid framtida indel-översynattanser man av
ningen stödområdeni förhållanden.beaktar öarnas

lämplig utgångspunktEn däremot fast landförbindel-är öaratt utan
alltid områdenbör till vilka landsbygdsstödutgöra kan utgå ochse att

de saknar färjor därvid skallöarna ha särskilda behov in-som anses av
Liknande skärgårdenuppdelning förekommer redan i dag isatser. av

praktiken i flera län det gäller glesbygdsstödet.när Stockholms län
tillämpar exempelvis redan i dag stödnivå högst 30 för% öaren

saknar färja och för15 % övriga fast landförbindelseöar utansom
glesbygdsmedel fördelas. Dessutom bör sådannär behandlingen av

underlätta bedömningenöarna läns behov medel för skärgår-ettav av
den.

finnsDet givetvis fast landförbindelseöar har situationutan som en
inte bör berättiga till stöd, framför allt vissa ösamhällen medsom ut-

märkta förbindelser med fastlandet. Det föreligger någondock inte
automatik i stödgivningen. En ansökan landsbygdsstöd skall prö-om

och därmed riskentorde för medel beviljas i sammanhang därattvas
de inte behövs minimal.vara

såledesJag avgränsningen områdena för det lands-attanser av nya
såbygdsstödet bör de saknar ordnade färjeförbindel-göras öaratt som

regel alltid glesbygdsområdeutgör och övriga fastöarser som utan
landförbindelse åtminstone landsbygdsområde.anses som

Även mikrostödet förväntaskan leda till möjligheternaatt att starta
företag ökar för exempelvis skärgårdenkvinnor i i oftadag arbe-som

deltid. Detsamma gäller möjligheten bidrag till hemarbetetar att ge
vidgas till glesbygden utanför stödområdena. Ocksåattsom nu avse

detta torde främja möjligheterna till sysselsättning för skärgårds-bl.a.
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kvinnorna. Vidare kan det tillfälliga stöd regeringen föreslagitsom
budgetårför och tänkt utgå i hela landet i vissnästa är att ut-som

sträckning till fördel för skärgårdsföretag.ävenvara
nyligen beslutade regionalpolitiskaDe insatserna i form detav nya

åtgärderlandsbygdsstödet och övriga kan med prioritering öar-en av
och med tillräcklig tilldelning sådanamedel till län har öarna av som
goda utvecklingsmöjligheter för skärgårdsföretagandet i framtidenge

därmed förutsättningarnaoch för boende och sysselsättning igynna
skärgårdar.landets levande

Skärgårdens6.6.4 möjligheter vid eventuellt EU-ett
medlemskap

områdenEG:s stöd till mindre gynnade kommer vidLFA ett even-
innebäratuellt EU-medlemskap regionalt stöd i formatt ett extra av

främst djur- och arealbidrag. Stödet kan bli aktuellt för alla svenska
skärgårdsområden. Tillsammans stödåt-med de horisontellt inriktade

målinomgärderna 5a t.ex investeringsstöd, EG:s miljöstöd samt
stöd till landsbygdsutveckling 5b bör bidra tilldet kunna bevaraatt

skärgården.jordbruket ioch utveckla
områdeDeltagande i EU:s strukturpolitik fiskets och eventuella

få våraregionalpolitiska stöd kan betydelse för fisket i skärgår-stor
Pådar. vilket i vilken omfattningoch fiskerisektorn kommersätt att

påverkas svårtdock för närvarande bedöma. Vad gäller det stödär att
årkan oberoende region har det fr.0.m. 1994 tillkommitsom ges av

finansiellt instrument fiskerifonden helt inriktas stödett som- -
åtgärder måltill strukturella för uppfyllelse inom fiskerisek-5aav

åtnjutandeRegionalpolitiskt fiskerisektornkan komma i in-torn. av
inom EU vad 5b. Som exempel kan i Danmarknämnassatser attavser

föregående5b-stöd förunder den programperioden turistsats-gavs
ning trollingñske Laesö och till icke kommersiella kläckerier
för fiskyngel.

förrän Sverige eventuellt blivit EU fastställs vilkaInte medlem av
områden målenfaller under 2 8 befolkningenoch 5b. Ca %som av

5b-områden.inom fårEU bor i Sverige förhandla med Kommissio-
den geografiska avgränsningen enskildadesamtnen om programmen.

I detta arbete kommer avvägning mellan jordbruk, fiskegörasatten
skärgårdsområdenaoch regionalpolitik. det gäller bedömsNär san-
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nolikheten betydande delar dessa skulle kunna godtasstor att av som
5b-områden. Förutsättningarna för fast landförbindelseöaratt utan

ingå 5b-områdeskall kvalificerade i svenskt goda.äratt ettanses
måste hållaI sammanhanget i minnet exempelvis Danmarksattman

småöar ingår 5b-områdeni landets Finland måloch haratt attsom
skärgårdar 5b-områdedess skall bli landet blir medlem i EU.om

det naturligt Sveriges fastJag landförbin-är öaratt att utananser
föreslås 5b-områdedelse vid eventuellt svenskt EU-medlem-ettsom

skap. Det saknas härvid anledning undanta enstaka Exempelvisöar.att
många de skärgård påtagligti Göteborgs beroendeär större öarnaav
fiskerinäringens utveckling.av

får 5b-områdeOm skapas bl.a. möjligheteröarna utgöra att utar-
Skärgårdsbe-beta särskilda för hela eller delar kusten.öprogram av

folkningen mångsysslare,har i varierande utsträckning varit och
utgångspunkt fråndiversiñering med bl.a. basnäringen fiske bör kun-
utgångspunktlämplig vid utarbetandet planer ochna vara en av pro-

