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statsrådet chefen förochTill

jordbruksdepartementet

chefenregeringen1991 bemyndigadenovemberbeslut den 21Genom
kommission medsärskildtillsättaför jordbruksdepartementet att en

förberedai EGmedlemskaputifrån Sveriges ansökanuppgift att om
1990 års livs-omfattasomställningsbeslutavstämning de avsomaven

medelspolitiska beslut.
decemberden 19förordnadesdetta bemyndigandeMed stöd av

ordförande,Claes Elmstedt,f.d. landshövdingen1991 till ledamöter
bankdirektör PiaOlof Karlander,Carlsson, direktörrektor Mårten

januari 1992 chefeko-denNilsson, generaldirektör Per Wramner, 7
19921992-09-30 den 9 decemberKlas Eklund t.0.m. samtnom

sekre-Anne-Marie Pålsson. Till huvudsekreterarehögskolelektor resp.
Lidén,avdelningschef Carl Johanjanuari 1992utsågs den 27terare

Pernilla Ivarssondepartementssekreterareden 15 februari 1992 samt
Wiström. SomKatrineden 20 januari 1993 departementssekreterare

fil. kand.februari 1992biträdande förordnades den 1sekreterare
Agneta Boman.

SchantzRolf Lindell, DagYvonne Gustafsson, Kaarlo Laakso, von
utrikes-, miljö-, jordbruks-Keith Wijkander har för finans-,samt resp.

Kommissionen har vi-följtoch kulturdepartementens räkning arbetet.
Lennartavdelningschef Hans Andersson,dare biträtts agronomav

avdelningsdirektörOlssonLindqvist, avdelningsdirektör Bengt samt
Runemo.Lars

parlamentariskförordnades22 januari 1992Genom beslut den som
riksdagsledamöterna Lennartkommissionentillreferensgrupp

1992-12-09, Gradin sAnitat.0.m.Bmnander c, Jan Fransson s
Nilsson m,Gustavsson kds, Carl G1992-12-09, Holgert.0.m.

Åhnberg denChrister Windén AnnikaRosén fp, nyd,Bengt samt
ÅkeSylvia Lindgren s och1992 Jan Jennehag v,10 december

Selberg s.



Kommissionen har den 2 1992september lämnat delbetänkandet
ÅtgärderSOU 199287 för förbereda Sveriges jordbruk ochatt

livsmedelsindustri för EG förslag vegetabiliesektom, livsmedels-om-
och den ekologiska produktionen den 17 novemberexporten samt

Åtgärder1992 lämnat delbetänkandet SOU 1992125 förbe-för att
reda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG förslag om-
animaliesektom.

I enlighet med sina direktiv har kommissionen under förevarande
arbetes gäng haft kontakter med olika berörda myndigheter och orga-
nisationer. Referensgruppen vid tvåhar tillfällen informerats arbe-om

och beretts tillfälle lämna synpunkter på det.tet att
Kommissionen får härmed överlämna betänkandet SOU 199333

Åtgärder för förbereda Sveriges jordbruk livsmedelsindustriochatt
för EG.

Stockholm i april 1993

Claes Elmstedt

Mårten Carlsson Olof Karlander Pia Nilsson

Anne-Marie Pålsson Per Wramner

Carl Johan Lidén

Katrine Wiström
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SOU 199333 Sammanfattning

Sammanfattning

Kommissionen ihar sitt första betänkande SOU 199287 lämnat för-
slag till anpassningsåtgärder inom vegetabiliesektom, livsmedelsexpor-

och den ekologiska produktionen. kommissionensI andra betänkan-ten
de SOU 1992125 lämnades förslag anpassningsåtgärder inomom
anirnaliesektom.

I föreliggande betänkande behandlar kommissionen dels några frå-
i de ursprungliga direktiven eller aktualiserats i kom-angettsgor som

missionens förra betänkanden, dels i tilläggsdirektivdet erhållna upp-
draget bl.a. utreda det finns områden i södra och mellerstaatt om
Sveriges skogs- och mellanbygder kan komma behöva särskil-attsom
da stödinsatser med anledning EG-medlemskap.ettav

Inledningsvis kort sammanfattning viktigastede elemen-ges en av
i EGs strukturpolitik på jordbruksområdet. Därefter behandlasten

stödet till jordbruket i Sverige mål medel föroch beva-samt attnorra
och levande kulturlandskap.öppet Vidare behandlas bl.a. beho-ettra

utvecklingsinsatser och andra kollektiva åtgärder inom jordbru-vet av
ket livsmedelsindustrin.och

EG-stöd utanför pris- och marknadsregleringar kap. 2

Den jordbrukspolitiken utgiftspost för EGärgemensamma storen
och har i huvudsak kring den marknaden ochcentrerats gemensamma
dess pris- och marknadsregleringar. Ungefär 23 EGs totala utgif-av

år 1987 utgifter för jordbrukspolitiken. Andelen minskarter var
dock eftersom EG efter strukturrefonn år 1988 har ökat utgifter-en

kraftigt för regional utjämning. EGsAv utgifter för jordbrukspoli-na
tiken 95 % garantiåtaganden marknadsregleringarän ochavser mer

struktur- och regionalpolitiska åtgärder. Garantiutgifter-resten avser
betalas helt EG medan strukturstöden betalas EG ochna av av resp.

medlemsland gemensamt.
EG har två områdesrelaterade regionala stöd till jordbruk. Dels

finns tillstöd bergsjordbruk och andra mindre gynnade områden,ett
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utveckling landsbyg-främjadels det 5 b-stödet syftes.k. är att avvars
den.

områden Less Fa-mindre gynnadeStödet till bergsjordbruk och
djur- ellerjordbruksstöd i formdirektvoured Areas, LFA är ett av

i områ-jordbrukamatillkommit för kompenseraarealbidrag attsom
inriktat5 b-stödetproduktionsförutsättningar.den med ärsomsvaga

syftar tilluppläggning ochpå landsbygdsutveckling har bredare atten
övergång tilloch stimuleraminska områdets beroende jordbruk an-av

verksamhet.nan
innehåller bådeområdesbegränsadeEGs generella strukturstöd ej

medfinansierar. vik-EG Defrivilliga obligatoriskaoch program som
marknadsföring, in-till förädling ochtigaste stödenärprogrammen

detill jordbrukarevesteringsstödet och startstödet stö-samt nyaunga
jord-skogsplanteringochden för miljöinsatser, förtidspensionering av

verkabegränsningar för inteInvesteringsstödet harbruksmark. att
produktionshöjande.

EG ochmåste godkännasHelt nationella stödprogram överensstäm-av
Stöd till ka-konkurrensneutralitet.Romfördragets reglermedma om

kvalitetsutveck-ochforskning, rådgivning, miljöinsatsertastrofhjälp,
ling exempel stöd godtas.är som

3Stödet till jordbruket Sverige kap.i norra
iSverigeitill jordbruketSyftet med det nuvarande stödet ärnorra

beredskaps-,finns ocksåförsta regionalpolitiskt betingar. Det sä-hand
jordbruksproduktio-motiv för behållakerhets- och miljöpolitiska att

och bosättningen.nen
vilketi form prisstödi huvudsakligenStödet utbetalas dag ettav

överstiger be-Nivån på stödetoch arealbidrag.kompletteras djur-av
landsbygdsutveckling. Detill jordbruk ochtydligt EGs regionala stöd

jordbruksproduktion igäller förspeciella förhållandena norrasom
för jordbruketSverige innebär så kostnadsnackdelardock attstora en

oförändradjordbruksproduktionhög stödnivå nödvändigär avom en
1990 årsinnebörden be-omfattning skall kunna bibehållas, vilket är av

slut.
skälfleraanpassning till EGs nuvarande stödsystemEn är orea-av

Sverige skulle blilistisk. jordbruksföretagen iFöljden för norra
till mindre gynnadedrastisk EGs generella stödmycket endastom
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områden tillämpades. Denna nivå på stödet skulle otillräcklig förvara
uppnå de livsmedelspolitiska målen för Sverige.att norra
För kommissionens del har frågan varit bedöma huru-närmast att

vida det lämpligt eller förändra nuvarandeangeläget denär att ut-
fonnningen stödet, dvs. bedöma effekterna avvecklingav av en av
prisstödet och övergång till direktbidrag under tiden fram till med-ett
lemskap.

En omvandling till direktstöd i form djur-nuvarande stöd el-av av
arealbidragler skulle belopp. Administrativt djurbidraghöga ärge
komplicerade pristillägg. djurbidrag översti-Ett betydligtänmer som

dagens nivå skulle troligen negativa effekter. Vid sammanväg-ger ge
ning olika faktorer har pristillägg lämpli-hittills funnits denav vara

stödformen för uppnå målen för jordbruket i Sverige.gaste att norra
Ett medlemskap i EG ändrar i sig inte bedömningen.den

Med hänsyn till detta och till frågan stödet till Norrlandatt tasom
i förhandlingarna svenskt medlemskap i EG inteettupp om anser

kommissionen det finns föreslåanledning några förändringaratt att
stödets nuvarande utformning.av

Mål och medel för bevara levandeoch kulturlandskapöppetatt ett
kap. 4

Enligt direktiven dir. 199197 skall kommissionen bl.a. göra en av-
stämning besluten i 1990 års livsmedelspolitik mål ochavseendeav
medel för bevara och levande kulturlandskap iöppetatt ett samt an-
slutning därtill frågan arealersättning metod be-pröva attom som en

landskap.öppnavara
Inledningsvis behandlas nuvarande förhållanden i Sverige EG.och

Vidare redovisas två förslag till arealersättning från Svenska natur-
skyddsföreningen Länsförbunden LRF i Sverigessödraresp. av
skogs- och mellanbygder.

På regeringens uppdrag utvärderar Naturvårdsverket, Jordbruks-
verket och Riksantikvarieämbetet i särskilt projekt denett gemensamt
livsmedelspolitiska refonnens miljöeffekter. förstaEn lämna-rapport
des till regeringen i 1992.oktober

I konstateras i fråga odlingslandskapet denrapporten attom po-nya
litiken under den korta tid gått inte tilllett några ochstörresom mer
genomgripande landskapsförändringar. Någon nedläggningstörre av
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åkermarkskogsplanteringen påochjordbruksmark intehar ägt rum
antalet nötkrea-minskning harförväntadobetydlig. stället förIär en

Även ochi landets skogs-60 000 djur.sedan år 1989 ökat medtur ca
harbevarandeområdenmånga klassadedess högtmellanbygder med

nötkreatur ökat.antalet
jordbruksmetoderstöd tillkompletterandefinns s.k.EGInom ett

på-utformningTill sinlandskapet.miljön och bevararskyddarsom
odlingsland-inaturvårdsåtgärdertilldet svenska stödetminner det om

landskapsvårdsersättningen.NOLA-stödet ochskapet om
landskapsvårdsersättning-uppfattning fungerarEnligt kommissionens

avvaktaninfördes. Iavsågs denpå deti närsättstort sett somen
intemiljöåtgärderkompletterandeEGsstödet ersätts anseratt av

landskapsvårds-nuvarandenågra förändringar denkommissionen att av
och NOLA-stödet börersättningen göras.

landskapsvårdföroförändradeRiksdagen har beslutat resurserom
halvår till denåterstår endast199394. Därefterbudgetåretunder ett

arbetetangelägeti EG. Detför inträdetplanerade tidpunkten är att
odlingsland-bevarandestöden förmed utreda hurpåbörjas attsnarast av

landskapikulturvärdena dettamångfalden ochbiologiskaskapet, den
miljöåtgärder.kompletterandeför EGsutformas inomskall ramen

värdefull ledning,därvidförslag kanNaturskyddsföreningens t.ex.ge
definieras och värderas.skallåtgärderolika kvaliteter ochför hur

medbl.a. samordnasbördärvid skall utarbetasDet program som
gynnadetill de mindreSverige ochjordbruket istöden till om-norra

ytterligareSverige. Behovetrådena i södra och mellersta resurserav
be-församlade åtgärdernadebakgrund bl.a.bedömasbör attmot av

där-Förhandlingsutfallet fårvärden.odlingslandskapet och dessvara
stödmedfinansiering olikaEGsvid betydelse. Vidare börstor aven

förbakgrundKommissionen finner dennabeaktas. attmot resursema
tidenoförändrade underminstbehållaslandskapsvårdsersättning bör

1995.fram till år
EG finneromfattning iiarealersättning tillämpasDå storm.m.

