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  YTTRANDE 
    
 

  FÖRSLAG TILL ÄNDRING I STATENS 
JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 
2007:42) OM KOMPENSATIONSBIDRAG, 
MILJÖERSÄTTNINGAR OCH MILJÖINVESTERINGAR 

 
  

      
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som representerar drygt 4 000 lokala 
utvecklingsgrupper har fått möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets föreskrifter om 
kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar.  
 
Vi vill redan inledningsvis understryka att en levande landsbygd är en mycket viktig resurs 
för hela vårt samhälle. Att underlätta för företagande på landsbygden måste ses som ett av de 
viktigaste instrumenten för att få människor att bosätta sig på och utveckla landsbygden.  
Vi vill lämna några få synpunkter som vi som organisation ser påverkar livskraften för en 
levande landsbygd. I övrigt hänvisar vi till Hushållningssällskapens Förbunds yttrande.  
 
Regelverket 
Att genomföra förändringar i regelverk, för att minska småföretagens administrativa börda, är 
ett uppdrag som Jordbruksverket liksom andra myndigheter fått. Det ser vi från Hela Sverige 
ska leva som mycket positivt. Vi menar emellertid att flera av de åtgärder som föreslås i 
konsekvensutredningen tvärtom leder till mycket mer administration för företagaren. Då 
många företag på landsbygden är små, ofta enmansföretag, kommer detta att negativt påverka 
företagets möjligheter till produktion. Ett förhållande som vi tydligt vill peka på, men inte 
medverka till.  
 

Vi vill också understryka att jordbruket i glesbygden har mycket speciella villkor. Både de 
små företagen och de större har andra förutsättningar än de företag som ligger nära större 
tätorter. I konsekvensanalysen kan vi inte finna att hänsyn tagits till sådana aspekter.  
  

Tolkning och definition 
Trädräkning. Den svenska hagen är unik. Att införa 50 träd/ha-regeln kommer att försvåra 
uppfyllandet av nuvarande miljömål och i stort sett omöjliggöra ambitionen om att utöka 
arealen av betesmark. De trädbevuxna betesmarkerna tillhör i allra högsta grad vårt kulturarv.  
För de små jordbruksföretagen på landsbygden är det många gånger nödvändigt att stå på 
flera ben. Jordbruk, kanske med betesdjur, turism, lokal produktion, bo på lantgård, grön 
omsorg….  och förvärvsarbete vid sidan om.  Ja, raden av olika ”ben” är lång.  Turismen är 
mycket viktig för att hela Sverige ska att leva och  just den småskaliga turismen är en viktig 



inkomstkälla på landsbygden. Under de senaste 50 åren har turister från norra Europa sökt sig 
till den svenska landsbygden inte minst på grund av möjligheten att fritt röra sig i marker och 
skog. De senaste åren har även så kallade klimatturister från södra Europa börjat besöka oss. 
Här finns möjligheter för ökad verksamhet på landsbygden. Då är en levande landsbygd, med 
odlade marker, ängar och hagar viktigt. För oss och för turisterna är den svenska hagen, som 
Astrid Lindgren så ofta beskrivit, en mycket viktig del av vårt landskap.  
 
Avslutningsvis vill vi framhålla att vi ställer oss principiellt tveksamma till att det är samma 
myndighet som ska stimulera till utökade arealer för betesmarker som också ska utöva 
kontrollen.  
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