målinom 5b.gram

skärgårdenMyndigheter för6.6.5 med ochansvar
regleringen dennaav

skärgår-Huvudansvaret för boendet och framför allt sysselsättningen i
skärgårdsborna frånden har det finns derassjälva. Om intresseett

sida måstebo och verka där dock samhället i övrigt sig iatt engagera
skärgårdens utveckling. tillMed hänsyn befolkningen i vissa skär-att
gårdar i skärgårdsområdenökar och de flesta övriga i fall intevart

får sådantmarkant minskar det finnas intresse för ochboattettanses
fårarbeta där. därför viktigt bofasta hjälpDet de denär att myn-av

digheter skärgårdenoch andra erfordras för skall kunna häv-attsom
Fråganda sig i olika sammanhang. hur för samhälletsär ansvaret en-

skärgården framtiden.i bör iutgagemang se
givetvisKommunerna har för sina bl.a. i plan-öar,ett stort ansvar

framförsammanhang och allt det gäller tillgodose kommunin-när att
vånarnas behov samhällsservice. självklart och kan bliDetta inteärav
föremål för ändrad inställning i framtiden. Viktigt dock betonaär att

skärgårdsbornaden marginella ofta i deutgöratt storasomgrupp
får tillåtassvenska kommunerna inte försvinna kommunali övrig
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verksamhet. Betydelsen i den planeringenöarna kommunalaattav
utifrånbehandlas sina förutsättningar behov tidigare påtalats.och har
det framförI dag allt länsstyrelserna frånär synpunktstatenssom

skärgårdsfrågor.bevakar Länsstyrelsen har för de flesta be-ansvaret
frågortydelsefulla skärgårdarna, fastighetsfrå-exempelvisrörsom

basnäringarna, naturvärden, planfrågor och glesbygdsstöd. Läns-gor,
styrelserna har samordningsansvaret åtskilligai frågor.även kanJag
efter kontakter med länsstyrelserna skärgårdsfrågorkonstatera att nor-
malt intresse, i län med ringa befolkningröner även öarna.stort

regionala variationerna ocksåDe det naturligtgör kompe-att statens
fråga skärgårdeni i första finnshand länsnivå. finnsDettens om

enligt min mening inte någotanledning ändrat iövervägaatt ansvar
dessa hänseenden. Snarare bör länsstyrelsernas skärgårdenföransvar
förstärkas.

Glesbygdsmyndigheten har nivåcentral för allmännaansvaret
glesbygdsfrågor innefattande skärgårdsfrågorna. finnsDet risk atten

myndighet Glesbygdsmyndigheten sitt ansvarsområ-med storaen som
förhållande små svårtde i till de kan ha bevakacentraltattresurserna

skärgårdens utvecklingsmöjligheter. Den relativt blygsamma andel av
landsbygdens befolkning skärgård sådanabor i kan isom samman-
hang komma i kläm.

dock föreslå Skärgårds-Jag inte det finns anledningatt att attanser
frågor skall skötas nivå. sådansärskilt central Enettav organ myn-
dighet skulle bli alltför liten begränsad för upprätthållaoch kunnaatt

på områdenkompetens alla de skärgården.betydelse förärsom av
skärgårdarnaEftersom vissa tilli avseenden hör glesbygd eller lands-

bygd det i framtiden uppgift för Glesbygdsmyndighetenär även atten
skärgårdarna.uppmärksamt bevaka

ankommer givetvis alla offentligaDet härutöver inomattorgan
verksamhetsområden Skärgårdarnassina konkret beakta särskilda för-

hållanden.
påverka skärgårdarnasNär förslag kan livsvillkoren för be-som

folkning bereds inom ocksåregeringskansliet viktigtdetär att even-
effektertuella för denna uppmärksammas. Arbetsmarknads-grupp

departementet såsombevakar ansvarigt för regionalpolitiken redan i
dag skärgården i dessa skärgårds-sammanhang. finns dock förDet
borna betydelsefulla frågor hör till andra sakom-departementssom
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råden. därför viktigt skärgårdsförhållandenaDet är uppmärk-att
inom varje departement.sammas

såledesJag det nuvarande regionala och centrala myndig-attanser
skärgårdsfrågorhetsansvaret för i huvudsak bör förbli i dag.som

i framtidenFör möjlighet till dialog riksnivå mellanatt ge en
Skärgårdarnasmyndigheter och bofasta befolkning bör det dock -

såsom vanligt förekommande på länsnivå inrättasär forum därett-
företrädare frånför öbor olika kuststräckor och centrala myndigheter

för länsstyrelser och gång-även kommunerrepresentanter ettmen par
år kan för information åsiktsutbyteochmötas i väsentliga skär-er per

gårdsfrågor. sådant skärgårdsrådEtt bör inte alltför stort.vara
Företrädarna för bofastade bör kunna frånhämtas de två skär-stora
gårdslänen, Göteborgs och Bohus län och Stockholms frånlän, och
norrlandskusten, södra östersjökusten, Skånesödra kusten och Ble-
kinge Påinsjöarna. motsvarande bör länsstyrelsersätt ävensamt

kommuner kunna företrädas förrepresentanterresp. av gemensamma
landsdel. naturligtDet Glesbygdsmyndighetenär sköter admi-attresp.

nistrationen skärgårdsråd och Skärgårds-myndighetensett attav
handläggare fungerar sådantsekreterare råd.i Kostnadernaettsom

måttligabör bli mycket och ytterligare anslåsmedel kunnautan att
bestridas inom för Glesbygdsmyndighetens fåranslag. Det här-ramen
vid förutsättas deltagande företrädare för statliga myndigheter ochatt
kommuner bekostas huvudman.av resp.

