SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
12 oktober 2012

Till Jordbruksverket
jordbruksverket@jordbruksverket.se

Samråd av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om
kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar samt tidigt samråd om förslag till
sanktionsskalor för miljöersättningar, kompensationsbidrag och extra djuromsorg för suggor.

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.

Dnr 19‐8615/12 Sanktionsskalor
Skärgårdarnas Riksförbund anser att det är viktigt att alla stödsystem och sanktioner är rättssäkra,
begripliga och framför allt så enkla som möjligt. I de fall där stöd är relaterade till viss areal så måste
arealer som tidigare har godkänts av länsstyrelse och Jordbruksverk vara fortsatt godkända under
pågående åtagande, ända tills en eventuell ny kontroll har ändrat areal och dessutom att denna
ändring har kommunicerats med brukaren. Nya flygfoton ska till exempel inte kunna ligga till grund
för retroaktiva sanktioner.
Vi vill särskilt poängtera att det i landets skärgårdar finns mest småskaliga brukare som driver sina
gårdar med rätt speciella förutsättningar i ett speciellt landskap. De flesta är dessutom kombinerade
företagare och driver sitt lantbruk på deltid. Detta innebär att skärgårdsbönderna hör till de som har,
och kommer att ha, problem med definitioner av betesmarker, arealförändringar, etc.
En gemensam nationell bas för sanktioner är givetvis mer rättssäker och bör vara till nytta för alla
parter. Men vi vill markera att länsstyrelserna måste även i fortsättningen ha möjlighet att ta särskild
hänsyn i enskilda fall. När det gäller alla de föreslagna detaljnivåerna på olika sanktioner avstår vi
från att ha synpunkter. Tabellverken visar på stödsystemens nästan obegripliga komplexitet och
svårtillgänglighet!

Dnr 19‐8956/12 Ändringar i föreskifter
De ändringar som föreslås verkar motiverade och SRF har inga invändningar.

Camilla Strandman och Bengt Almkvist

SRF Yttrande
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