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Nr

1/2020

SÖDRA TORNEDALENS LRF-AVDELNING

Skatteverkets bedömning vid fastighetstaxeringar av
lantbruksenheter.
En av LRF:s medlemmar har sedan 2005 frågat efter vad som ligger till grund för
värderingar av lantbruksfastigheter och då särskilt värderingen av skogsimpediment.
År 2005 höjdes taxeringsvärdena med mellan 49 och 96 %. Vid förfrågan hos
myndigheten rörande berörd fastighet, anförde handläggaren som skäl för höjningen
effekten av etableringen av IKEA i Haparanda. Vid samtalet framkom också
beträffande höjningen av värdet på skogsimpediment att handläggaren inte hade
någon uppfattning om vad skogsimpediment är för något. Vid varje ny
fastighetstaxering har medlemmen ifrågasatt taxeringen av skogsimpedimentet och
som upplysning för myndigheten också redogjort för ordet impediment. (Enligt
Svenska Akademiens Ordlista är Impediment liktydigt med ekonomiskt olönsam
mark.)
Efter år 2005 års fastighetstaxeringar har de procentuella höjningarna skett vid varje
ny taxeringsperiod. Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att

LRF ställer krav på en mera seriös grund vid handläggning av
lantbruksenheternas fastighetstaxeringar.

Regionstyrelsens yttrande 1
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären undrar över vad som ligger till grund vid fastighetstaxering och främst
avseende skogliga impediment. Det har varit, med vissa undantag, ständigt ökande
taxeringsvärden på främst skog, de senaste årtiondena. Taxeringsvärdet är tänkt att
vara 75% av marknadsvärdet för värderingsåret. Man kan inte se detta som ett säkert
värde för ett enskilt objekt men relativt säkert för områden.
Skatteverket brukar lägga ut, på större värderingsföretag, att analysera de
marknadsvärden som är för jordbruksfastigheters olika ägoslag samt byggnader mm.
När det gäller skogsimpediment så är det skogliga marker som ej ger någon
ekonomisk virkesavkastning och producerar mindre än 1 m3sk/hektar och år. Men
det finns dock ett marknadsvärde för impediment som främst bygger på värdet av
jakten och jaktarrendenas avkastning.
Det bör också lyftas fram att det ju inte finns någon fastighetsskatt eller avgift för de
näringsrelaterade taxeringsvärdena. De fyller främst sin funktion vid
släktöverlåtelser.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses vara besvarad med vad som ovan anförts.
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Nr

2/2020

LRF UNGDOMEN

Främja ett aktivt Jordbruk
Vi i LRF Ungdomen Norrbotten har under året påtalat svårigheten för unga och
aktiva lantbrukare att få tillgång till mer åkermark för att möjliggöra utveckling av
företaget. Detta på grund av låga markpriser som gör det mer lönsamt att putsa
markerna och erhålla gårdsstöd än att sälja eller arrendera ut den till aktiva
lantbrukare. Denna inlåsningseffekt och ovilja att sälja mark är ett stort hot mot
lantbrukets utveckling i Norrbotten. Det, tillsammans med en åldrande lantbrukarkår
och en för låg investeringsgrad leder, tvärtemot utveckling, mot avveckling av
lantbruket. Detta sker samtidigt som det finns unga, drivna lantbrukare som inte får
tag på mark och andra resurser för att etablera sig och utveckla sina företag. Det
krävs extraordinära insatser för att vända denna trend mot avveckling och istället
skapa utveckling.
På Jordbruksverkets hemsida står det ”Gårdsstödet är ett stöd som syftar till att
främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla
landskapet öppet.” Vidare under definitionen av åkermark kan man läsa ”Åkermark
är jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i sådant skick att den
kan används för växtodling. Du ska kunna använda marken utan annan förberedelse
än vanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner”.
https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-ochtradgard/jordbruksmark/gardsstod-och-stodratter/gardsstod (2019-11-24)
Världens befolkning ökar, behovet av mat ökar och vi i Norrbotten har fantastiska
förutsättningar för att producera mer mat. Det är viktigt att LRF på alla sätt
motverkar en avveckling av Norrbottens lantbruk och istället främjar utveckling och
bidrar till framtidstro.
Vi yrkar på:
Att

LRF Norrbotten ska ta tydlig ställning för aktivt brukande av
jordbruksmark.