Användningen begreppet skärgård och behovet särskildav av en
lagstiftning

skärgårdBegreppet har behandlats i avsnitt Det finns anledningnu
återkomma frågan måntill i vad skärgårdsbegreppsärskiltatt ärett
betydelse samhället riktar insatser dess befolk-när ochöarnamotav

ning.
Länsstyrelserna har i glesbygdssammanhang gjort avgränsningar av

skärgården inte enhetliga landet, ibland tillär över enbart öarsom
fast landförbindelse och ibland inkluderande fastland ochellerutan

med broar. Vidare har inomöar länen, det gälleräven bi-närman
dragsnivån för glesbygdsstöd tillämpat olika principer för öar utan
fast förbindelse jämfört med de har bro eller mellan medöar öarsom

Ävenoch färja. andra olikheter finns. Vid samtal med olika läns-utan
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styrelser har det framgått flera län alltmer riktar in sin skärgårds-att
verksamhet på fast landförbindelse.öarna utan

finnsDet goda skäl behandla fast landförbindelseöaratt sär-utan
skilt. Befolkningen dessa öar exempelvis beroendeär väderlekav

tidtabelleroch på saknarsätt motsvarighet för den övrigaett be-som
folkningen i kustområdena. Genom skärgårdmedatt öar utanavse
bro får skärgårdsfrågorde speciella förknippadeär med nödvän-som
digheten färdas särskildöver betydelse.att vattenav

frågordeAv berörts i tidigare avsnitt det emellertid fleraärsom
omfattar andraäven och kustbor.ö- Kustområden med strand-som

läge och med fast landförbindelseöar kan beröras frågor fas-av som
tighetspriser och strandskydd. För fast landförbindelseöar till-utan
kommer frågor kommunikationer och tillgängligheten tillom annan
offentlig eller kommersiell service. På de dessutomöar saknarsom
allmän trafikförsörjning ochär godstransporterna besvär-änperson-
ligare och kan föranleda åtgärder.särskilda

Det dessutom främmandeär inskränka skärgårduttrycket tillatt att
ståenbart för fast landförbindelse,öar det i vardagligt talutan när är

så många andra öbor bosatta i typiska glesbygdsområdenatt anses
bosatta skärgården.i De brolösa öbornas särskilda förhållandenvara

kan aldrig ändra detta faktum.
hålletEtt allmänt skärgårdsbegrepp i den nuvarande förord-som

ningen glesbygdsstöd innebär måstedet kompletteras medattom ytter-
ligare föreskrifter eller beslut i särskilda fall exempelvisnär man
önskar insatser för olika områdengöra skärgårdama.i Efter-typer av

skärgårdbegreppet således inte entydigt bör iär stället tydligaresom
uttryck måletanpassade till för åtgärden användas, exempelvis allaen

med bofastöar, befolkning,öar fast landförbindelseöar ellerutan öar
färja.utan

Jag har tidigare berört lagstiftning uppmärksammas ochsom anses
betydelse för förhållandena skärgårdama.i fram-Det harstorvara av

förts tankar i Sverige införa särskild skärgårdslag i likhetattom en
imed Finland. Tanken Skärgårdarnas behov härigenomär skallatt

framhållas så garanti skapas för samhället i olikaatt atten samman-
hang beaktar förhållandena skärgårdama.i

allmän utgångspunktEn bör lagstiftning endast kommer iattvara
fråga den fyller verklignär funktion. övrigt börI lagar ochen nya
andra författningar undvikas. Att i skärgårdslag allmänna rikt-en ange
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linjer för hur skall skärgården viljeyttring på-utgörman se en som
fordrar ytterligare fråganreglering den enskilda i sitt särskildaatt av
sammanhang, exempelvis i författningar och miljö-rör natur-som
vård, förvärvsfrågor, stöd eller skatter. kan i stället väljaMan bry-att

befintliga på sakområdenbestämmelser olika har betydelseta ut som
skärgården sådanaför och samla undantagsbestämmelser i exempelvis
skärgårdsförfattning. leder emellertidDet till överblickbarhe-atten

sakområdenberörda försämras.ten
Vidare bör i detta sammanhang beaktas vad jag anfört detovan om

lämpliga i skärgårdsbegreppanvända allmänt leder tillatt ett som en
varierande innebörd avgränsningen skärgårdvad ärattgenom av som

frågansskiftar beroende skärgård skärgårds-Vilken och vilkaart.
skärgårdslagbor bör omfattas och hur skall behandlaav en man an-

gränsande eller andra delar landet och befolkning där.av
Med hänsyn till det skärgår-samhällets och intresse föräratt syn

den dess framtid, inte detta iavgör synsätt sär-presenterassom om en
skild skärgårdslagövergripande saknas det därför tillräckligt bärande

skärgårdslagstiftning.skäl för särskilden
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frågasärskild7 En ejderjakt vårenom-

Sammanfattande bedömning: råderDet i huvudsak enighet
vårjaktbegränsad efter ejder inte vållaskulle någraattom en

beståndssynpunkt.problem Det bör såsträvan attur vara en
långt det möjligt med hänsyn tillär väsentliga allmänna intressen
tillgodose önskemål detta slag. Avgörande för vårjaktav om

tillåtasefter ejder kan dock det kan ske inomär förom ramen
Sveriges internationella åtaganden naturvårdsområdet.m.m.