EG kommermedlemframtidakommissionen Sverige attatt avsom
arealersättningsiganvändamöjligheterha mycket att me-stora somav

betydelsebl.a.Därvid detlandskap. störstadel bevara äröppnaatt av
dvs.kulturlandskapethoten det är störst,de bygder där öppnaatt mot

gynnademindreblir klassadeoch mellanbygder,landets skogs- som
erhållerSverigejordbruket iområden LFA inom EG och att norra
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särskilt stöd. Goda möjligheter finns också för Sverige inomatt ra-
för den jordbrukspolitiken i EG utforma olikamen gemensamma reg-

leringar och stöd så landets skogs- och mellanbygder kan behållaatt
livskraftigt jordbruk. Exempel härpå regionala mjölkkvoter förett är
bibehålla mjölkproduktionen i skogs- och mellanbygdema. Vidareatt

kan arealbidrag för olika grödor utformas så skogs- mellan-ochatt
bygdema gynnas.

Mot ovanstående bakgrund konstaterar kommissionen arealer-att
sättning både i Sverige i EGoch etablerad förmetodärnumera atten
bevara landskap.öppna Kommissionen finner inte anledning försläatt

former för arealersättning förmedel bevara land-öppnanya attsom
skap under tiden fram till medlemskap.ett

Kollektiv finansierade åtgärder för stärka jordbrukssektornsatt
konkurrenskraft kap. 5

Det möjligt förär EGs medlemsländer via Gemenskapens budgetatt
delfinansiera projekt syftar till rationalisera produktio-t.ex. attsom

och utveckla marknadsföringen. Möjligheterna för med-ärnen stora
lemsländema införa olika nationella stöd för kollektiva in-att typer av

såsom rådgivning, produktutveckling, försöksverksamhet,satser forsk-
ning och marknadsföring.

I Danmark och Tyskland har valtt.ex. finansiera vissa kol-attman
lektiva insatser obligatoriska produktionsavgifter. Jordbrukgenom
och livsmedelsindustri bidrar därmed till finansiera aktiviteteratt som

intresseär för näringen. Avgifterna regleras i lag.gemensamtav
Inför svenskt EG-medlemskap frågankan behovetett kollek-om av

tiva åtgärder och finansiering sådana aktualiseras. Framför allt ärav
detta angelägenhet för jordbruksnäringen. Det kan bli svårt lösaen att
frågan frivilliga avgifter och bidrag grund jordbrukssek-genom av

struktur. Om intresse finns från de svenska j0rdbruks-,toms skogs-
eller livsmedelssektorema få till stånd kollektiva insatseratt anser
kommissionen statsmakterna bör medverka till underlätta finan-att att
sieringen härav utforma för medelsuppbördenatt systemgenom ge-

lagstiftning.nom
Skälen för samhället skall medverka härtill dels de verk-att är att

samheter medlen skall finansiera betydelse för sekto-ärsom storav
internationella konkurrenskraft, dels erfarenheter visatternas att att



199333SOUSammanfattning14

bl.a. i formgodotillkonsumenternaresultatet kommerdel avaven
priser.lägreutbud ochstörre

6djurskyddsregler kap.tillAnpassning nya
i EG-tillämpasdehårdaredjurskyddsreglemaDe svenska änär som

infördes. Idjurskyddslagendenökadeländema. Skillnaderna när nya
svenskt jord-såEG-ländemafall skillnadernavissa attär storamot

kostnadsnackdelar.bruk drabbas av
kostnadskrävandemedfördjurskyddsbestämmelsemaDe anpass-nya

investeringsbidrag.underlättasskullevilka vissa kunnaningar avav
1994 tidenföre årkrävs ärbyggnaderanpassningarFör de somav

ef-genomföras och fåskall hinnastödknapp föremellertid för att ett
underlät-däremotår 1999 kanföreanpassningar krävsfekt. De som

relativtliggerdatumtill dettainvesteringsstöd. Med hänsyn atttas av
detinvesteringsstöd inomi tiden dock behovetlångt fram är ettav

överhängande.året intenärmaste
handi förstabördjurskyddsinsatsertillinvesteringsstöd riktatEtt

därförinvesteringsstöd ochgenerellaför EGsinomutformas ramen
investering-andrastöd tillbehovetsamordnas med och avvägas mot av

arbetetinledamedlemskapi god tid föreangelägetDet är ettattar.
kanså detför detta stöd trä-nationelltmed utforma attatt ett program
Sverigeinärvarande sker detmedlemskapsdatum. Förkraft frånda i

dennaResultatetdjurskyddsbestämmelser.gällandeöversyn avaven
också beaktas.böröversyn

7kap.produktionsinriktningjordbrukare ändraförMöjligheter att
konfronteratstillfällenvid olikasitt arbeteKommissionen har under

medförregleringar närandrakvoteringar ochproblemmed de som
förändra produk-möjligheterenskilde jordbrukarensdet gäller den att

därför beslutatKommissionen harsitt företag.tionsinriktningen att
fråga.särskilt behandla denna

odlingsbe-slopadförslagtidigareKommissionen vidhåller sitt om en
produktion be-valetinnebärOdlingsbegränsningengränsning. att av

omställningsprogrammettillanslutnaför jordbrukare ärgränsas som
förhållandenefter desin odlinginteoch de kan därmed nyaanpassa

EG-medlemskap.uppstår vid ettsom
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Förutsatt i Sverige avvaktar med EG-anpassningenatt man av reg-
lema för arealbidrag till tidpunkten för medlemskap, uppnås störstett
flexibilitet odlingsbegränsningen slopas och arealbidraget frikopp-om
las från stödarealen. Det innebär arealbidrag bör lämnas för all ak-att
tuell odling spannmål, oljeväxter, sockerbetor, proteingrödor,av pota-
tis, vallfrö, bruna bönor och konservärter tidigare markanvänd-oavsett
ning. Omställningskommissionen bedömer nettoeffekten od-att attav
lingsbegränsningen upphör inte blir så omfattande finansie-utan att
ringen kan inomske för budgeterade medel.ramen

Mindre gynnade områden södrai Sveriges skogs- och mellanbygder
kap- 8

Utgångspunkten för kommissionens uppdrag förutsättningarnaär att
skall kunna upprätthållas för sysselsättningen och för det od-öppna
lingslandskapet i södra Sveriges skogs- och mellanbygder. Uppdraget

utredaär det finns områdenatt utanför det stödområdet,om norra
kan komma behöva särskilda stödinsatser med anledningsom att ettav

EG-medlemskap. Om sådana områden finns, det kommissionensär
uppgift identifiera dem och redovisa vilkaatt åtgärder kansom vara
lämpliga för uppnå syftet bibehålla odlingslandskapetatt i de ak-att
tuella områdena vid EG-medlemskap.ett

De olika stöden inom EG till mindre gynnade områden, landsbygds-
områden och för bevara och levande kulturlandskapöppetatt kom-ett
pletterar varandra.

Utvecklingen i skogs- och mellanbygdema har under lång tids-en
period lett till betydande delar odlingslandskapetatt övergått tillav
skogsmark, vilket medfört förluster värdefulla och kulturmil-natur-av
jövärden och minskning sysselsättningen och servicen lands-en av
bygden. Det kvarvarande jordbruket i dessa områden i dag försvarar

allt viktigare produktion s.k. allmänna nyttigheter i formen av ettav
bevarat och levandeöppet odlingslandskap. Jordbruket med därtill
knutna verksamheter också nödvändigär förbas sysselsättning ochen
service i glesbefolkade landsbygdsområden.

Enligt kommissionens uppfattning finns för närvarande inga funge-
rande eller ekonomiskt försvarbara alternativ till aktivt jordbrukett
kombinerat med andra verksamheter för hålla odlingslandskapetatt

i skogs-öppet och mellanbygdema. Inte heller det möjligtär att var-
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gles-på denservicesysselsättning ochupprätthålla tillräckligaktigt en
lantbruksföretag.aktivalandsbygdenbefolkade svenska utan

EG-marknaden kom-tillanslutningKommissionen förutser att en
mindre gynnadebefolkade ochglestinnebära naturenattatt avmer

kon-klara densvårigheterfårmellanbygderskogs- och störst att nya
Därmed ökarköttproduktionen.för mjölk- ochkurrenssituationen en-

minskningfortsattförbedömning riskernakommissionensligt aven
Försysselsättningen.omfattning ochodlingslandskapets att motver-av

stödinsatsersärskildaSverigeiutveckling behövssådanka ävenen
jordbmkspolitik.för EGsinom ramen

EG ochimedlemskapinförföreslår SverigeKommissionen ettatt
inom mindrestödnivåerochEGs stödformerinom för gynna-ramen

medverkakanåtgärderinförandeförberederde områden ett somav
le-ochsysselsättningvaraktigförutsättningar förbibehållatill ettatt

i söd-mellanbygdemaochi skogs-odlingslandskapvarieratvande och
Sverige.och mellerstara

struktur-EGsdelkartläggning visarKommissionens att stor aven
områden,gynnadetill mindrejordbniksområdet utgårpåstöd som

desshälftenoch drygtlandarealEGsomfattar betydande delar avav
utforrn-ochinriktningmotivBakomliggandejordbruksmark. samt

enligtområdengynnadetill mindre ärnuvarande stödning EGsav
Sverigeförmöjligtsådana det börbedömningkommissionens att vara

mel-i södra ochområdenbetydandei EG fåvid medlemskapatt ett
stödområden.mellanbygderSveriges ochlersta skogs- antagna som

så-förutsättningarnadärområden, ärKommissionen har avgränsat
områ-gynnademindreregler förnuvarandeenligt EGsdana stödatt

harföreslårkommissionenområdenden bör kunna lämnas. De som
ingår i kommunereller ärodlingslandskapliten andel öppet somen

näring-areellai desysselsattaandeleller har högglest befolkade en
lllsid.på karta ärredovisasföreslagna områdenaI de somarna.

jordbruketproduktionsförutsättningama iekonomiskadessutom de
Sverige.mellerstasödra ochhelagenomsnittet föränavsevärt sämre

totala50 % denområdetomfattar det föreslagnaTotalt area-avca
betesmark ocharealentotalatvå denlen åker och tredjedelar avavca

Sverige.mellerstaantalet mjölkkor i södra och
mindrestödformer inomstödnivåer ochförslag tillPreciserade

medlemskap ividSverigemellerstaiområden södra ochgynnade ett
bå-omfattarsamlatdelEG bör utarbetas ett somprogramen avsom
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de de regionala och generella stöden. Behovet åtgärder i formav av
djur- eller arealbidrag kompensation för produktionsförut-sämresom
sättningar för jordbruket kommer variera mellan olika delar deatt av
mindre gynnade områdena. I områden där sysselsättnings- och gles-
bygdsproblemen de viktigaste börär samordning ske mednäraen
stöd för utveckling landsbygdsområden och eventuellt andra regio-av
nalpolitiska stöd. I andra områden, där huvudproblemet odlings-är att
landskapet hotat, blirär samordning med de generella stöden fören

bevara det landskapet ochöppna den biologiskaatt mångfalden mest
angelägen.