Att

LRF Norrbotten verkar för att öka det aktiva brukandet av
jordbruksmark i Norrbotten.

Att

LRF Norrbotten påverkar länsstyrelsen så de utför kontroller hos de
stödberättigade för att försäkra sig om att marken som får stöd är i
brukbart skick.

Regionstyrelsens yttrande 2
Nr

2/2020

Regionstyrelsens yttrande 2
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF Ungdomen lyfter i sin motion helt avgörande frågor för jordbrukets framtid i
länet. Sedan 90-talet har nästan en fjärdedel av länets åkermark lagts ned, och vi har
nu mindre än 70 mjölkgårdar kvar i länet. I princip ”importeras” mellan 70 och 90%
av all mat till länet. Mat som mycket väl skulle kunna produceras här.
Precis som LRF Ungdomen beskriver så är det förödande, med den tröghet som råder
avseende fastighetsöverlåtelser och möjligheter att komma över åkermark. Orsakerna
till detta är ju självfallet av varierande slag, men låg lönsamhet är ju definitivt en
hämmande faktor.
Skall vi få framgång med Nära Mat och den nationella livsmedelsstrategin, så är det
många hinder som måste undanröjas. Vi behöver få en helt ny syn på jordbrukets
betydelse, både hos allmänhet och beslutsfattare.
Regionstyrelsen vill lyfta fram att LRF Norrbotten/Västerbotten tillsammans med
Hushållningssällskapet och båda länens länsstyrelser samverkar, för att åstadkomma
ett projekt med syfte att, bland annat, underlätta för ägarskiften.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och ge Regionstyrelsen i uppdrag att arbeta i motionens anda
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3/2020

NEDERLULEÅ NORRA LRF-AVDELNING

Ta bort klimatskatter
Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Inom jord och skogsbruket används stora
mängder diesel. Stora ansträngningar görs för att vi i snar framtid skall kunna
framföra våra fordon på förnybara bränslen. För närvarande brister emellertid
tillgången på förnybara drivmedel, och jord- och skogsbrukare binder samtidigt
in stora mängder CO2 genom fotosyntesen. Eftersom dessa näringar binder in långt
mer än de emissioner som härrör från näringen yrkar vi:
att

LRF verkar för att klimatskatter till fullo tas bort från bränslen som
används till maskiner inom jord- och skogsbruk.

Regionstyrelsens yttrande 3
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären vill att klimatskatter ska tas bort från bränslen som används inom jord
och skogsbruket. Regionstyrelsen instämmer i motionärens resonemang, och kan
också konstatera att frågan legat på LRFs agenda under många år.
Klimatförändringarna är en global utmaning som inte låter sig lösas av ökande
drivmedelsskatter i Sverige, som vissa verkar tro. Om man rent teoretiskt tittar på
Norrbottens län så är vi här ”klimatpositiva” genom att den årliga skogstillväxten i
länet binder in ca 8,4 miljoner ton koldioxid, medan det totala utsläppen i länet ligger
på ca 5,9 miljoner ton koldioxid. På nationell nivå så binder den växande skogen in
över 80% av våra totala utsläpp. Till detta tillkommer den substitutionseffekt som
uppstår när man ersätter fossilt med förnybara råvaror.
På listan över länder som släpper ut mest koldioxid finner man Kina, USA, Indien
och Ryssland i topp med Sverige på plats 65 och exempelvis Finland på plats 27.
Mot bakgrund av dessa förhållanden ter sig beskattningen inom jord- och skogsbruk i
det närmaste kontraproduktiva. Miljönyttan är försumbar, globalt sett men skatterna
är definitivt konkurrenshämmande.
LRF Norrbotten kommer att påtala detta i både media och i våra politikerkontakter
enligt tanken om att droppen urholkar stenen.
Däremot anser styrelsen inte att det i dagsläget, med en debattnivå som har ett så
högt tonläge, vore politiskt gångbart att gå fram med krav på borttagande av dessa
skatter.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses vara besvarad med vad som ovan anförts.
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Nr