7.1 Inledning och bakgrund

Åtskilliga regleringar skärgården sikte bevarandeintressentarav
och allmänhetens möjligheter skärgårdenanvända för friluftsliv.att
Skärgårdsboma har i flera fall intresse går vadutöverett som som
kan tillgodoses sådanti dag. Ett exempel särskilt uppmärksam-som

under utredningsarbetet vårjakten efter ejderär sedan mit-mats som
1950-talet förbjuden.ärten av

På hållde flesta längs den svenska ostkusten ejdem under häck-är
ningstid den vanligaste fågeln. Vårsträcketvattenlevande går under

Ävenmars-april längs Östkusten. längs Gotlands kuster förekommer
ejdersträck. Tidpunkten för sträcket kan skilja till fyra veckor.tre
Normala år uppehåller sig ejderparen till veckor skärgårdenitreen
innan värpningen börjar.

Ejdem tillåten för höstjakt iär Sverige. Den jagas i bl.a. Fin-även
Ålandland inklusive och i vårjaktDanmark. I Finland tillåten.är

Vårjakjrågans tidigare behandling
påRedan 1930-talet avlystes vårjakt sjöfågelall efter västkusten.

På övriga kuststräckor vårjaktviss sjöfågelefter tillåten påinvar
1950-talet då skyddsåtgärdema skärptes. Anledningen till detta attvar
fågelstammarna starkt decimerats. Orsaken främst intensiv jaktvar en
i förening med äggplockning under andra världskriget, hårdade is-
vintrama under 1940-talets första år och de allt vanligare spilloljeut-
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mitten 1950-talet konstaterades oljeutsläppen medförtsläppen. l attav
påfrestning sjöfågelstammarna, vårjaktför varför allkraftig efteren

från vårensjöfågel Sedan dess jaktförbjöds 1955. har denna varit för-
bjuden i Sverige.

vårjakt föremålhar allt sedan det genomfördes varitFörbudet mot
återinförande vårjaktenframställningarför livlig debatt. Flera om av

åren fram till mitten 1970-talet. Till stöd för fram-gjordes under av
skärgårdsbefolkningensställningarna anfördes bl.a. urgamla rätt att

sjöfågeln vårenunder behovet husbehovsjaktbeskatta även samt av
vårjaktenoch omväxling innebär.och den avkoppling Det hävda-som

någon fågel-begränsad jakt inte skulle fara fördes vidare utgöraatt en
vårjaktenbestånden. androgs bl.a. den biologiskt förkastligMot äratt

fågellivet.för utarmningoch den innebär risker hän-Dessutomatt av
ståndpunktinternationellt tagit klar åter-visades till att mot ettman en

vårjakten.införande av
viltvårdsberedningen årfick 1977Jakt- och regeringens uppdrag

vårjaktunder vilka former sjöfågellämna förslag till efter bor-att en
sådan tillåtas.jakt skulle Beredningende hade däremotutövas, om en

återinförasinte ställning till huruvida jakten borde ej.eller Iatt ta
beredningen delbetänkandetjuni 1977 avlämnade Ds 1977:4Jo

Vårjakt efter sjöfågel.
årBeredningen försöksverksamhet femföreslog under vil-en om

fåvårjakt skärgårdsområdenatid skulle inom kust- ochken iutövas
Östergötlands,Södermanlands, KalmarUppsala, Stockholms, och Ble-

få bådeskulle starkt begränsad omfattningkinge län. Jakten detnären
fåoch jakttid. princip skulle endastgäller kretsen I den jagautövare

skärgårdenfast i och fick sin huvudsakliga försörjningbosattsom var
skärgård avsågsfrån Med fast landförbin-verksamhet där. öar utanen

skärgårdenskulle dessutom ha god kännedomdelse. Personen en om
Frånnaturförhållanden. fasthuvudregeln bosättning ioch dess om

förhållandenaskärgården sådanakunde undantag göras när attvar
någon åtskillnad inte borde mellan med och fastgöras öar öar utan

ocksåskullelandförbindelse. Undantag kunna medges för den som
på frånkustlandet och fick sin huvudsakliga försörjningbosattvar

Jaktområdenskärgården. fastställasfiske i skulle den myndighetav
tillstånd till jaktenmeddelade och de platser holmar,som anges som -

båtlinjer jaktenskär eller vilka skall bedrivas. Jakten föreslogs-
hanfågel ejder, storskrake vigg. Jakttiden skulleomfatta ochav vara
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längst fem dagar och förlagd såi anslutningnära till islossningen som
möjligt. Det föreslogs också det skulle förbjudetatt sälja denattvara
fågel skjutits och jaktbytet måsteatt användas hushållet.som i

I remissvaren tillstyrkte förslaget framhölls bl.a. detsom starka in-
fiskare- och skärgårdsbefolkningentresset hade visatsom för införan-

det vårjakt. Om den skulle tillåtas, skulle villkorenav för den bofasta
befolkningen förbättras och den jakten ökade trivseln bidra tillgenom
minskad avflyttning. Den olaga och okontrollerade jakt förekomsom
kunde också förväntas minska.

Mot tillåtande jakten framfördesett jakt omedelbart före fort-av att
plantningstiden den för beskattningär djurstam olämpligaste for-av en

inte avsikten skäraär Vidaremen, om att anfördesstammen.ner att
jaktens inverkan populationen inte tillräckligt belyst vår-ochvar
jakt skulle kunna leda till successiv minskning populationerna.en av
Det framfördes bl.a. jakten oförenligäratt med Pariskonventionens
bestämmelser.

