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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.

Remissförfrågan angående SJVFS 2009:90 Dnr 19‐8742/11
Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa
jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2009:90) inför 2012
Skärgårdarnas Riksförbund har i sina medlemsföreningar skärgårdsjordbrukare som har jordbruks‐
mark som ofta faller utanför gängse definitioner om hur "normal" jordbruksmark ska se ut. Vid
kontroller har under senare år många brukare kunnat konstatera, att skärgårdsmarkerna inte kvalar
in när det gäller trädkrav, ytor och betesmarksdefinitioner enligt EU:s normer. Det i sin tur orsakar
ofta extra svårigheter när det gäller arealuppgifter, skiftesindelningar mm. Ytterligare komplikationer
uppstår om skärgårdsjordbruket är KRAV‐certifierat och då måste ange all areal som exempelvis
betesdjuren vistas på, vilket då ibland inte överensstämmer med den EU‐godkända betesmarken.
Förslaget att all jordbruksmark ska redovisas i SAM‐ansökan, oavsett om jordbrukaren söker
ersättning för den, är förhoppningsvis ett steg mot enklare total redovisning. Jordbruksföretaget bör
omfatta samma totalareal oavsett i vilket sammanhang uppgifterna ska redovisas.
En ytterligare förenkling vore att i ett dokument sammanställa alla arealuppgifter och vilka
ersättningar/åtaganden som jordbrukaren har för arealen i fråga. Idag delas hanteringen upp på olika
dokument där miljöstöd, kulturstöd och gårdsstöd hanteras av olika handläggare och system vilket
gör det mycket svårt att få en sammanhängande överblick. En sammanställning som tar sin
utgångspunkt i en gårdskarta med arealmätta block som sedan samlas i en gemensam
dokumentation, där varje block redovisas med alla fakta samlade skulle underlätta betydligt.
När det gäller övriga föreslagna förändringar har SRF inga tillkommande synpunkter.
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