Enligt kommissionens samlade bedömning bör EGs nuvarande reg-
ler tillåtnaoch stödnivåer tillsammans med miljöstöden kunna tillgodo-

de svenska behoven åtgärder inom de mindre gynnade områdenase av
i södra och mellersta Sverige.

Kommissionen inte det möjligt föreslå detalje-äratt attanser nu en
rad utformning stödformer och stödnivåer inom jordbruketav som
medverkar till odlingslandskapet och sysselsättningen långsiktigtatt
kan upprätthållas inom de föreslagna mindre gynnade områdena. Det
slutliga valet stödformer och stödnivåer bör utvecklas successivtav un-
der tiden fram till EG-medlemskap. Kommissionen föreslår frå-ett att

detaljutfommingen struktur- och miljöstöden utreds samlatgan om av
så de kan träda i kraft vid EG-inträdeatt den l januari 1995.ett
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1 Uppdraget, m.m.

Enligt direktiven dir. 199197 skall kommissionen förbereda den av-
stämning omställningsbesluten i 1990 års livsmedelspolitikav som
skall ske efter det EG har lagt fast principerna för sin kommandeatt
jordbrukspolitik. Detta skedde 1992. Kommissionen skallsommaren
beakta effekter och faktorer inte kända eller förutsedda vidsom var
tidpunkten för 1990 års livsmedelspolitiska beslut. I första hand skall
effekterna medlemskap i EG beaktas.ettav

Utgångspunkten för arbetet omställningenär jordbruket skallatt av
fullföljas sådant Sverige vid inträdetsättett har stark ochatt en
konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Vidare an-

det angelägetär det svenska jordbruketatt får möjlighetges att att
konkurrera på lika villkor med omvärlden och målet öppetatt ettom
och levande kulturlandskap kan uppnås.

Kommissionen skall enligt direktiven löpande redovisa sina slutsat-
och lämna förslag till erforderliga förändringar i gällandeser beslut

för i första hand åstadkommaatt smidig anpassning svenskt jord-en av
bruk och svensk livsmedelsindustri till EG.

Kommissionen har i sitt första betänkande SOU 199287 lämnat
förslag till anpassningsåtgärder inom vegetabiliesektom, livsmedels-

och den ekologiska produktionen.exporten I kommissionens andra be-
tänkande SOU 1992125 lämnades förslag anpassningsåtgärderom
inom animaliesektom.

I 1992932130 vissa jordbrukspolitiska frågorprop. uttalasom att
regeringens målsättning Sverige skall bliär medlem i EG fr.o.m.att
den 1 januari 1995. Det övergripande förhandlingsmålet jordbruks-
området bör fullständig integrering med EGsattvara en gemensam-

jordbrukspolitik skall ske från den dag Sverige blir medlem.ma Ut-
gångspunkten Sverige vidär integrationen skallatt uppnå så stora po-
sitiva samhällsekonomiska effekter möjligt med hänsyn tillsom tagen
både behovet stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring ochav en
till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. En ambition bör
därvid inga övergångsâtgärder skall behöva tillämpasatt sedanvara
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konkurrensbegränsande åtgär-övrigaSverige blivit medlem samt att
anpassningömsesidighet. Enbasisundanröjs, i båda fallen påder av

kostnadsnivåer gällerstöd- ochlägre pris-,de totalt settmot som
förhandlingsmålomedelbart påbörjas. Ettinom EG måste därför är

regional-ambitionsnivå detupprätthålla fortsatt högockså att en
djurskyddsdjurhälsoområdet.området miljö- ochpolitiska samt

Sveri-höll vid öppnandetEuropaministemdet anförandeI avsom
1993 fram-februariEG-medlemskap den lförhandlingar ettges om

huvudfrågor.regionalpolitiken Hänsynhölls bl.a. jordbruks- och som
jordbruksproduktion iförmåste specifika förutsättningarnatill detas

för jord-stödåtgärderregionalaSverige. Sverige utvecklat radhar en
miljö,sysselsättning,landsbygdsutveckling,bruksproduktion, öp-ett

biologiskbibehållandeförlandskap liksomoch varierandepet av
måsteförhandlingarnabetonades undermångfald. anförandetI att en

förmetodertillvägagångssätt ochnåsöverenskommelse rörande att
slåmål förpolitik nå dessa ochför Gemenskapensinom attramen

iskogsområdenaSverige, iivakt och utveckla jordbruket norraom
Öland Gotland.söder ochsamt

särskiltfrågornågrai betänkandeKommissionen dettatar somupp
mål ochavstämning 1990 års beslutdirektiven.pekats i Enut omav

i be-kulturlandskapoch levandemedel för bevara görsÖppetatt ett
areal-fråganavstämninganslutning tilltänkandet. I denna prövas om

enlighet medlandskap. Iersättning bevarametod öppnaattsom en
kommissionenl99293l30 hariJordbruksministems uttalande prop.

delmiljöåtgärderockså kompletterandebeaktat de ärnumera ensom
jordbrukspolitik.EGsav gemensamma

jordbruket istödet tillbetänkandet ocksåKommissionen itar upp
utvecklingsinsatserbl.a. behovetSverige. Vidare behandlas avnorra

livs-jordbruket ochåtgärder inomoch kollektivt finansieradeandra
till jord-trädgårdsnäringenEGmedelsindustrin. Inom räknas även

bruk.
animaliesektomförslagbetänkandet SOU 1992125 medI om an-

stödet till skuldsatta jord-mälde kommissionen den skulle prövaatt om
kommissionens förslag till EG-an-brukare behöver ändras till följd av

Kommissionen peka-passning för vegetabilie- animaliesektorema.och
1993 skulle kunnaockså under årde risken många jordbrukareatt

till-harfå likviditetsproblem obestånd. En arbetsgruppoch komma
problemensbl.a. klarläggainom jordbruksdepartementet försatts att
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omfattning och lämna lkirslag till åtgärder. Vid samråd med arbetsgrup-
har kommissionen erfarit kommer behandla depen att attgruppen av

kommissionen aktualiserade frågorna. Kommissionen därför intetar
dem i detta betänkande.upp

Omställningskommissionens behandling animalie- och vegetabilie-av
området har huvudsakligen skett med utgångspunkt i EGs pris- och
marknadsregleringar. Den jordbrukspolitiken omfattargemensamma

olika formeräven strukturåtgärder. Medlemsländerna har därut-av
möjligheteröver under vissa förutsättningar införa nationella stöd.att

Strukturdelen EGs jordbrukspolitik iaktualiserasav gemensamma
detta betänkande frågorde behandlas. Eftersom strukturåt-genom som
gärdemas och de regionala inriktningstödens och uppbyggnad är av
generell betydelse för betänkandets innehåll inledningsvis kortges en
sammanfattning de viktigaste elementen i strukturpolitiken.av

En generell fråga EGs jordbrukspolitik kommissionen ock-om som
så den praktiska utformningen och därigenomrör effekternatar upp

införande de produktionsbegränsningar viktig delett ärav av som en
politiken inom vissa varuområden, vegetabiliesektomt.ex.av samt

mjölk- och nötköttsproduktionen. Detta avsnitt utvidgningär en av
områden kommissionen redan behandlat i sina två första betänk-som
anden.

Enligt tilläggsdirektiv dir. 199328 skall kommissionen utreda om
det finns områden i södra och mellersta Sveriges skogs- och mellan-
bygder kan komma behöva särskilda stödinsatser med anled-attsom
ning EG-medlemskap. Om så fallet skall området identifie-ett ärav

Vidare skall lämpliga åtgärder för bibehålla odlingslandskapetras. att
i dessa områden redovisas. Kommissionen frågan i detta be-tar upp
tänkande och lämnar bl.a. förslag till sådant område.ett

Betänkandet behandlar antal relativt fristående frågor. Förett att
underlätta läsning de olika kapitlen har kommissionenseparaten av
valt ibland bakgrundsbeskrivningaratt upprepa m.m.
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2 EG-stöd utanför pris- och

marknadsregleringar

Den jordbrukspolitiken utgiftspost för EGärgemensamma storen
och har i huvudsak kring den marknaden ochcentrerats gemensamma
dess pris- och marknadsregleringar. Ungefär 23 EGs totala utgif-av

år 1987 utgifter för jordbrukspolitiken. Andelen minskarter var
dock eftersom EG efter strukturreform år 1988 har ökat utgifter-en

kraftigt för regional utjämning. Av EGs utgifter för jordbrukspo-na
litiken 95 % garantiâtagandenän marknadsregleringaravser mer
och struktur- och regionalpolitiska åtgärder. Garantiutgif-resten avser

betalas helt EG medan strukturstödentema betalas EG ochav av resp.
medlemsland EGs totala budget för utbetalningar årgemensamt.
1992 63 miljarder ECUär vilket 1,15 % BNP. Jord-motsvarar av
brukspolitiken beräknas år 1992 kosta 35 miljarder ECU.ca

Inom för den jordbrukspolitikens strukturdelramen gemensamma
finns antal stödprogram främst syftar tillett jordbru-utvecklaattsom
ket och landsbygden. Vissa stödprogram har inriktats på områden
med produktionsförutsättningar.sämre Andra strukturstöd omfattar
alla Gemenskapens produktionsområden den nationellaäven ut-om
formningen stöden kan variera.av

För de strukturstöden EG normalt ramvillkorgemensamma anger
och maximala stödbelopp medan medlemsländerna för densvarar mer
detaljerade utformningen. I praktiken valfriheten ganskaär Nivå-stor.

på och villkoren för stöden varierar beroende medlemsländer-ema
ambitioner och möjligheter till medfinansiering kostnadernanas av

för stöden. Vissa strukturpolitiska obligatoriska för med-ärprogram
lemsländema införa medan andra frivilligaatt är genomföra helt,att
delvis eller inte alls. EG från fall till fallprövar det nationellaom
genomförandet stöden skett tillfredsställande deett sätt,av om na-
tionellt beslutade ersättningsnivåema kan skäliga och deanses som om
överensstämmer med EGs regler.