I 197778:37 vårjakt efter sjöfågel föreslogs vårjaktprop. om att
efter sjöfågel borde införas försök och i begränsad omfattning. Det
ansågs befogat fästa avseende vid jaktensatt rekreationsvärde. Vårjak-

viktigt inslag i mångaten skärgårdsborsett och fiskaresvar livsfö-
ring. De skäl förts fram vårjakt måste värderasmot bak-som en mot
grund det faktum den jakt kunde komma frågaatt iav skulle fåsom

mycket begränsad omfattning. Den föreslagna jaktenen förväntades
inte någramedföra risker för bestånd. Förslaget ansågsarternas inte
heller strida Pariskonventionen.mot Endast jakt efter hanfågel av
ejder skulle dock komma fråga.i I personkretsen skulle få jagasom
borde kustjordbmkare,även vilka ofta har fiske binäring, inne-som
fattas.

Jordbruksutskottet bet. JoU 197778:9 ansåg sig fråninte allmän
naturvårdssynpunkt ha anledning invändningargöra förslaget.att mot

I reservation framfördes dock bl.a. bedömningen vårjak-att en av
värde rekreationssynpunkttens måste göras bakgrundur mot attav

den varit förbjuden i drygt två decennier och det framlagda försla-att
berörde mycket begränsadget krets människor. Reservanternaen an-

såg återinförande vårjaktenatt ett skulle belastningutgöra förav en
Sverige i det internationella samarbetet och miljövårdsom-natur-
rådet. Det skulle mycket allvarligt riksdagen fattade be-vara ettom
slut skulle innebära Sverige inte kunde anslutasom att sig till få-den
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Europarådet.utarbetande inomundergelskyddskonvention som var
undantagsbestämmelsen iifrågasättaskunde vidare starktDet om

vårjaktens fören-Uppfattningentillämplig.Pariskonventionen omvar
antagandemåste rimligtvis grundasmed konventionenlighet attett

vilket enligtfrån försörjningsynpunkt,får betydelsejakten reservan-
kunde fallet.inteterna varaanses

rskr. l97778rö3.biföll reservationenRiksdagen
åtskil-återkommitvårjakt därefter vidFrågan efter ejder harom

meddock avvisat förslagenRiksdagen harliga tillfällen. argument
vår-tillåtas viltets föryngringstid ochunderjakt inte bör attattsom

internationellaSveriges del i detbelastning förskullejakt utgöra en
områden.miljövårdens Se bet.1979på naturvårdens ochsamarbetet

l988l89zJoUlO, 198990:l98687:JoUl5,19808l:JOU28,80:JoU24,
l99293zJoU4.199192:JoU5 ochJoU4,

återinföra vårjaktenförslagägarförbundets7.2 J att

till utredningenJägareförbundet har under hösten 1993Svenska över-
förbundets uppdragSkärgårdsjaktpromemorialämnat somen

Jord- och Skogs-Christian Krogell vidöverinspektörhar utarbetats av
Svenska Jägareförbun-Helsingfors, i samverkan medbruksministeriet,

Jägareförbundets förslagförPromemorian grunden Svenskadet. är
våren.hanfâgelefter ejder undertillåtande viss licensjakt avom av

föreslår mantalsskrivnabosattaJägarförbundet att personer
den svenskavägförbindelse och belägna längssaknar fastvilka äröar

tillstånd hus-för förbrukning i detskall beviljasostkusten att, egna
i aprilhanfågel tidsperiod tio dagarhållet, ejder, underjaga avenav

Sjöjaktvårdsföreningar hos Statensmånad. skall ansöka samlat natur-
verksamhetsområdetillstånd för inom föreningensvårdsverk deom

där jak-ansökan skall de platserjaktberättigade Ibosatta personerna.
tvåfårredovisas jaktplatserna högstbedrivasskall procentupptaten -

förslaget skallområden föreningen omfattar. Enligt Na-de jaktbaraav
grupptillstånd för-turvårdsverket meddela sökandeföreningen attett

tillståndet angiv-skall jaktplatsernatill jaktberättigade. Idela de vara
tillståndet skallförknippade villkor. Jaktenövriga medliksom om-na

Söderman-i Uppsala, Stockholms,varandra följande dagarfatta tio
Östergötlands och Ble-10-19 april i Kalmarlän denlands och samt

april.kinge län den l-20
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Av promemorian framgår jakttiden skulleatt till tiden när-anpassas
efter islossningen, dvs. den tid dåmast ejdrarna återvänder, föremen

den egentliga häckningen. Enligt Jägareförbundet skulle vårjakten
för begränsat antal kustbor endastett innebära marginell ökningen av
den totala avskjutningen, varför det är osannolikt detta skul-ytterst att

någonha inverkan beståndets fortsatta utveckling jaktenäven om
skulle riktas uteslutande hanar. De jaktberättigades antal beräknasmot
till 600 jägare. Jaktaktiviteten kan förväntas leda till bytesmängdca en

4 000-5 fåglarår.000 Som för tillåtande jak-om argument att ett av
inte skadar Sveriges internationellaten anseende framförs sigatt vare

plockningen vipägg i Holland eller vårjakt skogsfågelbe-av svaga
Österrikestånd i Tyskland och torde ha försvagat länders ställ-resp.

ning i internationella sammanhang.

