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Dnr: 4.1.16‐12074/14

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.

Svar på remiss ”Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd,
diarienummer 4.1.16-12074/14”

Skärgårdarnas Riksförbund har tagit del av utsänt material i såväl samråd som
remissomgång. Vi konstaterar att det nu föreslagna regelverket verkar bli väl så
komplicerat och detaljerat som tidigare programperiods, något som ställt till stora
problem för skärgårdarnas lantbrukare. Detta har gällt speciellt de ständiga
förändringarna av vilka arealer som ansetts godkända, både rent ytmässigt och
klassificeringsmässigt.
Vi har under tidigare remissomgångar för nya regler inför det kommande Landsbygdsprogrammet påpekat att det måste gå att ta hänsyn till de mycket speciella naturtyper
och förutsättningar som gäller för jordbruk i skärgården. Vi är nöjda med att mosaikbeten
och bete/slåtter på otillgängliga platser nu blir nationella regler vilket bör underlätta för
länsstyrelserna och minska risken för olika tolkningar.
Men i det nu aktuella remissmaterialet oroas vi av skärpta regler för betesmarker i
strandlinjen, de benämns här som ”blå bård” och ska ingå i gräsfattiga marker. Många öjordbruk har rätt stora arealer strandängar som nu ofta är klassade som betesmarker
med särskilda värden, utan att ingå i någon annan specialklass. Vi förutsätter att de nya
reglerna inte kommer att ställa till problem eller minska ersättningen till de jordbrukare
som håller djur på sådana högst bevaransvärda marker.
Vidare ser vi stora problem i att det är så många av de skärgårdstypiska markerna som
nu både måste mätas om och klassificeras av länsstyrelsernas personal, något som
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naturligtvis borde vara avklarat innan lantbrukarna ska skicka in sina SAM- ansökningar.
Det kommer att bli väldigt svårt för skärgårdsbönder med mycket betesmarker av olika
sorter att på ett optimerat och riktigt sätt kunna gå in i de olika åtaganden som nya
programmet erbjuder. Vi förutsätter att länsstyrelsernas personal kommer att göra allt för
att hjälpa lantbrukarna så att ansökningarna blir riktigt gjorda, inte minst när det gäller
block-, skiftes- och markklassindelning. Om det efter insänd ansökan sker förändringar
av regler eller annat som påverkar lantbrukarnas åtaganden måste det givetvis vara fritt
att välja om man vill ändra eller ta tillbaka sin ansökan.
Till sist vill vi påminna om att utgångspunkten för Jordbruksverket i programarbetet sagts
vara ”förenkla och utforma regler som håller över tid”. Det återstår rätt mycket innan vi
kan säga att dessa målsättningar är uppnådda.

Camilla Strandman
Vice ordförande

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
Borgen 126, 472 95 Varekil
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www.skargardarna.se
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