Genom reformen CAP den jordbrukspolitikenav gemensamma
Common Agricultural Policy tillkommer också antal obligatoris-ett-

ka främststöd, med miljöförtecken, för medlemsländerna.
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möjligt förocksåpolitiken detVid sidan den ärgemensammaav
tillriktar sigåtgärderoffentligagenomföramedlemsländerna att som

omfattar,nationella åtgärdernanationella planet. Dejordbruket det
forskningi första handvissa EG-program,delfinansieringförutom av

marknadsföring.utbildning, rådgivning ochoch utveckling,
för strukturåt-ECU årmiljardEG år betalat lhar percasenare

totalt 3betyder13 vilketMedñnansieringsgradengärder. är att caca
påUtslagetEG-medfinansierade insatser.påmiljarder ECU satsas ca

25 ECUhadetbetesmark130 miljoner hektar åker och motsvarar ca
medlemsländernabelopptillkommer betydandeoch år. Dessutom som

i nationella stöd.satsar
EG-ländemaiinom jordbruketöversikt strukturstödenEn över ser

på följande sättut

EG-stöd
2.1AvsnittRegionala stöd

till missgynnade områdenstöd-
landsbygdsutvecklingtill5 b-stöd-

2.2AvsnittområdesavgränsadeGenerella stöd ej
-investeringsstödEx

förtidspensioneringstöd till-
startstöd till jordbrukareyngre-
förädling marknadsföringoch-
utbildning, fortbildning osv.-

Avsnitt 2.3Nationella stöd
-katastrofstödEx

forskning-
utbildning osv.-

jordbruk ochregionala till2.1 EGs stöd

landsbygdsutveckling

finnstill jordbruk. Delsområdesrelaterade regionala stödEG tvåhar
områden, delsgynnademindretill bergsjordbruk och andrastödett
landsbygden.utvecklingfrämjas.k. 5 b-stödet syftedet är att avvars
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Stödet till bergsjordbruk och mindre gynnade områden Less Fa-
voured Areas, LFA direkt jordbruksstöd tillkom förär ett attsom
kompensera jordbrukama i områden med produktionsförutsätt-svaga
ningar. 5 b-stödet inriktat landsbygdsutvecklingär har bre-som en
dare uppläggning och syftar till minska områdets beroende jord-att av
bruk och stimulera övergång till verksamhet. Drygt hälftenannan av
EGs jordbruksareal föremål för LFA-stöd och l7 % EGs land-är av
areal 5 % befolkningen ingår i 5 b-områden. många områdenIav
utgår båda stödfonnema.

För båda stödformema gäller stödet utgår i regioneratt svaga som
uppfyller vissa kriterier vilka karaktäriserar området mindresom

och därför i behov särskilt För bådastöd. stödfonnema gäl-gynnat av
ler EG betalar endast del stödet.att en av

Sverige har inga jordbruk med EGs kriterier kan klassassom som
bergsjordbruk mer 600 havet.än överm

Stöd till andra mindre gynnade områden utgår i eftersatta regioner
hotas avfolkning och där bevarandet naturmiljön nödvän-ärsom av av

digt dir. 75268 artikel 3.4. De missgynnade områdena skall bl.a. ka-
raktäriseras hög andel sysselsatta i jordbruk, låga inkomster frånav
jordbruket och låg befolkningstäthet. Stödet lämnas för kompense-att

för odlings- och brukningsmässiga handikapp och utbetalas år-ra som
liga djur- eller arealbidrag. Den maximalt tillåtna stödnivån 121,5är
ECU kreaturenhet eller ha. En ECU 11 SEK grönmotsvararper ca
växelkurs, april 1993. Dessutom tillkommer andra stödfonner,att

investeringsstöd, ofta förmånligare inom dessat.ex. är områden.
Stöd till landsbygdsutveckling 5 b-stöd riktar sig till landsbygds-

områden med svåra strukturella problem och låg socioekonomisk ut-
vecklingsnivå. Det syftar till förbättra de ekonomiska förutsättning-att

insatser för minska beroendet jordbruk och stimule-attarna genom av
framväxten alternativa sysselsättningar. 5 b-stöd förutsätterra av ett

väl område med specifikaavgränsat problem vill lösasom man ge-
detaljerat flerårigt handlingsprogram för infrastruktur-ettnom t.ex.

förbättringar. Jordbruksföretag kan få stöd till förbättringar inom
jordbruksdelen det inte ökar livsmedelsöverskotten, till vidareför-om
ädling och marknadsföring till kompletterande verksamhetersamt

hantverk och turism. Stödet koncentreras såledest.ex. till vissasom
insatser för vissa företag, regel i form bidrag vid investering-som av
ar.
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strukturstöd2.2 Generella

Obligatoriska stöd2.2.1
infö-medlemsländer måsteallaobligatoriskt innebärstödAtt är attett

EG-förordning.iför stödetbestämmelsernadet. De närmare angesra
iinvesteringar sektorerinförts förhar bl.a.Begränsningar stödetav

VidareEG-budgeten.försärskilt kostsamöverproduktionendär är
beloppsmässigtbådeomfattninginvesteringamasfinns förgränser

företag och121 000 ECUeller000 ECU sysselsatthögst 60 perper
koplatser40högstpå antalet djurplatser,med avseende t.ex. sys-per

Investeringarsvinproduktion.till utökningStöd lämnas inteselsatt. av
arbetsmil-djurrniljö ochgödselvårdsanläggningar,i miljö t.ex.yttre

förbestämmelsernabegränsningar. Ifråndäremot undantagnaär
täck-kaninvesteringendelangivetstödet finns också hur stor somav

delfinansiera åtgärder-EG kanvilken utsträckningstöd och ias genom
investe-andelfåmöjligheten tillgällerAllmänt störreattatt avenna.

områden. Dengynnadei mindrestödringen täckt är störregenom
mark-anläggningar utomför fasta35 %bidragsandelenhögsta är

områden degynnadeinventarier. mindre ärIköp 20 % för lösasamt
3045 %.bidragsandelamahögsta resp.

mil-jordbruksreforrnensocksåobligatoriska stöden hörTill de nya
trädesprogram-landskapsvårdsstödskogsplanterings- ochjö-, samt

4utvecklas i kap.miljöstödenutformningenDen närmaremet. av
kulturlandskap.levandeochMål för bevaraoch medel öppetettatt

bildandetför främjagenerella stödfinns ocksåGemenskapenInom att
producentorganisationer.av

Frivilliga strukturstöd2.2.2
för medlemsländernafrivilligastödforrnerfinns ocksåDet attärsom

kanBland stödkostnaden. dessaEG delfmansierar näm-införa däroch
jordbruka-tilletableringsstödtill förtidspensionering,stöd yngrenas

förädling. Be-marknadsföring ochutvecklaEGs stöd föroch attre
stödenhittills domineratsgenerella EG-stödenloppsmässigt har de av

obligatoriska investe-detförädlingtill marknadsföring och samt av
Stödet till marknads-jordbrukare.startstödet tillringsstödet och unga

ytterligare i kap.föring förädling utvecklasoch
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I efterföljande tabell visas hur strukturstöden fördelas mellan olika
insatser i några EG-länder.

Jordbruksfonden FEOGA, orienteringsdelen
Redovisning medelsfordelningentill horisontella istödSa Danmark,Tyskland, Frankrike,av
Holland Storbritannienoch helaEG. Medeltal år 1987-1990i miljoner ECU.samt per

tödt
vestenn , ,

unga
108% 4% 150% 06% 01% 51%

gsm.
0,1% 0% 0% 0% 0% 01%

områden 0% 54,7% 310% 09% 491% 347%

42 % 22 7%

mma oner

Källa stencil från EG-kommissionen

2.3 Nationella stöd

Grundregeln för de nationella stöden utanför den jord-gemensamma
brukspolitiken de skall i enlighetär med Romfördragetsatt vara reg-
ler statsstöd, vilka syftar till säkerställa fri konkurrens på EG-attom
marknaden. principI innebär det stödet inte får verka konkurrens-att
snedvtidande i handeln mellan länder och inte heller produktions-vara
drivande. Sådana stöd inte förenliga CAPsmed marknadsreg-ärsom
leringar och den fria marknadsbildningen normalt förbjudna. Detär
gäller pristillägg och stöd kopplat till produktionsenhet ellert.ex. pro-
ducerad kvantitet. Endast i undantagsfall kan de tillåtas det kan på-om
visas de inte medför produktionsökningar bidrar tillatt t.ex.men en

rationell marknadsföring. Ett viktigt undantag ersättningamaärmer
till mindre gynnade områden utgår i form djur- eller arealbi-som av
drag.
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huvudprinci-frånundantagantal möjligafinnsI Romfördraget ett
ministerråd i exceptio-kanenigtkonkurrensneutralitet och ettpen om

tillåtenskallstödåtgärdfall också besluta ävennella att omvaraen
BedömningenRomfördraget.medinteden överensstämmer om enav

skerEGs konkurrensreglermednationell stödåtgärd överensstämmer
tillåt-princip förviktigEG-kommissionen. Eni instansdock första av

effek-driftsstöd, dvs.karaktärinte får hastödåtgärder deär att avna
pågår.åtgärdernaden tidräcka längreåtgärderna bör änten somav

stöd till kata-godkäntsstödåtgärderExempel nationella ärsom
kvalitetsutveckling.rådgivning ochforskning, försök,strofhjälp, till

generellajordbruksprodukter utöver detStöd till marknadsföring av
i Gemen-det kanstrukturstödet också godkännaskan anses varaom

frågafall intefår i sådanaallmänintresse. Detskapens re-omvara
företaget eller produkterenskildaklam enbart detrör en-somsom

framställs i det landet.bart egna
förbjudits produktionsstödharnationella stödExempel ärsom

Italien förproduktionsstöd i80 örekg,i Frankrike för jordgubbar
transportkostnaderjordbruketsmandariner örekg, reduktion45 av

kalvFrankrike med 550 kri30 Italien stödmed % i södra samt per
gårdsmjölk.föttssom upp
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3 Stödet till jordbruket i Sverigenorra

3.1 Inledning

Omställningskommissionen skall förbereda avstämning 1990 årsen av
livsmedelspolitiska beslut utifrån Sveriges ansökan medlemskap iom
EG. Kommissionen skall i detta sammanhang behandla formernaäven
för stödet till jordbruket i Sverige.norra

Omställningskommissionens behandling begränsar sig till frågan
hur stödet bör utformat under tiden fram till medlemskapom ettvara

för bäst tillgodose de mål för jordbruket i Sverigeatt stats-norra som
makterna har ställt Kommissionen behandlar fråganäven ettupp. om
prisstöd till jordbruket i Sverige. Frågan stödets utforrn-norra om
ning under tiden efter medlemskap kommer vid med-avgörasett att
lemskapsförhandlingama.

jordbruket3.2 Målen för i Sverigenorra

Den regionalpolitiska målsättningen i 1990 års livsmedelspolitiska be-
slut politikenär skall bidra till regional utjämningatt sysselsätt-en av
ning och välfard. Riksdagen anförde jordbrukets regional- ochatt sä-
kerhetspolitiska betydelse i Sverige fortsättningsvis motive-ävennorra

särskilt stöd till näringen för förutsättningarett för livs-rar att ettge
kraftigt jordbruk. I beslutet framhölls också miljömotiv för jord-ett
bruket i Sverige.norra

Jordbrukets regionalpolitiska betydelse grundar sig på mängden
värden jordbruket bidrar med. Förutom den grundläggandesom pro-
duktionen livsmedel bidrar jordbruket till upprätthålla syssel-av att
sättning, befolkning och samhällsstmktur. En produktion i Sve-norra
rige vidare betydelsefullär för livsmedelsberedskapen och har därut-

viktigöver roll för bevara landskapsbilden och de kulturellaatten
värden hör därmed.som samman

Motiven för särskilt tillstöd jordbruket i Sverige såle-ett ärnorra
des flera och utformningen stödet har skett efter sammanvägdav en
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uppnåsskall kunnaeffektivastdessa mål bäst ochbedömning hurav
inte.målen finnsprioriteringsamtidigt. Någon inbördes av

jord-lönsamheten ibeslut skall1990 livsmedelspolitiskaEnligt års
in-följd dentillinte tillåtas sjunkabruket i Sverige nämnvärt avnorra

följd dettaEnbeslutet fattades.avregleringen, från nivån dåterna av
principreformen iberorproduktionsanpassningarblir att avsom

utanför stödområdet.sker

stödforrner3.3 Nuvarande

dvs. producen-produktionsstöd,Stödet i huvudsak utformatär ettsom
till förädlings-de levererasfår pristillägg för produkterna närterna ett

områden och stödetfem olikaindustrin. Sverige indelat iNorra är av-
Stödni-fig.framgårStödområdenasuccessivt söderut.trappas av

odlingsförut-områdenaspå bl.a.sig mellan dessa beroendevån skiljer
ivariationerbl.a.indelningensättningar. Faktorer äravgör av-som

och in-för insatsvarorstallperiodens längd och kostnaderkastning,
vesteringar.

områdesindelning till mjölk-för prisstödFigur l Nuvarande
Sverigeproduktionen i norra

MarkeringStödomr
IA 1

2a
Q 2b4
ä 3
ä 4
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Efter överenskommelse i GATT år 1989 lämnas del stödeten en av
till jordbruket i form s.k. direktbidrag, i huvudsak bidragav ettsom

djur olika slag. För budgetåret 199293 lämnas sådant stöd tillper av
mjölkkor, ungdjur, slaktsvin och dikor. Utöver de generellasamt am-
djurbidrag lämnas i hela landet erhålls del stödet till jord-som en av
bruket i Sverige också i form direktbidrag.norra av

För budgetåret 199293 uppgår tillstödet följande belopp,
örekg krdjurresp.