Andra intressenters på Jägareförbundets förslagsyn
Jordbruksutskottet bet.199394:JoU0l har under hösten i anledning

motioner begränsad vårjaktsenvinterjakttre på ejderav om ansett att
det förslag Svenska Jägareförbundet utarbetat förtjänarsom över-att

ytterligare ochvägas det med hänsyn till jaktens betydelseatt för skär-
gårdsbefolkningen i första hand bör ankomma Utredningen för-om
utsättningarna för levande skärgård undersöka förutsättningar-atten

för återinföra sådan jaktmöjlighet.attna en
Förslag återinförande vårjakten harett visat sig ha starktom av

åtskilligastöd hos skärgårdsbor. Jakten skulle enligt dessa framför allt
medföra ökad trevnad och avkoppling för de bofasta skärgårdsboma.
Dessutom påpekas vårjaktens betydelse tradition i skärgården.som
Det har från hållolika framförts synpunkter förslaget angående
hur jakten bör organiseras och vilken personkrets bör tillåtassom
jaga. finnsDet bofastaäven landförbindelsemedöar och utefter
kusten de också fåbör möjlighet till vårjakt.attsom anser

Naturvårdsverket har i yttrande till utredningen den 8ett mars
1994 avstyrkt införande vårjakt ejderett och framfört deav att ar-

åranfördes 1977 alltjämt tillämpliga.gument Verketär tilläggersom
det emellertid skall vidatt den tidpunkten behövdenoteras hänsynatt

inte sig till Barnkonventionentas EG-rådetseller fågeldirektiv.vare
Enligt verkets uppfattning strider vårjakten dessa internationellamot
överenskommelser, då de föreskriver jaktförbud under häckningstid



172 Kapitel 7 SOU 1994:93

flyttfåglar, dåoch, för under den tid de förflyttar sig till häcknings-
frånplatsen. berörda konventioner finns möjlighet till undantag hu-I

såvälvudreglema. Enligt verket skall det dock observeras Bemkon-att
fågelskyddsdirektiv sådanaventionen EG:s stadgar undantagattsom

någonfinnsbl.a. förutsätter det tillfredsställande lösning.att annan
någotskall följaktligen föreligga problem slag. Undantags-Det ett av

såledeshar tillkommit främst för möjliggöra vissreglerna skydds-att
uppstår.jakt behov Ejdern förorsakar enligt verket inga helstom som

problem skulle kräva eller motivera skyddsjakt. Jaktförbudetsom un-
våren någramedför inte hellerder ekonomiska inskränkningar för

skärgårdsbefolkningen. såledesDe undantagsregler finns kansom en-
åberopas i fall.ligt verket inte detta

överväganden7.3

Vårjakten skärgårdens återupp-ejder del kulturarv ochär etten av
jaktformen många skärgårdbortagande den skulle för innebäraav en

i fritidsverksamhet. råderderas tycke utmärkt dessutomDet i huvud-
vårjaktsak enighet begränsad inte skulle vålla någraattom en pro-

från beståndssynpunkt. Vårjaktenblem Det kan i dag till-ärnoteras att
Ålandlåten och i Finland.

beståndssituationenMed hänsyn till någotinte hinder förutgöratt
vårjakt på frågan mån sådanejder gäller enbart i vad striderjakten

åtagandenSveriges internationella och Sveriges internationel-mot om
tillåts.anseende skada denna jakttar av om

internationella konventionerDe reglerar möjligheterna till jaktsom
Naturvårdsverket tillåtandeenligt hindra vårjakt efter ej-ettanses av

der.
fåglarPariskonventionen föreskrivs bl.a. skyddI bör allaatt ges

flyttfåglarnaunder fortplantningstiden och skydddessutom böratt ges
då återunder den tid de vänder till sina boplatser. inne-Konventionen

håller undantaget rådandeemellertid det i bl.a. Sverige särskildaatt
förhållanden inom näringslivet berättigar vederbörlig myndighet att

frågamedge undantag vissa avvikelser i bestämmelser-görasamt om
i konventionen.na
Det dock inte längre Pariskonventionen detär ansessom vara av-

Vårjakten. Naturvårdsverket framhållergörande hindret i sittmot ytt-
rande betydelsen Bemkonventionen behandlar skyddetav som av euro-
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peiska vilda djur och växter deras naturliga miljöersamt och som
Sverige ratificerade år 1983, och fågelskyddsdirektivEG:s 79409
EEC.

För undantag skall kunnaatt medges skall det enligt Bernkonventio-
saknas tillfredsställande lösningnen den berördaannan samt att popu-

lationens fortbestånd inte påverkas undantaget.ogynnsamt Underav
sådana förhållanden kan undantag medges bl.a. för under strängatt
övervakning och med urskiljning i begränsad utsträckning tillåta
fångst, kvarhållande fångenskapi eller utnyttjandeannat varsamt av

mindre antal vissa djur.ett De undantagsmöjligheter finns iav som
Bemkonventionen kan enligt Naturvårdsverket inte tillämpas för vår-
jakten.

Enligt EG:s fågelskyddsdirektiv alla fågelarterär deras äggsamt
och bon skyddade jakt, infångande och handel. finnsmot Det i direk-
tivet också bestämmelser nationellanär undantag får Enligtom ges.
artikel 7 skall bl.a. särskilt tillses för vilka jaktlagaratt gäller,arter,
inte jagas under häcknings- eller uppfödningssäsong frågaoch i om
flyttfåglar inte heller återkomstenunder till häckningsplatserna. Di-
rektivets möjligheter besluta undantagsbestämmelseratt och denom
praxis råder för sådana beslut det möjligt förgöra Sverigesom anses

vid eventuellt EU-medlemskapatt ett fortsätta sin traditionella jakt.
Vårjakten efter ejder har dock inte varit föremål för bedömning i
detta sammanhang.

