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Skrivelse angående samhällsviktig infrastruktur
I en skrivelse till riksförbundsstyrelsen önskar LRF Västra Götaland att LRF tillser att det
finns krav och certifieringar för de entreprenörer som utför arbeten på landsbygden. Såsom
uppfattat är detta sprunget ur att det råder okunskap om de förutsättningar som gäller för jordoch skogsmark. Konsekvenser såsom dåligt lagade dräneringar och fel förläggningsdjup är
inte ovanligt. LRF Västra Götaland yrkar att skyddet för markägare och brukare stärks och att
riksförbundsstyrelsen aktivt arbetar för en stärkt äganderätt genom att påverka riksdag och
regering.
En stor del av missnöjet och de problem som råder med entreprenörer kan härledas till den
enorma fiberutbyggnad som sker på landsbygden. Regeringen har antagit en bredbandsstrategi
som innebär att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s år 2020.
Uppgifter vittnar om entreprenörer som varken har erfarenhet eller kunskap om de
förutsättningar som råder för jord- och skogsbruket. Det finns dock en etablerad standard,
Robust Fiber, för hur ett nät bör förläggas som seriösa ledningsägare och därmed
entreprenörer bör följa. Robust Fiber tar sikte på förläggningsdjup, märkning, val av
kanalisation och förläggningstekniker.
LRF arbetar ständigt med att upplysa om de förutsättningar som gäller för jord- och
skogsbruket och vikten av att förlägga kablar på rätt djup för att förhindra framtida problem,
att utföra besiktning efter utfört arbete med markägaren på plats, att återställa marken på rätt
sätt såsom att matjord och alv ska separeras samt att ersättning för skador såsom grödskador
och körskador ska ersättas.
Att arbeta för att införa en generell certifiering på entreprenörer som utför arbete på våra
medlemmars mark torde innebära praktiska svårigheter. Vidare torde en utökad kostnad
åläggas beställaren samt risk finnas för att entreprenörer väljer att utföra arbete där certifiering
inte krävs.
LRF Västra Götaland tar i sin skrivelse upp bristen på kunskap och insikt i hur markägare och
lantbrukare påverkas av att ny infrastruktur tillkommer. Riksförbundsstyrelsen delar helt den
bilden. LRF har en viktig uppgift att, i alla län och på alla nivåer, påtala detta. Ett exempel väl
värt att sprida är det principmål där en 130kV luftledning förbjöds av myndighet och markoch miljödomstolen. Värdet av den långsiktiga matproduktionen på åkermarken motiverade
den merkostnad som en nedgrävd markkabel skulle ge.
LRF driver äganderättsarbetet genom att bl.a. deltaga i Lantmäteriets mark- och fastighetsråd
tillsammans med Trafikverket, Eon, Vattenfall och Svenska kraftnät samt genom kontakter
med Energiföretagen Sverige och enskilda bolag. Vidare medverkar LRF i arbetsgrupp kring
Ledningskollen.
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