29

LAND LANTBRUK NR 39 · 24 SEPTEM BER 2021

SKÅNE

lrf.se/skane
010-184 40 00 · skane@lrf.se

Följ LRF Skåne på Facebook

Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

En rapport som
nyligen kom från
Jordbruksverket
visar att en stor
del åkermark bebyggs.
– Jordbruksmark Jan
är en långsiktig
Hultgren
resurs som vi aldrig kan ta tillbaka eller ersätta
när den exploaterats, säger Jan
Hultgren, äganderättsexpert, LRF
Skåne.
När länsstyrelsen i Skåne bedö-

mer detaljplaner som finns med
i kommunernas översiktsplaner
så har de däremot inga åsikter
om att man exploaterar värdefull
jordbruksmark, menar Jan Hultgren.
– Om en markägare vill bygga
till exempel ett generationsboende utanför planlagt område så
stoppar länsstyrelsen byggnationen med hänvisning till miljöbalken om skyddet av åkermark.
Länsstyrelsen tycker då att det är
nödvändigt att skydda just dessa
1 000 kvm jordbruksmark, för att
det i stället ska produceras livsmedel där.
– Samtidigt accepterar länsstyrelsen exploatering av 10 till
100-tals hektar utan att de har
några synpunkter. Ett tydligt
exempel är exploatering av jordbruksmark i Höörs kommun och
fängelset i Trelleborg. Tala om att
länsstyrelsen i Skåne ”silar mygg
och sväljer kameler”, avslutar Jan
Hultgren.
LRF Skåne värnar om den
skånska jordbruksmarken, men
människor ska också kunna bo
och verka på landsbygden.

Anders
Rolfsson
LRF Skåne vill se bättre regelverk, villkor och handläggningstid i framtida Cap.

Två viktiga punkter
i framtidens Cap
En stark gemensam Capbudget och stärkt medfinansiering av landsbygdsprogrammet är två viktiga
ingredienser för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.

❖ Välkommen att följa vår sida
”Kärleken till den skånska maten” på
Facebook.
Här berättar vi om skånskt lantbruk i blandade informativa och
roliga inslag. Eller, gå med i gruppen
”Kärleken till den skånska maten”, du
som gillar att laga mat på skånska
och svenska råvaror.

Vad har ni gjort för att påverka
kommande Cap?

– Jag och mina styrelsekolleger
har haft samtal med riksdagspolitiker. Vi har gjort gemensam sak
med sex andra regioner i södra
Sverige och tillsammans spelat in
våra synpunkter till riks på nya Cap
generellt, samt mer specifikt hur
man bör se på de ettåriga miljöersättningarna. Vi tycker att så lite
pengar som möjligt bör flyttas till
dessa, men eftersom miljöersättningarna kommer att bli av är det
viktigt att så många som möjligt
kan genomföra åtgärderna och få
ta del av pengarna som kommer att
finnas där.
– Från 2023 har regeringen ökat
finansieringen till jordbruket med
500 miljoner kronor per år i budget. Men det är mycket som återstår. I Skåne har vi högre miljökrav
och större tryck på markanvändning vilket innebär att vi
måste få en större möjlighet till
flexibilitet och marknadsanpassningar, avslutar Hans Ramel.

LRF Skåne har under våren och
hösten samtalat med riksdagspolitiker om vad kommande Cap
bör leda till. I långtidsbudgeten,
som ska beslutas av riksdagen
under hösten, kommer frågan om
nationell medfinansiering till jordbrukspolitiken Cap för perioden
2023–2027 att hanteras. En ordentlig medfinansiering är absolut
avgörande för att de höga ambitionerna om hållbarhet, klimat och
beredskap ska kunna uppnås.
De förenklingar som utlovats
uteblev under den innevarande
programperioden och i framtida
Cap vill LRF Skåne se att regelverk,
villkor, kontroller samt handläggningstider blir bättre.
Vad är viktigt för våra medlemmar
i Skåne?

– LRF Skånes uppfattning är att
det inte ska flyttas pengar från direktstöd till landsbygdsprogram.
Direktstöden är de säkraste, långsiktigaste, flexiblaste och enklaste

Monica W-Borg

Här hittar du
skånsk matglädje

stöden att hantera, både för lantbrukaren, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Men vi vill även se en
bibehållen nötpeng och stöd till
unga, säger regionordförande Hans
Ramel.

Markus Asp
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Jordbruksmark måste
ses som en mer värdefull
resurs när klimatförändringar minskar tillgången i
många länder.
Ändå exploateras åkermark – inte minst i Skåne.

ledamot LRF Skånes
regionstyrelse

Nya Cap kommer att bli en ny

omställning för Sveriges bönder.
Vi går till en jordbrukspolitik
där EU inte längre bestämmer
allt utan varje medlemsland
kommer ha större inflytande
över tillämpning och därmed
stödnivåer.
Konsekvensen blir sänkta
ersättningsnivåer som blir starkare kopplade till klimat- och
miljöinsatser. Det kommer bli
svårt att uppväga minskad ersättning i pelare 1 med insatser
eftersom man endast får ersättning för motsvarande kostnader
när det gäller genomförandet på
gårdsnivå.

Våra politiker måste förstå att

vi även måste nå målen i livsmedelsstrategin, samtidigt som
vi ska klara av konkurrensen
från andra EU-länder och globalt. Tittar man på hur nya Cap
ser ut på pappret innebär det en
försämring för alla rent ekonomiskt, om perspektivet bara är
att vi ska nå en högre miljönytta
i pelare 1.
Jordbruksverket erbjuder ett
antal åtgärder, men dessa åtgärder kommer aldrig att räcka till
för att kunna ta tillbaka de 500
kr per hektar som alla förlorar i
gårdsstödet.
Vi saknar fler möjligheter att

Anna Vikholm på skånskt besök.

Studiebesök hos lök- och bönodlare.

Två dagar i Skåne

Styrelsen på Öland

❖ Anna Vikholm, ny chef för Region
och Folkrörelseutveckling på LRF Riks
sedan maj 2021, är på rundresa för
att besöka alla regioner och Skåne
var först ut. Besöket varade i dagarna
två och inleddes på Anna Kristofferssons gård i Veberöd, följt av en träff
på Övedskloster, Sjöbo. Dagen efter
besökte Anna personalen på regionkontoret i Höör.

❖ Flera lantbruksföretagare på
Öland fick nyligen påhälsning av
LRF Skånes styrelse som besökte
ön i två dagar och hade LRF Sydosts
ordföranden Roger Gustafsson som
ciceron.
Utöver studiebesöken hann man
med besök hos Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter, som är en odlarägd
ekonomisk förening.

kunna söka pengarna i det
som kallas för eco schemes. Vi
i branschen har pekat på att
ersättning för bland annat precisionsodling skulle öka både
möjligheten att göra mer för
miljö och klimat, men också
att använda de medel som är
anslagna. Vi anser att ersättning
för ekologisk produktion ska
ligga kvar i pelare 2, alltså tvärtemot mot vad Jordbruksverket
har föreslagit – det möjliggör
fler klimatåtgärder i pelare 1.
Vi som arbetar i branschen
vet att ett aktivt jord- och skogsbruk är det bästa för vårt klimat,
både nu och i framtiden.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Det här blir
resultatet
av nya Cap

Varför skyddar
länsstyrelsen
inte marken?