Pristillägg Stödområde 1 Stödområde 4
Mjölk, örekg 110 24-
Kött kalv, fårnöt,av
och lamm, örekg 835 120-
Kött gris, örekg 205av - -

D jurbidrag
Krmjölkko 3 610 1 160-
Krungnöt 560 200-
Krlamm 85 30-
Krslaktsvin 45 20-

Övrigt
Suggor, krsugga 1 455 350-
Ägg, krinsatt höna 13,45 4,90-

Stödet till getproduktionen uppgår till 750 kr mjölkande Iget.per
matpotatisodlingen uppgår stödet till 4 340 2 650 kr ha.resp. per
Härutöver utgår stöd för merkostnader avseende intransporter för
mejeriet, slakterier och äggpackerier.
Av nedanstående sammanställning framgår hur stödet till mjölk- och
köttproduktionen nöt-, kalv-, får- och lamm griskött beräknassamt
fördelas mellan de olika stödområdena under budgetåret 199293,
miljoner kronor.
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Samtliga432 A+BStödområde 1

Pristillägg
4074040186 8259Mjölk +
10871371Kött 17

Djurbidrag
286343736 115 64Mjölk +

§3121__529Kött
88493100570121Summa

kro-9 miljoneruppgå tillberäknassmågrisproduktionenStödet till
tillstödetmiljoner kronorpotatisodlingen till 8tillstödet samtnor,

kronor.2 miljonergetskötseln, 3äggproduktionen resp.resp.
oförändrad stöd-föreslagitl99293183Regeringen har i enprop.

199394.nivå för budgetåret
delväsentlignorrlandsstödetstödnivåemaaktuellaMed de utgör en

stödområde 1 kanstödområdet. Iiför företagenintäkterna norr-av
i mjölk-avkastning20 kor ochmjölkföretag medförlandsstödet ett en

uppgåöverslagsmässigt beräknas000 och år6 kgkoproduktionen om
företagmotsvarandenötkött. Förmjölk och000 stöd tilltill 235 kr

000 kr.till 60stödet beräknasi område 4 kan
i vissa delarjordbruksföretagenprisstödet kanFörutom norraav

istöd lämnasregionalaDettaglesbygdsstödet.Sverige få del av
investeringarflestatill delånegarantier och bidragform typer avav

Även jordbruksföre-glesbygdsstödområden.inomvid företag belägna
investeringarjordbruksinvesteringar ochtillfå glesbygdsstöd,kantag

verksamheter.i kompletterande

SverigeFörutsättningar i3.4 norra

särskilt stöd-Sverige ihög,till iNivån stödet jordbruket ärnorra
i Sverigegällerförhållandenspeciellaområde 1 och De norrasom

upprätthålla lönsamhetennödvändig fördenna nivådock ärgör attatt
stödet.mål meduppnå dei produktionen och därmed avserman

mindreSverigesungefär 70 %Stödområdet yta,motsvarar menav
jordbruksföretagen. Detåkerareal 25 %20 % landets ochän avav

i stödområdet2 ha24 000 företagfinns ungefär änär större var-som
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heltidsföretagen i huvudsak består 6 000 mjölkföretag ca 20av av ca
% landets mjölkproduktion. Den genomsnittliga arealen före-av per

17 ha i Sverige,är jämfört 30med ha i landettag hel-ca norra som
het. Andelen småbruk högre i Sverige genomsnittet förär ännorra
landet.

Andelen växtodlingsföretag betydligt lägre genomsnittet förär än
landet medan andelen mjölkgårdar å andra sidan något högre. In-är
riktningen på animalieproduktion främst kött och mjölk marke-är- -

irad stödområdet. Mjölkgårdama i Sverige hade genomsnittligtnorra
färre antal kor, 18 stycken, riksmedeltalet 24än mjölkkor årsom var
1991. Antalet företag har under den tjugoårsperioden minskatsenaste

Åldersstmkturenmeri Sverige i landet i övrigt.än i stödområ-norra
det skiljer sig också övriga delar landet. Andelen brukaregentemot av
under 45 år färre medanär andelen 65 år fler jämfört medöver är
det svenska genomsnittet.

3.4.1 Produktionsförutsättningar

Livsmedelsproduktionen i Sverige begränsas jämfört mednorra res-
landet rad naturgivnaten förhållanden.av av en

Förutsättningarna för växtodling begränsas den korta vegetations-av
perioden och den låga medeltemperaturen under Anta-växtsäsongen.
let soltimmar dock högtär under den korta vegetationsperioden. Me-
delavkastningen för spannmål i allmänhet betydligtär lägre it.ex.
stödområdet i landetän med undantag Sydsvenska höglan-resten av av
det. Det norrländska klimatet medför emellertid mindre risk för sjuk-
doms- och parasitangrepp, i sin minskar behovet kemiskatursom av
bekämpningsmedel. Användningen bekämpningsmedel jämförelse-ärav
vis mycket låg i Sverige. Samma sak gäller användningennorra av
handelsgödsel.

Förutsättningarna för animalieproduktionen påverkas stallperio-av
den vilken längre iär landetsän södra delar. Detta påverkar behovet

foder, arbete lagringskapacitetoch och därmed kostnadernaav för
produktionen. Den låga medeltemperaturen påverkar också energibe-
hov och uppvärmningskostnader i produktionen.
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förutsättningarStrukturella3.4.2 m.m.
Sverige. Fusio-låg ibefolkningstäthetenAvstånden långa ochär norra

produktionsplatserantalettillförädlingsindustiin har lettinom attner
betydelse i meje-särskildavståndenlångasuccessivt minskat. De är av

gården.vidmåste hämtasmjölken dagrisektom eftersom varannan
möjligheten till altema-ocksåpåverkargeografiska strukturenDen

efterfrågan arbets-Lågsysselsättning itivkompletterande tätort.
of-betyderarbetsmarknademade lokalakraft arbetslöshetoch hög

pendling intedeltidsjordbruk och äri kombination medboendeta att
slår vakt bo-samhälletanledning tillmöjligt altemativ. En attett om

näringarandrai jordbruketutkomstmöjlighetersättning och är att
infra-fungerandeberoendeoch turismskogsbruk ärt.ex. av ensom

struktur.
högre kost-relativtmedför ocksåbefolkningstäthetenDen låga sett

livsmedel.ochdistribuera förnödenheternader för att
be-någotallmänhetiMejeriföreningama i Norrland har sämreen

exkluderarSverigeföreningarna i södratalningsfönnåga än om man
mjölkpriser-framgårsammanställningnedanståendepristilläggen. Av

jämförelse medochmejeriföreningama i Norrlandi olikade enna
jämförbarhetförSkånemejerier. redovisningen harIARLA attresp.
gjorts.fusionertill deåren hänsyn tagitsskall gälla mellan som

örekgtill mjölkleverantör,Avräkningspris
Mejeriförening

betalningarretroaktivaochefterlikvid, tilläggs-Pris inkl.

pristillägginkl.PrisGrundpris

19921991199019921990 1991

308323 314288 279 273Milko
356 342 351270276 261NNP

364370 359269276 265Norrmejerier

288291 284288291 284ARLA
288 295294294 288 295Skånemejerier
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3.5 EGs stöd och stödformer

3.5.1 Regionala i EGstöd
EG har inom jordbruksområdet två viktigare regionala stöd.typer av
Det dels stöd tillär bergsjordbruk och mindre gynnade områden
Less favoured LFA, dels det s.k. 5 b-stödet till landsbygdsut-areas,
veckling. Det första stödet direkt jordbruksstödär för kompen-ett att

jordbrukama för produktionsförutsättningar.sera 5 b-stödetsvaga
har bredare inriktning och syftar till minska områdets beroendeen att

jordbruk och stimulera övergång till verksamhet.av Stödfor-annan
beskrivs utförligare i tidigare avsnitt se kap. 2.mema

3.5.2 Nationella stöd
Utanför EGs jordbrukspolitik det underär vissa förut-gemensamma
sättningar möjligt för medlemsländerna lämna särskilt Grund-stöd.att
regeln nationellaär stöd föratt EGs jordbrukspolitikutom ärramen
förbjudna de verkar konkurrenssnedvridande i handeln mellan län-om
derna eller produktionsdrivande.är I princip därförär pristillägg el-
ler stöd kopplat till produktionsenhet eller producerad kvantitet för-
bjudna. Sådana stöd kan endast i undantagsfall tillåtas det kan påvi-om

de inte bidrar till produktionsökningattsas bidrar tillt.ex.men mer
rationell marknadsföring.

3.6 Olika stödformer och effekter dessaav

Som underlag för Omställningskommissionensett arbete har Jordbruks-
verket konsekvenserutrett övergång från pristillägg till stödav en re-
laterade till produktionsmedel, areal- eller djurbidrag. I dettat.ex.
sammanhang har också för- och nackdelar med olika stödtyper och
stödkombinationer redovisats Rapport 199236.