4/2020

NEDERLULEÅ NORRA LRF-AVDELNING

Stärk äganderätten
I stödpartiernas förhandlingar med regeringen om punkterna i
januariöverenskommelsen så ingår en punkt för att stärka äganderätten för skogsägare.
Genom detta så öppnar sig en möjlighet för LRF att påverka regeringens beslut, i för
markägare mycket viktiga frågor. I Norrbotten hade vi under hösten ett extremt fall på
att äganderätten kränks. Det var hos Jokkmokks skogsallmänning, där en mycket stor
grupp människor ”ockuperade” ett markområde under längre tid utan att berörd
myndighet ansåg att man skulle ingripa. Vi yrkar på att LRF kraftfullt påverkar
berörda parter för att stärka äganderätten inom följande områden med:
Att

Underlätta för markägare att skyndsamt få personer avhysta som gör sig
skyldiga till olovligt tagande av annans mark. Detta också utan kostnad
för markägaren.

Att

Total omdaning av den lagstiftning som gäller för ledningsrätter,
eftersom detta idag leder till stora intrång för markägaren med väldigt
låg ersättning och minimal möjlighet att påverka.

Att

Anpassa allemansrätten så att organiserad kommersiell nyttjande av
annans mark inte kan tolkas ingå i allemansrätten utan skall kräva
överenskommelse med markägaren.

Att

Terrängkörning på annans mark förbjuds om inte överenskommelse har
skett med markägaren.

Att

Utreda om allemansrätten juridiskt släcks ut i plantering, även gällande
planterad skog.

Regionstyrelsens yttrande 4
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären vill i och med januariavtalet att LRF ska påverka regeringen i ett flertal
äganderättsfrågor. Regionstyrelsen anser att äganderättsfrågorna är en av LRFs allra
viktigaste frågor att driva, och idag så lägger vi mycket fokus och arbete på det.
Avhysning
LRF engagerade sig i frågan om olovliga bosättningar 2015 – 2016, i samband med att
ett stort antal bärplockarläger uppkom i Sverige. Det mynnade slutligen ut i att en
utredning tillsattes, och lagändringar föreslogs och antogs. Det underströks polisens
ansvar för avhysning av olovliga bosättningar. Dessa lagändringar innebar bl.a.
kraftigt sänkta kostnader hos Kronofogdemyndigheten, till ett maxbelopp på 3000kr
för markägare som ville ha hjälp med avhysning. Regionstyrelsen förstår den
frustration som uppstod för markägarna i Jokkmokk, när 2 500 personer slog läger på
annans mark. Och det visar också att de lagändringar, och förtydligandena som skedde
faktiskt inte fungerade i skarpt läge. Vår utgångspunkt är att när det sker olagliga saker
på egen mark så ska polisen i första hand kontaktas.