Jag vill sammanfattningsvis uttrycka förståelse för skärgårds-stor
bornas önskemål få återuppta gammal tradition.att Det börom en

så långtsträvan det möjligtatt är med hänsynvara tillen väsentliga
allmänna intressen tillgodose önskemål den här frågaärartav som

Som jag redovisat den fråganär avgörandeom. dock jaktenovan om
kan tillåtas med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden natur-
vårdsområdet. Med hänsyn fråganstill tidigare behandling får ett
eventuellt införande vårjakt förutsätta riksdagen på för-av en attanses
slag regeringen den bedömningengör våra internationellaav att
åtaganden medger sådan jakt.en





Kommittédirektiv

1993:62Dir.

skärgårdlevandeförIiéirtitsâitlningarna en

Dir. l093:62

1993-05-27rcgcringssammanträdeBeslut vid

anför.Olsson,statsrådetheten för Jordbruksdcpancmentct.

Mill förslag
levandeförutsättningarna förkartläggalin såirskild utredare bör en
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ilängrenaturahushållningen kvarSveriges skärgårdar levde änl
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Mot bakgrund bl.a. den starka befolkningstninskningen i skärgår-av
darna gjordes år total i skärgår-1974 genomgång förhållandenaen av
dama behovet särskilda åtgärder.och Denna genomgångav grun-var
den för beslut riksdagen årdet 1975 fattade åtgärder i skär-som om
gâlrtlsområdena 197576288, 1975het. l97576:JoU34, rskr.prop.
769.56. Riksdagens beslut i anledning propositionen innebar bl.a.av

särskilt ekonomiskt infördes skärgårdsföretag. Vidarestöd tillatt ett
förstärktes till båttrafik Vissa uttalan-stödet och sysselsättningsstödet.
den gjordes i planfrågor.

Skärgårdsfrågoritzi därefter praktiskthar aktualiserats i riksdagen
förändringarvarje år. Några i särskilda insatserstörretaget statens

Skärgårds-for inte beslutats.skiirgårtlartia har Den påtagliga ärmest att
1990integrerats i glesbygdsstödet den årstödet har det s.k. och att

inrättade ilesbygdsmyntligheten huvuduppgift stödjahar attgetts som
påutvecklingen och lämna förslag till förbättringar med avseende

levnadsförhållanden i olikaglesbygds- och landsbygdsbefolkningens
i skär-delar landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samtav
förgårdsomrädciia. liinsslyrelsemzt tilldelats särskilda medelhar re-

gionala utveeklingsinszttser, bl.a. i skärgårdsområdena.
skall leva. FörRegeringens politik syftar till bl.a. Sverigehelaatt

förslaguppnå utveckling regeringen lagt antalharatt etten gynnsam
för bety-förbättra småföretagens situation, förslag har storatt som

Sveriges ekono-lelse inte minst skärgårdsområdenzt. föri Avgörande
fårmiskzi utveckling 1990-talet småföretagandetunder renäs-är att en

fritiust mindreDet i de och medelstora företagenär som nyasans.
i mindremöjligheter finns. Utvecklingskraften deoch arbetennya

sysselsättningen. Re-företagen föravgörande den regionalt spriddaär
förbättragcringen inlett målmedvetet i syftehar sålunda arbete attett
småföre-situationen för sntåföretagandet och nyföretagandet. Den nya

tagsyaolitikeit skall innebära förbättrad rättssäkerhet bl.a. attgenom
Riskkapital-näringsfriheten i grundlagen.ägandcriitten och skrivs in

för-effektiviseras. Byråkratin regelverkenmarknaden minskas och
enklas.

positivRegeringens syfte förskapa goda förutsättningarär att en
särbe-Sverige, inte ellerutveckling i hela statliga bidraggenom nya

klimat.stiiuintelser, skapa företagsvänligtutan att ettgenom
medel och åt-För upprätthålla levande landsbygd kan vissaatt en

Å utvecklingengärder skilda slag behövas. sidan kanandra avav
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landsbygden hindras för många regleringar och begränsad frihet.av
Beroende på förhållandena i det enskilda fallet eller den enskilda re-
gionen varierar behovet insatser. De särskilda regionalpolitiskaav
medel därvid står till buds givetvis bara alternativ iär dettasom ett
sammanlizmg. l grunden skall nämligen hänsynen till de regionalpo-
litiska målen komma till iuttryck målen för sektorspolitiken på olika
områden. Det framgår 1990 års regionalpolitiska beslutav som ny-
ligen har bekräftats riksdagen prop. 1991922100 bil. ll, bet.av
l90l92zAUl3, rskr. 199192: 175.

För del vill jag dessutom erinra det på många politik-egen attom
områden skärgårdarna fortlöpande harrör gjorts förändringarsom
sedan den samlade genomgången skärgårdsfrågoma gjordes årmer av
1975. BLa. internationella avtal och EG-medlemskap kan kommaett

påverka förhållandena i skärgårdama. Befolknings-att och sysselsätt-
ningsutvecklingen i del skärgårdsområdena har docken av stagnerat
eller varit negativ de åren.senaste

Mot denna bakgrund föreslår jag efter samråd med chefen för Ar-
bctxmarknadsdepartemcntet särskild utredare tillkallas föratt atten
utvärdera tillståndet i skåirgårdsområdcna och lämna förslag till de
förändringar i olika avseenden kan behövas.som

