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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Yttrande över ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring” (SOU 2017:95)
Turismens utveckling i kust och skärgård
Turismens utveckling i kust och skärgård har inte utvecklats på önskvärt sätt. Trots betydande
insatser från både samhälle och besöksnäringen har turismen inte lett till den tillväxt av lokala
företag och fastboende som är önskvärt. Kust och skärgård har formats av en kombination av
naturens förutsättningar och mänsklig påverkan. Det är ofta människans påverkan som lett till
de unika natur och kulturvärden som kust och skärgård besitter. Turismen i alla dess former
konkurrerar om resurser som oftast tillhör aktörer som inte själva är aktiva i näringen. Mark och
vattenområden tas i anspråk inte alltid med ägarens tillstånd. Regelverken kring hur mark och
vattenområden kan disponeras av besöksnäringen behöver tydliggöras och Skärgårdarnas
Riksförbund saknar detta i betänkandet.
Skärgårdarna Riksförbund anser att turismens utveckling är mycket viktig för att skapa hållbar
tillväxt i kust och skärgård och bidrar gärna med det lokala perspektivet.
Fast boende befolkning och lokalt baserade besöksnäringsföretag är en förutsättning för att
turismen skall kunna utvecklas i kust och skärgård.
Fritidshusens betydelse
Mätt i förädlingsvärde svarar fritidshusen för ca 14 miljarder kronor 2016 (fig. 2.4 i
betänkandet). Detta motsvara 14% av det totala förädlingsvärdet. Skärgårdarnas Riksförbund
anser att fritidshusen har en stor potential i att utveckla en hållbar turism och att detta borde
ägnas mer uppmärksamhet i betänkandet. Skärgårdarnas Riksförbund instämmer i
betänkandets syn på hur delningsekonomin kan bidra till utvecklingen men här behövs en
översyn av strandskyddet så att onödiga begränsningar för moderniseringar, om och
tillbyggnader tas bort.
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Regelverk
Som betänkande påpekar ser besöksnäringen regelverk och tillsyn som ett stort problem och
Skärgårdarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse att Tillväxtverket föreslås få ökade resurser
att snabba på arbetet med förenklingar för företag i besöksnäringen.
Digitaliseringen
Digitaliseringens betydelse kan knappast överskattas och Skärgårdarnas Riksförbund ser fram
mot det insatser som betänkande föreslår. Dock måste vi påpeka att tillgången till bra digital
kommunikation brister i många kust och skärgårdsområden. Utformningen av bredbandsstödet
har under nuvarande programperiod missgynnat kust och skärgård. För att besöksnäringen i
kust och skärgård skall kunna dra full nytta av digitaliseringen måste tillgången till digital
infrastruktur säkerställas även i dessa områden.
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