Regionstyrelsens yttrande 4

Nr

4/2020

Ledningsrätter
Regionstyrelsen anser att intrång i första hand ska undvikas, och delar motionärens
uppfattning att jord- och skogsbruket i så hög utsträckning som möjligt ska vara ostört från
kraftledningar. När intrång inte kan undvikas så bör ersättningsnivåerna höjas från idag
mot bakgrund av att intrånget sker med tvång. Kraftledningar är samtidigt en
samhällsviktig infrastruktur som behöver kunna utvecklas. LRFs uppfattning är dock att
det ska ske med så små intrång som möjligt, tex. genom nedgrävd markkabel. Lantmäteriet
har enligt lag också ett ansvar att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Regeringen har nyligen avslutat en utredning, Nätkoncessions-utredningen där
LRF har suttit med som expert. Frågan bereds just nu på näringsdepartementet, där den
viktigaste delen ur markägarperspektiv rör samhällsekonomiska analyser, dvs. att beräkna
samhällskostnader för bl.a. produktion från jord- och skogsbruk och samhällsutbyggnad
och ta med det i beslutsunderlaget för val av teknik. Det finns därför väldigt små
möjligheter i nuläget att få upp ledningsrättsfrågan på agendan igen. LRF arbetar just nu
intensivt med att realisera utredarens förslag om samhällsekonomiska analyser i
kommande lagstiftning.
Kommersiell nyttjande av annans mark
Regionstyrelsens och LRFs ståndpunkt är likt motionärens, att kommersiell verksamhet
inte ska ingå i allemansrätten. Allemansrätten är menad för friluftsliv och allmänhet; inte
för att ge kommersiella företag gratis tillträde till mark för att bedriva sin verksamhet. Det
heter trots allt allemansrätt och inte alleföretagsrätt. Högsta domstolen har i det s.k.
Storforsenmålet (NJA 1996 s. 495) tagit upp frågan om kommersiell och ideell
allemansrätt. Målet handlade om ett turistföretag med kajakpaddling och som orsakade
skador på annans mark. Domstolen förbjöd verksamheten och konstaterade att man inte
fick orsaka markägaren olägenheter, eller nämnvärd skada och inte heller kränka
markägarens ekonomiska intressen. Tyvärr konstaterade också domstolen att, det inte är
någon skillnad på ideellt nyttjande och kommersiellt nyttjande av allemansrätten. En
bedömning som tyvärr ligger oss till last i det här arbetet. En förutsättning för ett
långsiktigt seriöst företagande är, att skaffa sig rådighet över marken man behöver nyttja
genom avtal med markägaren. Detta gäller även stora, långvariga eller återkommande
ideella arrangemang som riskerar att skada mark. Sedan tre år tillbaka driver LRF,
Naturturistföretagen, Jordägarförbundet och Region Dalarna ett projekt. Målet är bland
annat att visa på goda exempel på samverkan mellan turistföretagare och markägare, och
att sprida dessa exempel. LRF har tillsammans med Naturturistföretagen åkt runt i hela
Sverige, för att diskutera frågor och utmaningar med markägare och naturturismföretagare.
Arbetet kommer att mynna ut i en vägledning för företagare, som vill bedriva verksamhet
på annans mark innehållandes bl.a. markavtal för olika typer av verksamheter.
Terrängkörning
Regionstyrelsen delar helt motionärens uppfattning i frågan. LRF har deltagit i den nyss
avslutade utredningen om terrängkörningslagen Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67) i
vilken ett lagförslag/betänkande lämnades innan jul. När det gäller körning på barmark är
det redan förbjudet, enligt gällande lagstiftning att köra om man inte är undantagen från
förbudet, t.ex. körning i samband med jord- och skogsbruk. I sådana fall har man inte rätt
att köra på annans mark utan tillåtelse från markägaren. LRF har arbetat för att det i en ny
lagstiftning ska tydliggöras att det inte är tillåtet att köra på annans snöklädda mark utan
markägarens tillåtelse. Utredningen har djupdykt i frågan om allemansrätten, och
konstaterat att det inte finns någon motoriserad allemansrätt och därför krävs det
markägarens tillåtelse vid skoterkörning.