Utgângspunktcr för uppdraget
En första uppgift för utredaren bör sammanställa översikt-attvara en
lig redovisning utvecklingen i våra skärgårdar sedan år 1975. Re-av
dovisningen bör omfatta bl.a. bef0lknings-, bosttttnings- och syssel-
sättningsutvecklingen, utvecklingen fastighetsindelning och ägar-av
struktur, behandlingen skärgårdens utvecklingsfrågor i den kom-av
munala översiktsplaneringen, inkomstkällor och inkomstutveckling,

och service, förändringar i administrativatransporter regle-annan
ringar och utvecklingen det statliga stödet och offentligt stöd.annatav
Redovisningen bör i nulägesbeskrivning för de skildautmynna en
skärgårdsområdena. Av denna bör framgå vilket nordiskt samarbete

påsker detta område.som
Det angeläget våraär skärgårdsområden i fortsättningenävenatt är

aktiva delar vårt land. Utredaren bör bedömning förut-göraav en av
sättningarna för och lämna förslag till de åtgärder kan behövassom
för säkra levande skärgård. Utgångspunkten måste därvidatt en vara
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skapa skärgård så långt möjligt kan verka kraftatt en som av egen
bidrag eller andra särskilda ingripanden från myndighetema.utan

icnottt det ändrade företagsklimatet följden regeringensärsom av
småföretagspolitik möjligheter för positivskapas fri och ut-nya en
veckling också i skâirgårdama.

Basen för sysselsättning och service i skärgårdama kommer iäven
fortsättningen fiske, jordbruk och skogsbruk. Dessa näringaratt vara
l-§.§.&#39;.Clpå skärgårdens utgå härifrån.Utredaren böregna resurser.
Samtidigt rationaliseringztr internationellasker och till följdgenom av
frihatttlt-lsavtal i förutsätt-och lill-ntedletnskztp förändringarett stora
ningarna nå positiv utveckling i vårafor dessa näringar. För att en

utsträckning hittillsskärgårdsotnråzlen måste det i skapasstörre än
kompletterande sysselsättning och utkomstmöjligheter.och utvecklas

bildandeti belysa hurUtredaren bör detta sammanhang naturreser-av
servicelångsiktiga möjligheterna till utkomst ochltar påverkat devat

för bofasta lwfolkningen.den
skärgårdsområdcna försvåras förpositiv utveckling ilin närvaran-

fiske vis-Miljöföroreningar storskaligt harde olika ochsätt. ett
samâigande försvårarhall fiskenäriitgen. Utboiigztntle ochäventyratsa

fastighetspriserfastigheter.i vissa Iall aktivt brukande Högaett av
taxeringsvärdeninte speglar utkomstmöjligheterna leder till högasom

fastighetspriser motverkaroch därmed ökad skattebelastning. l-lögzten
kontinuitet besättningen. I det kommunala plan-dessutom i den fasta

arbetet bör i tttstriiekning förutsättningar förskapas nä-större än nu
1992ringsverksamhet befolkning i dessa områden. Höstenoch bofast

bemyndigandetillkallade llntrdin regeringensstatsrådet efter sär-en
ivissa frågorskild utredare 1992:03 med uppdragM överatt se

Dir. 1992:plan- direktiven till utredarenoch bygglagen l987:lO. I
på miljö-104 framhålls kravenförslaget skall tillgodose störreatt

förenklad lag-hänsyn, medborgarinflytande, avreglering ochstärkt
tillämpliga delaristiftning. Utredaren i aktuella ärendet bördet nu

samråda statsrådet tillkallade utredaren.med den Thurdinav
levandefungerande förutsättning förl-Zn väl infrastruktur är enen

minstlandsbygd. skärgârdarna inte gods- ochl gäller detta person-
servicetrafiken. skall kunnaUtredaren bör bedöma hur behovet av

det sammanhangettillgodoses, bl.a. i fråga trafikförsörjningen. Iom
ochmåste fritidsboendet, turismenuppmärksammas det omfattande
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friluftslivet både ställer krav på säsongsmässig service och stär-som
förutsättningamaker för de fastboendes service.

Utredaren bör granska hur olikanärmare administrativa reglering-
påverkar förutsättningarna för levande skärgård. På flera områ-ar en

den har förändringar skett de åren. Det gäller planlagstift-senaste t.ex.
ningen, jordförvärvslagstiftningen och skattelagstiftningen. föränd-De
ringar har skett har i huvudsak motiverats behovetsom attav avreg-
lera. Utredaren bör bedöma ytterligare avregleringar och förenk-om
lingar kan Utgångspunktengöras. bör därvid ökatettvara ansvars-
tagande för skåirgårtlsbefolkningen inom för den övergripanderamen
nationella politiken på skilda sektorsområden.

På flera de områden här har berörts pågår utredningarav som av
skilda slag. Utredaren bör uppmärksamma dessa i sitt arbete. Vidare
bör samråd ske Glesbygdsmyndighetenmednlirzt och berörda läns-ett
styrelser.

let bör stå frittutredaren andra frågoröverväga har näraatt som
samband med utredningsuppdraget.

Övrigt

Utredaren bör redovisa sina förslag den l februari 1994.senast
Utredaren skall beakta kommittédirektiven till samtliga kommittéer

och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir.
1984:05, direktiven redovisa regionalpolitiska konsekvenserattom
dir. 1992:50 direktiven beaktande EG-aspekter i utred-samt om av
ningsverkszunhcten dir. 1988:43.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regering-attnu
bemyndigar chefen för Jordbruksdepartementeten

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförord-att en av-
ningen 1976:119 med uppgift kartlägga förutsättningarna föratt-

levande skärgård bedöma behovet och föreslå föränd-desamten av
ringar angelägna förär underlätta bosättning företagandeochsom att
i skärgårdsområdena,

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträdeexperter,om annat
åt utredaren.
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