3.6.1 Skillnader i stödsystem Sverigemellan EGoch
Stödet till Sverige i huvudsakär utformatnorra produktions-ettsom
stöd, dvs. producentema får pristillägg för produkternaett de le-när

till förädlingsindustrin. Pristilläggenvereras för fleraär produkter
kombinerade med djurbidrag. Ett arealbidrag utbetalas för potatisod-
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områdengynnademindretillutbetalningarnaEG skerlingen. Inom
utgår ock-Sverigedjurbidrag. Iform arealstöd ochfrämst i norraav

inteproduktionsgrenaräggproduktion,svin- ochså stöd till om-som
EG, åt-inte iförekommerTransportstödregionalstöd.fattas EGsav

i SverigeStödnivånkvantitet ärminstone inte stöd av-vara.persom
områden. Igynnadetill mindreEGs stödnivånhögre änsevärt

199192198788 ochbudgetårenvidare mellanSverige tillämpades
syfte bl.a.Sverigejordbruket iåtgärdsprogram för varett varsnorra

kanverksamhet. Dettakompletterande närmaststimuleraatt program
jordbruksföretagen.diversifieringEGs b-stöd tilljämföras med 5 av

Produktionsstöd3.6.2
tilltilläggdels i formi Norrland utbetalasProduktionsstödet ett av-av

transportstöddelsprisstöd,för produkträkningspriset ettsomresp.
för hö-regionenförädlingsindustrin för kompenseratillutgår attsom

transportkostnader.ga
positiva ef-avkastning vilket harmed högPrisstöd företaggynnar

Eftersom prisstödetproduktivitetsutvecklingen.förfekter per pro-ges
Stö-intäktemas storlek.föravkastningen avgörandeenhetducerad är

produktio-effekt påutformning ingenhar i sin nuvarandedet större
arealbidragochrelation till djur-året. ärförläggning Iövernens

be-administrera. Detbilligstödformen förhållandevis lätt och äratt
mjölk.påpristillägget kötttydligt svårare kontrollera änatt

djur, ocharealproduktionsfaktorer,3.6.3 Stöd till t.ex.
investeringar

produktions-i dag till fleraNorrlandsstödetDjurbidrag utbetalas inom
räkningstillfal-visstuppgifter vidUtbetalningama baseras ettgrenar.

ipotatisodlingför stöd tillnärvarandele. Arealbidrag används för
Sverige.norra

eftersomlåg avkastningmedDirektbidragen jordbruk av-gynnar
arealbi-Djur- ochstödets storlek.inte avgörande förkastningsnivån är

men inteproduktion, däremotextensivdragen stimulerar pro-en mer
prisstödet.duktivitetsutvecklingen på sättsamma som

räkningdjurbidragsberäkning medförDet nuvarande systemet en
slakteriemasvilket påverkarbl.a. till ojämna leveranserår lederper
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kapacitetsutnyttjande negativt. Problemet särskilt områ-markant iär
den med höga stödbelopp. Jordbruksverket har därför nyligen beslu-

öka antalet räkningstillfällen för komma tillrättatat med dessaatt pro-
blem. Jämfört med pristillägg djurbidragen adminstrativtär sett en re-
lativt arbetskrävande och kostsam stödfonn.

Om stödet till jordbruket i Sverige till viss del skulle omvand-norra
las till arealbidrag skulle växtodlingsföretagen deläven stödet.av
Enskilda företag vissmed produktionsinriktning skulle dock påverkas
negativt, mjölkproducenter inte har så växtodlingsarealt.ex. storsom
och därför baserar sin produktion andel inköpt foder.som storen
Utformningen och villkoren för arealstöd påverkar naturligtvisett
hur stödet fördelas mellan olika företag, med hänsyn till faktorer som
produktionsinriktning, struktur och ägarförhållanden. Markägarför-
hållandena i Sverige skulle kunna få betydelse, särskilt vid fö-norra

har s.k. avtalslösa eller muntligaretag arrenden. Vid utformningsom
stödvillkor skulle särskild hänsyn behövas för säkerställaav tas att att

brukaren och inte markägaren erhåller stödet.
Investeringsstöd utbetalas inom EG bl.a. till bergsjordbruk och

mindre gynnade områden också till jordbruksföretag för diver-men
siñering verksamheten. Inom för det generella glesbygdsstö-av ramen
det kan jordbruksföretagäven belägna i glesbygdsområden fåärsom
lånegarantier och bidrag till olika investeringar.typer av

fördelEn med stödformen den inte någon snedvridandeär att ger
effekt priserna. Ett investeringsstöd kan sänka företagens kapital-
kostnader så de därigenom blir mindre beroendeatt stöd,annatav

prisstöd eller direktbidrag.t.ex.

3.6.4 Inkomststöd

Ett inkomststöd innebär företagen inom stödområde fåratt ett ett er-
sättningsbelopp för bedriva jordbruksproduktion. Ett inkomststödatt

direkt inriktatär på jordbrukarens inkomster till skillnad mot t.ex.
prisstöd vilket relaterat tillär produktionen. I sin form skullerenaste

inkomststöd kunna betalasett klumpsumma till varje före-ut som en
oberoende produktionsnivå.tag Under förutsättning det finns al-av att

ternativa produktionsmöjligheter skulle bli lönsamma för primär-som
produktionen prisstödet förnär de traditionella produktionsgrenama

så skulle inkomststödtrappas frikopplat från produktio-ett ärner som
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olikaresursanvändningen, dvs.snedvridande effektmindrehanen
jämbördigapåskulle kunna konkurreraproduktionsinriktningar mer

villkor.
inkomststödutfonnningarsig alternativakan dock tänkaMan ettav
vid företa-verksamhetenrelaterade tilldirekt eller indirektvilka är

arbetsin-minstaföretag vidbelopp utgåExempelvis kan ettget. enper
proportio-utbetalasockså kunnaminsta areal. Stödet skulleellersats

företagetsellerarbetsinsatsbehovnellt beräknat netto-motmot ett av
Sverige.ii inte i EG ellerStödformen finns dagresultat.

produktionenalltså inteinkomststöd sättEtt ettstyr somsamma
Sverigeinkomststöd imultiplikatoreffektprisstöd. Vilken ett norra

förädlingsindustri ochsysselsättning iskulle transport-t.ex. genomge,
lön-blirproduktionsinriktningvilkenled, beroende mestär somav

troligtDetförutsättningama. ärför jordbruket under de attnyasam
arealom-ellerarbetsinsatstill behovetinkomststöd relaterasett avsom

användningdrift mindretill extensiv medfattning ma-avuppmuntrar
kan le-arbetskraft. Dettainsatsskiner och insatsvaror och större aven
arbetevärdeteftersomi resursfördelningenda till förändringar av

kapitalinsats.tillhöjs i förhållande värdet av
storlekproduktionenstillkopplatOm inte någotstödet ärsätt

stödområdet. Be-isjunkerproduktionsvolymenkan det medföra att
produk-uppnå. En sänktsvårti så fallredskapsmålet skulle attvara

infra-effekter förnegativaindirekt kunnationsvolym skulle också ge
Administrativtnäringar.sysselsättningen inom andra ärstruktur och

frågasåväl igällersvårt utforma. Detinkomststödtroligen att omett
jord-vadrimliga stödbelopp ärfastslå avgränsa ettattatt somsom

bruksföretag.

diversifiering3.6.5 Stöd till
till ellerövergång kom-för stimuleraOlika stöd kan också att enges

s.k. åtgärdspro-jordbruk. Detplettering verksamhetmed änannan
främjasyftade tillSverigeför jordbruket i attgrammet somnorra

så-exempelkombinationsföretagtillkomst och utveckling är ettav
1991198788 ochbudgetårenpågick mellandant stöd. Programmet

Även diversi-tillmedverka92. generella glesbygdsstödet kandet en
dettaEG kanfiering verksamheten vid företag. Inomett programav

jordbruksföretagen.jämföras 5 b-stödet till diversifieringmed av
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Övriga3.6.6 stödformer

Utöver de tidigare nämnda stöden förekommer i Sverige andraäven
former stöd vilka kompletterar produktions-närmast och produk-av
tionsfaktorstöd vid svåra produktionsförhållanden och kostnads-stora
nackdelar. Exempel på sådana stödformer starthjälp, tillstödär
skuldsatta företag rådgivningupphör den juli 19961 och ut-
bildning. Stöden inte begränsade tillär Sverige. Ett stödnorra som
tillämpas i EG motsvarighet Sverigei marknadsföringsstöd,ärutan

vid introduktiont.ex. marknad.av en ny vara en

3.7 Slutsatser

Syftet med det nuvarande stödet till jordbruket i Sverige iärnorra
första hand regionalpolitiskt betingat. finnsDet också beredskaps-, sä-
kerhets- och miljöpolitiska motiv för behålla jordbruksproduktio-att

och bosättningen. I den livsmedelspolitiska målformuleringennen för
Sveriges jordbruk finns det ingen inbördes prioriteringnorra må-av

len vilket försvårar utvärdering effektiviteten hos olika medel.en av
Att vilken stödform,avgöra eller kombination stödformer, påav som
bästa uppfyller målensätt bör således ske bakgrund flera fakto-mot av

bl.a. träffsäkerheten i stödet, kostnaden för den administrativarer,
hanteringen ioch vad mån stödformen verkar snedvridande på pro-
duktionsstrukturen. Med hänsyn till de kommissionensramar som upp-
drag och direktiv har dock någonutgör genomgripande analys målav
och medel för stödet till Sverige inte gjorts.norra

Stödet utbetalas i dag huvudsakligen i form prisstöd vilketettav
kompletteras djur- och arealbidrag. Nivån stödet överstiger be-av
tydligt EGs regionala stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling. De
speciella förhållandena gäller för jordbruksproduktion isom norra
Sverige innebär dock så kostnadsnackdelar för jordbruketstora att en
hög stödnivå nödvändigär jordbruksproduktion oförändradom en av
omfattning skall kunna bibehållas, vilket innebörden 1990är årsav
beslut.

En anpassning till EGs nuvarande stödsystem flera skälär av orea-
listisk. Generellt gäller förhållandena i Sverigesett att t.ex.norra -
avseende struktur och produktion inte de förhållandenmotsvarar-
landsbygdsproblem i EG framväxten EGs regional-styrtsom av



199333SOU40 Kapitel 3

för-regler påEGs svenskadirekt tillämpasvårtstöd. Det detgör att
dock finnasstöd bör detför EGshållanden. Inom utrymmeramen

förområden. Följdensvenskamindre gynnaderegionalstöd tillför
mycket drastiskdock bliSverige skulleijordbruksföretagen norra

tillämpa-områdengynnadetill mindreendast EGs generella stödom
uppnå livs-för deotillräckligskullenivå på stödetdes. Denna attvara

Sverige.förmedelspolitiska målen norra
investerings-ochpå direktstödinriktadeEGs framför alltstöd är

hellerregionalstöd. Intetillåteti princip intestöd. Prisstöd är ett
förekommermedlemsstaternabland nationella stöd lämnasde avsom

InställningenSverige.stödet tillnågot prisstöd motsvarande norra
önskemål så-till svensktrestriktivfrån EG förväntaskan ett omvara

medlemskapsförhandling-svenskaviktig del dedant. Frågan är en av
Sverige fram-jordbruket iutvecklaochAtt slå vakt norraarna. om

förhandlingsmål i det anförandeviktigthölls svensktett somsom
förhandlingarna.Europaministem höll vid öppnandet av

bakgrunddennablir fråganOmställningskommissionenFör mot
denförändraangelägethuruvida det lämpligt ellernärmast är att nu-
avveck-effekternabedömautfomrningen stödet, dvs.varande enavav

tilltiden framdirektbidrag underövergång tillling prisstödet ochav
medlemskap.

för-påi första handstöd inriktasDen nuvarande formen för att ge
Sverige.iviss produktionför upprätthållautsättningar att norraen

området.befolkningen ibibehållafinns underlag förDärmed att
möjlighe-betydelse förstruktur harProduktionens inriktning och

produk-arealbundamålen. Deuppfylla de livsmedelspolitiskaten att
må-uppfylla flerabidrar tilltionsgrenama mjölk och nötkött att av

Dessatill mjölkföretagen.kanaliseratlen. Stödet i dag framför alltär
produktionvärdettotalaandel detföretag för relativt stor avsvarar en

primärproduk-rationellSverige. Enjordbruksprodukter iav norra
upprätthållaförutsättning förtion vissa fallkan vidare i attenvara

i frågaFramför allt gäller dettaförädlingsindustrin.lönsamheten i
mejeriproduktionen.om

landsbyg-stödet till jordbruket ochomfördelning det samladeEn av
b-modellandel stöd 5 exem-den i Sverige störremot avnorra en av

förbättraskulle på sikt kunnalandsbygdsutvecklingpelvis stöd till
behovet direk-därmed minskaförutsättningarna för jordbruket och av

infra-förbättradeffekternapositivastöd. De för jordbruketta av en



SOU 199333 Kapitel 3 41

struktur, differentierat näringsliv får emellertid ingetett mera m.m.
omedelbart genomslag. Minskar nivån på det direkta stödet tillman
jordbruksföretagen för snabbt risken snabb utslagningär stor att en

företagen kommer ske.attav
En omvandling nuvarande stöd till direktstöd i form djur- el-av av

ler arealbidrag skulle höga Sombelopp. exempel kan nämnas attge
hela norrlandsstödet till mjölkproduktionen skulle utbetalasom som

djurbidrag skulle detta vid avkastningsnivå 6 000 kgko uppgåen om
till 10 200 krko i område 2 600 i1 kr område 4. I vissa fallresp.
skulle nivån på stödet komma överstiga värdet den produktions-att
faktor den relateradär till. skulle iDetta sin kunna leda till kapita-tur
liseringseffekter, dvs. bidraget skulle kunna höja priset mark.