Regionstyrelsens yttrande 4

4/2020
Tanken var under utredningen att detta skulle tydliggöras i en ny lag, men två månader
innan förslaget skulle vara klart ändrade sig utredaren och tog bort kravet på markägarens
tillåtelse. LRF är därför otroligt besvikna. Aktuellt lagförslag ligger väldigt nära nuvarande
lagstiftning, och kommer inte att minska skador och störningar som var själva huvudsyftet
med utredningen. Vi är inte ensamma om att vara besvikna på lagförslaget, och skrev bl.a.
ett särskilt yttrande tillsammans med Naturvårdsverket, Sametinget, Svenska Samernas
Riksförbund och Svenskt Friluftsliv. Där efterfrågade vi tydliggörandet av markägarens
tillåtelse som ett verktyg för att åstadkomma mer ordning och reda kring skoterkörning,
och som på sikt kan leda till mindre skador och störningar. LRF:s ordf. Palle Borgström
har träffat utredaren och miljöministern vid enskilda möten, samt deltagit i ett antal
medieutspel i frågan. LRF har också skrivit en gemensam debattartikel tillsammans med
Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen och Svenska Samernas Riksförbund. I vår
kommer detta förslag att gå ut på remiss runt om i landet, och vi kommer därför att arbeta
intensivt för att så många som möjligt, kommungrupper, regioner, lokalavdelningar och
även enskilda tar sig tid till att svara på remissen. Genom att beskriva sin verklighet, och
trycka på behovet av att det här tydliggörs i en ny lagstiftning.
Nr

Allemansrätten och planteringar
Allemansrätten bygger på sedvana och ger enskilda rätt att t.ex. gå, cykla, rida och åka
skidor på annans mark utan tillåtelse från markägaren. Det finns ingen särskild
allemansrättslag utan rätten brukar sammanfattas ”inte störa inte förstöra”. Allemansrätten
omgärdas sedan av flera andra bestämmelser som sätter yttre gränser för vad som är tillåtet
och inte. En av de bestämmelser i brottsbalken som sätter upp en gräns för vad som ingår i
allemansrätten är Tagande av olovlig väg i 12 kap. 4 § brottsbalken. Enligt den
bestämmelsen är det ett brott att passera tomt eller plantering. Det är även ett brott att ta
väg över annan mark (odlad mark/inäga) som skulle kunna skadas. Hur bestämmelsen
omfattar skogsplanteringen har tidigare diskuterats men inte utretts. Regionstyrelsen
instämmer därför med motionären att det kan finnas ett värde i att utreda juridiskt hur
allemansrätten förhåller sig till en skogsplantering.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Riksförbundet att se på händelsen med
lägret i Jokkmokk, ta upp med polisen/justitieministern hur det kunde få ske. Samt
att undersöka och utreda juridiskt hur allemansrätten förhåller sig till en
skogsplantering. Och arbeta vidare på att markägare ska få högre ersättning vid
alla typer av markintrång.

att

i övrigt anses motionen vara besvarad med vad som ovan anförts.
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NEDERLULEÅ NORRA LRF-AVDELNING

Höga byggnader
Försvarsmakten har även under fredstid rätten att förhindra ”höga” byggnader både
inom detaljplanerat och utanför. I många fall uppkommer konflikter med markägare
vid exempelvis utbyggnad av kraftledningar. Vi yrkar på:
Att

LRF prioriterar frågan om ”höga” byggnader så att ett transparent
system skapas så att Försvarsmakten inte enbart kan fatta beslut om
”höga” byggnader i fredstid.

Regionstyrelsens yttrande 5
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären vill att systemet för bedömning om höga byggnader ska ske i ett mer
transparant system, och att Försvarsmakten inte ska kunna besluta helt på egen hand i
dessa frågor.
Motionen rör Försvarsmaktens möjlighet att hävda riksintresse enligt miljöbalken i
samband med att byggnader högre än 20 meter utanför, och 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse ska uppföras. Det kan röra uppförande av vindkraftverk,
eller att bygga kraftledningar i flera våningar, för att minska på markintrånget.
För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till hur olika plan-och byggärenden
riskerar att påverka militära verksamheter, krävs att remisser kommer in till
myndigheten för bedömning.
Delar av den militära verksamheten som bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid
eller vid händelse av kris eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för
totalförsvarets militära del omfattas av försvarssekretess. Dessa kan inte redovisas
öppet.
En motion med liknande innehåll, som gällde Försvarsmaktens riksintresse,
behandlades av regionstämman i Norrbotten 2011, och senare av Riksförbundsstämman
samma år. I yttrandet från riksförbundsstyrelsen slås fast att Försvarsmaktens intresse
inte är absolut, utan gäller endast att områden så långt som möjligt ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Riksintresset innebär
alltså inte något absolut skydd, utan intresset ska värderas och vägas mot motstående
enskilda och allmänna intressen.
Det finns fortfarande situationer där försvarsintressena måste prioriteras, och det sågs
då 2011 som en svårframkomlig väg att helt ifrågasätta lagstiftningen. Det är mer
ändasmålenligt att genomdriva en förändrad syn på försvarsintressenas ställning vid
konflikter vid markanvändning genom en ändrad tillämpning av det befintliga
regelverket.

Regionstyrelsens yttrande 5
Nr

5/2020

Riksförbundsstämman 2011 gav riksförbundsstyrelsen i uppdrag att genom
diskussioner med regeringen skapa förståelse för behovet av en ändrad praxis samt
att bistå medlemmar vid lämpliga pilotfall.
Beslutet löd: att med bifall till motionens intentioner i det första yrkandet uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att genom såväl den regionala som centrala organisationen
arbeta för en ändrad tillämpning av regelverket om försvarets riksintressen.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Riksförbundet och begära en
redovisning i vad som gjorts i ärendet sedan riksstämmobeslutet 2011.

LANTBRUKARNAS
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MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr

6/2020

NEDERLULEÅ NORRA LRF-AVDELNING

Tillgänglighet av veterinärer
I de mer glest befolkade delarna av landet är den bristande tillgången på veterinärer
dygnet runt ett stort problem. Genom den avreglering som gjorts så har marknaden
fragmenterats på ett sådant sätt att endast distriktsveterinärer finns tillgängliga för
lantbrukets djur. Dessutom är arbetsförhållandena svåra för de praktiserande
veterinärerna, genom ensamarbete och att man måste köra bil under långa sträckor
ofta i dåliga förhållanden. Det resebidrag som betalas ut till lantbrukaren är också
lågt och i Sverige nyttjar vi inte det högre beloppet som godkänts av EU för ett antal
år sedan. Dessutom ingår inte hästen i systemet för resebidrag. Både kostnader och
bristfällig tillgänglighet är alltså ett problem för lantbrukaren. Vi yrkar på:
Att

LRF skall påverka för att säkerställa god tillgänglighet av veterinärer
och att kostnaderna minimeras för lantbrukare med lantbrukets djur
inklusive hästen.

Regionstyrelsens yttrande 6
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären vill att man minimerar kostnaderna för lantbrukare och pekar på den
bristande tillgången på veterinärer. Samt att Sverige inte utnyttjar hela ramen för
resebidrag som EU beslutat om. Dessutom önskar motionären att även hästen bör
ingå för det statliga resebidraget.
Tillgången på veterinärer är ett mycket stort problem, några är barnlediga och det är
svårt att få stadigvarande veterinärer. Tjänsterna bygger på mycket jourtid, och det är
inte alltid så attraktivt. De utländska veterinärerna som kommer och tjänstgör blir
oftast här endast kortare perioder. Man har tillfälligt löst frågan med att leja in
pensionerade veterinärer, samt Jordbruksverket skickar upp veterinärer från annan
region att under några veckor göra icke akuta ingrepp, som går att planera in och
intensivgöra. Det är bokningar som exempelvis vaccinering och avhorning.
Norrbottens regionala djurskyddsråd, där LRF är delaktig, har ständig diskussion om
jourtid och bemanning av veterinärer. De håller på just nu att göra en skrivelse till
Jordbruksverket, om problemet med veterinärbristen samt alldeles för mycket jourtid.
Detta kan i förlängningen annars komma att bli en djurskyddsfråga, om vi inte får det
att fungera.
Som djurägare av livsmedelsproducerande djur har du möjlighet att få ta del av ett
statligt stöd, en reseersättning för avlägset boende djurägare. För några år sedan
fördubblade EU gränsen från ca 70 000 kr, till ett maxbelopp på 15 000 euro (ca
158 500kr) under en period på tre år. Så den högre gränsen på statligt stöd används
redan idag.
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Detta oavsett om du anlitar en privatpraktiserande veterinär, eller en
distriktsveterinär. Men den privatpraktiserande veterinären måste ha ett godkännande
från Jordbruksverket på kriterier som redan distriktsveterinärer har idag.
Kriterier för privatpraktiserande veterinärer är:
- bemanna ett distrikt enligt aktuell distriktsindelning (fastställd 1995)
- ingå i ett jour- och beredskapssamarbete som garanterar djurägare veterinärservice
dygnet runt, året runt.
- ha en allmän praktik, det vill säga alla djurslag ska behandlas enligt de krav som
ställs på distriktsveterinärer (DV) som är anställda av Jordbruksverket som arbetar
inom samma område.
- rapportera djursjukdata enligt gällande föreskrifter
Det är veterinären som administrerar detta stöd. Som djurägare får du en lägre
kostnad på veterinäravgiften. Skulle du som djurägare överskrida gränsen på 15 000
euro så blir du återbetalningsskyldig.
När det gäller att få in hästen under lantbrukets djur så anser Regionstyrelsen att
hästar inte bör ingå i resebidraget eftersom de i första hand inte är livsmedelsproducerande djur, vilket detta stöd riktar sig till. Ett annat argument är att det är
många hästar som idag får medicin med livstidskarens, vilket gör dem omöjliga till
livsmedel. Den medicineringen framgår tex inte heller i deras hästpass.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Riksförbundet för att driva frågan
och upplägget kring tillgänglighet på veterinärer dygnet runt i hela landet.