Med djurbidrag och lägre produktpriser det inte längre företags-är
ekonomiskt lönsamt för den enskilde brukaren likaproduceraatt
mycket mjölk djur tidigare. Om detta leder till produktio-per attsom

i mjölkkobesättningama minskar kan det medföra högrenen transport-
kostnader för hämta mjölken, vilket har negativa effekter för indu-att
strin. De negativa effekterna höga stödbelopp skulle bli följ-av som
den omläggning hela prisstödet till djurbidrag särskilt tyd-av ären av
liga i mjölkproduktionen.

Som kommissionen påpekat i tidigare betänkanden det angelägetär
effektivisering sker i förädlingsledetatt för lönsamheten skallen att

bibehållas i primärproduktionen.
Det flera skälär särskilt viktigt bedöma effekterna för-av att av en

ändrad stödfonn på just mjölkproduktionen. Denna tillsam-svarar,
med nötköttsproduktionen, för den dominerande produktionenmans i
Sverige. Tillsammans bidrar dessa produktionsgrenarnorra i högre

utsträckning än produktion till uppfylla miljömålannan att öppnaom
landskap etc.

När det gäller miljömålet kan det dock finnas anledning i vissaatt
områden vidta särskilda åtgärder, för hålla landskapett.ex. öppet.att
Eftersom i så fallsträvan behålla beteär och inte upprätthål-att ett att

produktionen kan djur- eller arealbidrag effektivare medelettvara
prisstöd förän uppnå detta mål.att
Administrativt djurbidragär komplicerade pristillägg. Ettänmer

djurbidrag betydligt överstiger dagens nivå skulle troligensom ge ne-
gativa effekter. Vid sammanvägning olika faktorer har pristilläggav
hittills funnits den lämpligaste stödformen för uppnå målenvara att
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sig inteEG ändrar iiSverige. medlemskapi Ettför jordbruket norra
bedömningen.den

till Norrlandstödetfrågantill och tillMed hänsyn detta tasatt om
Om-i EG intemedlemskapsvenskti förhandlingarna ett anseromupp
för-föreslå någraanledningfinnsställningskommissionen det attatt

utformning.nuvarandeändringar stödetsav
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4 Mål och medel för bevara öppetatt ett
och levande kulturlandskap

4.1 Uppdraget, m.m.

Enligt direktiven dir. 199197 skall kommissionen bl.a. göra en av-
stämning besluten i 1990 års livsmedelspolitik avseende mål ochav
medel för bevara och levandeöppet kulturlandskap iatt ett samt an-
slutning därtill fråganpröva arealersättning metod be-om attsom en

landskap.öppnavara
I regeringens 199293130 vissa jordbrukspolitiska frå-prop. om

erinras den reformerade jordbrukspolitikenattgor om gemensamma
inom EG har kompletterats med flera åtgärder inriktningendär i viss
utsträckning ansluter till syftet med det svenska landskapsvårdsstödet.
Även dessa kompletterande åtgärder bör beaktas kommissionennär

sin avstämning pågör detta område.
Kommissionen skall i första hand utgå från de uppföljningar av re-

formen genomförs olika myndigheter. Statens naturvårdsverk,som av
Statens jordbruksverk och Riksantikvarieämbetet har regeringens upp-
drag utvärdera miljöeffekternaatt den livsmedelspolitiken.av nya

4.2 Miljömål, medel och förväntade effekter 1990av
års livsmedelspolitiska beslut

Ett övergripande mål för livsmedelspolitiken god hushållningär en
med samhällets totala Miljömålet slå vaktär riktattresurser. ettom
och varierat odlingslandskap och minimera jordbrukets miljöbe-att
lasming.

Det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 innebär bl.a. övergången
från reglerad till fri inhemsk marknad. Jordbruket skall under-en en
kastas villkor andra näringar, vilket bl.a. innebärsamma som att pro-
ducentema endast kan få ersättning för efterfrågade och tjäns-varor

Kollektiva nyttigheter skall betalaster. med offentliga medel.
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förfårsjälvajordbrukamabeslut innebär1990 års ta ansvaratt
på värld-överskottsproduktionavsättningvidförlustereventuella av

be-förproduktionlönsamförFörutsättningarna exportmarknaden.
behövdeProduktionensmå.överskådlig tidunderdömdes ytterstvara

sådanEnlandet.inomkundetill vad avsättasdärför an-somanpassas
be-jordbruksmarkmiljon hektarhalvmedförpassning änatt enmer

livsmedelsproduktion.användning änförställashöver annanom
00050minska medbehövabeslutetbedömdes vidMjölkkoantalet ca

kor.
djurhållningochväxtodlingmedjordbrukettraditionellaDet ger

landskapet.variation ibetesmarkerochåkrar,med sina storängar en
riktförförutsättningar växt-markslagolikaVariationen ettgerav
hägnaderochfagatorfornlämningar,Bebyggelse, vägar,djurliv.och

mellanlänkOdlingslandskapet ärhistoria.odlingensberättar enom
kulturarv.vårtviktig delocksåhistoria ochvårsamtid ochvår aven

Nyaodlingslandskapet.iförändringarmedförOmställningen stora
varierandeDetåkermark.påinslagblir normalaeller skoggrödor

biologis-rikamed dessmellanbygdema,i ochskogs-kulturlandskapet
nedläggning, igen-innehåll, hotashistoriskaka och utarmasatt genom

sällsyntaochhotadeallatredjedelskogsplantering. Enväxning och av
odlingslandskapet.tilldirekt knutnaväxter är

därföranslogsbeslutetlivsmedelspolitiskamed detsamband me-I
od-delarnavärdefullastedebevaralandskapsvård förfördel avatt

skallåtgärderlandskapsvårdandeförMed anslagetlingslandskapet.
ochfrånkvaliteterfastlagdaområden med natur-värdefullanationellt

variationen ibibehållaSyftetkulturmiljövårdssynpunkt bevaras. är att
och demångfaldenbiologiskadenbevaraodlingslandskapet na-samt

Anslagetfinns.därkurlturmiljövärdenoch vara penna-avsestur- som
250200100,anslogs199091-199293budgetårenFör resp.nent.

miljoner kronor.
ökadeNOLAodlingslandskapetiNaturvårdsåtgärderförMedlen

till följdmiljoner kronor40tillmiljoner kronorfrån 10 nämnare av
biolo-tillsyftar bevarastödlivsmedelspolitiska beslutet. Detta attdet

Detta skall skeslåtterrnarker.ochnaturliga betes-giskt värdefulla ge-
skill-Tilltraditionell skötsel.fortsattförersättning till brukarenom

iso-till små,användasNOLAkanlandskapsvårdsersättningennad från
lant-bärkraft hoslångsiktigkravanvändasobjekt ochletade utan

bruksföretagen.
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Sedan budgetåret 198889 har Riksantikvarieämbetet tilldelats sär-
skilda medel för vårdinsatser för bevara värdefulla kulturland-att
skapsavsnitt och särdrag i odlingslandskapet. Medlen, för närvarande

8 miljoner kronor år, används såväl till upprustningca och åter-per
ställningsåtgärder Årtill återkommande vård i utvalda områden.som
1990 omfattade arbetet 58 objekt. Riksantikvarieämbetet har också me-
del för vård kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.av agrar

Skötsellagen kompletterades år 1984 med hänsynsregler. Syftet var
bevara för och kulturmiljövårdenatt värdefulla inslagnatur- i odlings-

landskapet. Föreskrifterna har skärpts. Resursema för tillsyn och in-
formation odlingslandskapets bevarandevärden har också ökat.om

Nedläggning jordbruksmark inkl. betesmark skall enligt §4av
skötsellagen anmälas till länsstyrelsen åtta månader i förväg.senast
Syftet är länsstyrelsen tid och möjlighetatt vidta åtgärderge att om
viktiga bevarandevärden riskerar förlorade.att

Sammantaget skall detta enligt det livsmedelspolitiska beslutet leda
till rikare och varieratett odlingslandskap med stärkt biologiskmer
mångfald och ökad genetisk variation, aktsamhetstörre icke fömy-om
bara kulturvärden och minskat intresse bon små landskapsele-ett att ta
ment.

Regeringen har uppdragit Naturvårdsverket i samråd medatt
Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet fortlöpande följa och ut-
värdera miljöeffektema den livsmedelspolitiska reformen. En förs-av

lämnades ita oktober 1992.rapport Naturvårdsverket skall fortsätt-
ningsvis årligen i samband med anslagsframställan redovisa uppdra-
get.

4.3 Resultat enligt myndigheternas pågående
utvärdering

Åkerarealens4.3.1 förändring
De förändringar åkermarkens omfattning efter det livsmedelspoli-av
tiska beslutet den officiella statistiken visar kan utläsassom nedan-ur
stående sammanställning. Materialet hämtat frånär lantbrukets före-
tagsregister för åren 1989-1992 och redovisas produktionsområ-per
de hektar åkermark.
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Pr0d.omr. 1989 1990 19921991 Index

Gss 354 554 355 030 351 004 350 270 99 %
Gmb 325 373 324 426 324 417 321 745 99 %
Gns 461 420 462 008 450 519 98452 539 %
Ss 657 583 656 787 633 975 626 438 95 %
Gsk 540 264 535 982 363 97 %528 556 523
Ssk 208 862 207 267 201 858 199 799 96 %
Nn 171422 170 689 168 679 168 331 98 %
Nö 132 821 131 128 128 346 127 467 96 %
Summa 2 852 299 2 843 317 2 789 374 767 932 972 %

Indexkolumnen speglar förändringen i år 1989 bas-medprocent som
år. Förändringen har varit i Svealands slättbygder Ss ochstörst
minst i Götalands slätt- och mellanbygder Gss Gmb. Mellanoch
åren 1990 och 1991 minskade den totala åkerarealen med ca
54 000 ha i landet. relativt kraftiga åkermarkDen minskningen av
mellan dessa båda år beror delvis på företag lagt hela åkermar-att som
ken i omställning utgått 1992statistiken. Mellan åren 1991 ochur av-

minskningstakten till statisti-21 000 ha. andel den iEntog storca av
ken redovisade nedlagda åkermarken ligga i inomtorde s.k. vänteläge
omställningsprogrammet.