att

Regionstyrelsen fortsätter att arbeta för att säkerställa både akut, långsiktig
och kunnig veterinärtillgång i länet genom Regionala djurskyddsrådet.

att

motionen i övrigt anses vara besvarad med vad som ovan anförts.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
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REGIONSTYRELSEN

Inaktuella datum för renar på jordbruksmark.
Koncessionsrenskötseln som förekommer i åtta kommuner i östra Norrbotten får
bara bedrivas av same, som fått tillstånd (koncession) av Länsstyrelsen i
Norrbottens län. Denna koncessionsinnehavare ska ha egna renar samt kan ha
skötesrenar, som tillhör personer som äger eller brukar jordbruksfastighet i
området.
Villkoren för renskötsel regleras av rennäringslagen. Denna lag är gammal och
behöver regleras till de förhållanden som råder i nutid. Bönderna i östra
Norrbotten har blivit drabbade av föråldrade tidpunkter för renarnas tillåtna
vistelse på jordbruksmark. 3§ i lagen säger att mellan den 1 oktober till den 30
april får renarna beta utanför åretruntbetesmarkerna. (vinterbetesmarkerna)
Eftersom klimatet har förändrats sedan lagen kom till 1971, då det i princip var
tjäle i markerna 1 oktober. Men nu förekommer tjäle väldigt sällan under
oktober eller knappt under november månad.
Renarnas tillträde till odlingsmark har blivit ett problem för bönderna som
brukar marken. Vi kan inte acceptera att en näring blir lidande av en annan.
Gräset fortsätter att växa längre då invintringstiden förflyttats framåt, vilket ger
möjlighet till längre växtperiod med en extraskörd eller senare skördar. Renarnas
betande förstör dessa möjligheter samt de river även stängsel för våra betesdjur.
Markerna är extremt trampkänsliga under hösten. Istället för att tjälas blir
marken snötäckt, svag och vattenmättad av regnet. När en flock renar betar och
trampar så blir skadorna snabbt svåra och kostsamma för bonden, som dessutom
har svårt att få ersättning för dessa skador. Skogsbetet växer ju också under en
längre tid så renarna kan föda sig längre på sommarbetesmarkerna.
Att flytta fram tidpunkten skulle göra stor skillnad, undvika konflikter mellan
renägare och bönder, samt skadeproblemen på vallarna skulle minska.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Riksförbundet att driva
frågan med berörd myndighet för en förändring i rennäringslagen.
Att tiden för vinterbetet ska gälla från den 1 dec–15 april, eftersom
då har sannolikt vintern inträtt och tjäle i marken bildats.