Skogsvårdsstyrelsema har Skogsstyrelsens bedömtuppdrag
skogsodlingens omfattning nedlagd jordbruksmark inom förramen
omställningsprogrammet. Därvid redovisades för år 1991 plante-att
ring barrskog utförts 3 000 800ha, platering ädellövskogav av
ha och plantering vanlig lövskog på 300 ha jordbruksmark i lan-1av
det helhet. Enligt i de-enkätundersökning Skogsstyrelsensom en av
cember 1991 planerades areal,skogsplantering på betydligt störreen
totalt 62 225 ha under åren 1991-1996, hälften avsågknapptvarav
barrskog. Utvecklingen tyder för närvarande endast mindreatt en
del härav kommer planteras.att

4.3.2 Förändring mjölkkorantaletav
Antalet mjölkkor fördelat produktionsområden för åren
1989-1992 redovisas nedan. Uppgifterna frånhar hämtats lantbrukets
företagsregister.
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Pr0d.omr. 1989 1990 1991 1992 Index

Gss 33 109 33 954 31 205 31 249 94 %
Gmb 80 198 81 802 77 935 79 145 99 %
Gns 63 534 64 879 59 897 59 887 94 %
Ss 79 584 80 717 72 406 72 073 91 %
Gsk 187 343 189 025 170 189 168 206 90 %
Ssk 43 598 44 446 39 741 38 720 89 %
Nn 45 119 45 384 43 015 42 595 94 %
Nö 36 492 36 202 33 824 34 073 93 %
Summa 568 977 576 409 528 212 525 948 92 %

Indexkolumnen visar förändringen i med år 1989 basår.procent som
Mjölkkoantalet ökade mellan åren 1989 och 1990 i alla områden utom
i Norrlandövre Nö, där mindre minskning inträffade. Därefteren
skedde kraftig minskning med 48 000 mjölkkoren i hela landetca
mellan åren 1990 och 1991. Möjligheterna erhålla omställningsbi-att
drag för avveckling mjölkproduktionen väsentligär förklaringav en
till utvecklingen. Störst minskningen i Götalands och Svealandsvar
skogsbygder Gsk och Ssk och Svealands slättbygder Ss.

Mellan åren 1991 och 1992 har marginell minskning drygten -
2 000 kor skett i landet helhet. Minskningen har framför alltsom-
skett i skogsbygdema i södra och mellersta Sverige. Södra Sveriges
slätt- och mellanbygder uppvisar viss ökning mjölkkoantalet deten av

året.senaste

4.3.3 Förändring antalet och dikorav am-
Antalet och dikor fördelat produktionsområdenam- för åren
1989-1992 redovisas nedan. Uppgifterna hämtade frånär lantbrukets
företagsregister.
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Index1992199119901989Pr0d.omr.

181 %12 284123966276 784Gss
189 %23 602279105 17467 1412Gmb

%788 2741510 47713175 771Gns
%18 952 2515461223595447Ss

193 %808527773930 51531227Gsk
%292105898 743 3742 437Ssk

304 %89332 5508411694Nn
205 %426092 1865 1694Nö
211 %858742 13597728290 7464Summa

basår.1989årmedförändringen ivisarIndexkolumnen procent som
periodenunderfördubblatshardikoroch änAntalet meram-

Ökningstakten årår frånstigitharhelhet.riket1989-1992 i un-som
Sve-i södrasketthariökningenminstaperioden. Den procentder

Ökningen påfrämst berotordemellanbygder. attslätt- ochriges am-
mjölkproduktio-avvecklatföretagvidmjölkkoroch dikor ersatt som

till ök-bidragithaÄven kanjordbruketinomomställningsstödetnen.
ningen.

00072uppgår tilldikor näraochantaletökningenTotala am-av
minskningenökningen större än1989-1992. Den ärperiodenförkor

Mjölkkoantaletperiod.underi landetmjölkkorantalet sammaav
djur-såledesSammanfattningsvis har000 djur.med 43dåminskade

1989.årsedan60 000medökatantalet ca
företagsre-lantbruketsiredovisadeochtjurarAntalet kvigor, stutar

Totalt ökadeperiod.ökning för anta-ocksåuppvisargister sammaen
djur.000med 32let

ochodlingslandskapetsför natur-Bevarandeprogram4.3.4
kulturvärden

snabbtaktualiserade behovetreformenlivsmedelspolitiska attDen av
odlingslandska-bevarandeförlänsvisalångsiktigafram avprogramta

redovis-samladskallkulturvärden. Programmenoch ge enpets natur-
Bevarandeprogrammenkulturvärden.ochning kända angernatur-av

vadochdevärdefullafinns, hur ärområdenavärdefullade somvar
åtgärdsprogramkortsiktigahörTillvärdet.motiverar programmen
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åren. vilka bevarandeåtgärderför de kommande Dessa skalltre ange
bör genomföras och vilka områden aktuella för åt-dessaärsom som

såledesgärder. Syftet tillgängligarikta styrmedel till de värde-är att
fullaste områdena och få fram underlag för bl.a. fysisk planering och

i frågorbeslut odlingslandskapets förändringar.rörsom

Landskapsvårdsersättning4.3.5

Medlen för landskapsvårdsersätming disponeras regionalt länsstyrel-av
för aktiva jordbrukare ersättning för skallde upprätt-att attsema ge

hålla hävden jordbruksmark nationellt intresse förärav som av na-
och kulturmiljövården. Utbetalningama grundas på civilrättsligatur-

avtal mellan jordbrukaren. Vid halvårsskif-länsstyrelsen ochstaten
1992 hade drygt 5 400 landskapsvårdsersättning ingåtts,avtaltet om

med total areal 147 000 ha. Enligt Naturvårdsverketen om ca en av
genomförd enkät till länsstyrelserna antalet avtal den 31 decembervar
1992 5987 stycken. ungefär likaArealema för åker förär stora som
naturlig betesmark. Dessa marker högt prioriterade och har väl do-är
kumenterade värden. odlingslandskapDessa bedöms ovärder-vara av
lig betydelse för bevarande biologisk mångfald och för historiskav
förståelse m.m.

Ersättningen för skötsel olika markslag varierar. För åker beta-av
las vanligen 300-700 krha och för naturbetesmark 900-1 500 krha.
Genomsnittskostnaden, markslag, för hela landet 700äroavsett ca
krha. Före utbetalning lämnar brukaren in försäkran att avta-en om
lad skötsel utförts.

De medel för landskapsvårdsersättning länsstyrelserna tillde-som
lats för ingå avtal med lantbrukare totalt 181,95 miljoner kro-att var

budgetåret 199192. Medel bundits i avtal för årliga utbe-nor som upp
talningar vid utgången nämnda budgetår 97 miljoner kronor.var av

NaturvårdsverketsEnligt enkät uppgick de i avtal uppbundna medlen
till 143 miljoner kronor den 31 december 1992. tillgängligaDe med-

såledeslen har inte hunnit förbrukas. Från länsstyrelsemas sida anges
orsaken härtill har varit tillräckliga för administrationatt att resurser

utbildningoch inte erhållits. Efter det bevarandeprogrammenatt nu
färdigställts i de flesta län har arbetet med avtalstecknandet tagit fart.
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Naturvårdsåtgärder4.3.6 i odlingsbygd

Medlen för naturvårdsåtgärder i odlingsbygd NOLA komple-är ett
till landskapsvårdsersättningen. Till skillnad från denna ärment

NOLA-ersättningen endast avsedd för objekt biologiskamed höga vär-
den. Enstaka små objekt kan också få denna ersättning.

Vid halvårsskiftet 1992 hade 3 400 avtal NOLA ingåttsca om om-
fattande total areal 42 000 ha. Större delen naturbetes-utgörsen av av
marker och dessa 20 klassificerats% den arealmotsvarar somav som
värdefull i den riksomfattande hagmarksinventeringen.och När-ängs-

hälften landets kända areal högt klassificerade naturligamare av av
slåtterrnarker föremål för NOLA-avtal.är

Av tilldelade medel budgetåret 199192 utgångenhar vid dettaav
budgetår 70 % ibundits avtal. Knappt 10 % tilldelade medelupp av
har för administration.använts

4.3.7 4 § skötsellagen

De två budgetåren nedläggninghar 7 200 anmälningarsenaste ca om
jordbruksmark enligt 4 § skötsellagen gjorts motsvarandeav

00075 ha. 85 % dessa inkom året, delendet första till störstaav som
konsekvens ansökningar omställningsstöd. anmäldaAv denen av om

arealen endast 5 % eller 4 000 totala betes-ha betesmark. Denutgör ca
marksarealen i landet uppgår till något 500 000 Medha. betes-änmer
mark lämplighär mark används till bete och inte är attavses som som
plöjas. I de län har färdiga bevarandeprogram 30 %berörsom ca av
anmälningarna bevarandeområden.

Av nedläggningsanmälningama i följdbeslut.har 10 % resulteratca
Huvuddelen NOLA.har avtal landskapsvårdsersättning ellerrört om
Länsstyrelserna den administrativa betydelsen 4 § skötsel-attanser av
lagen i första hand får mild-de möjlighet ställa villkor förär att attatt

konsekvenserna ändrad markanvändning. Tidsfristen åtta måna-ra av
der för diskutera ändrad markanvändning med jordbrukarenatt anses
tillräcklig. Hanteringen anmälningarna nedläggning underlättasav om

bevarandeprogrammen finns färdiga.när
Anmälningsplikten fångar mycket ofullständigt den passiva ned-upp

läggningen igenväxningen. Myndigheterna utvärderar livsmedels-som
politikens miljöeffekter delen den faktiska nedlägg-störreantar att av
ningen, främst betesmark, inte kommer till länsstyrelsemas känne-
dom.
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4.3.8 6a § skötsellagen

Länsstyrelsen har möjlighet meddela föreläggande och förbudatt en-
ligt föreskrifterna i 6a § skötsellagen. Dessa skall dock föregås rådav
och anvisningar. De två budgetåren har 46 sådana råd ochsenaste ett
förbud meddelats. Skador bevarandevärden förekommer troligen i
viss omfattning resultat bristande kunskap från lantbrukarenssom av
sida. I dessa fall det svårt för länsstyrelsen tillsyn efter-är utövaatt

ingreppen inte kända.ärsom

4.3.9 Framtida landskapsvårdsersättningförresursbehov
NOLA enligt Statens naturvårdsverksoch fördjupade

anslagsframställning budgetåren 199394-199596för

Statens naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet har begärt upp-
gifter från samtliga länsstyrelser dels hur areal odlingsmarkstorom

klassificerats värdefull för naturvärden kultunniljövår-som som resp.
den, dels arealfördelningen på markslagen åker, naturlig slåtter-om
mark, naturbetesmark och kultiverad betesmark. Verken har också be-

in uppgifter från länsstyrelsernagärt bl.a. totalarealen odlings-om
mark i hektar enligt åtgärdsprogrammen föreslås bevarassom genom
NOLA- landskapsvårdsmedel för budgetår 199394,resp. resp.
199495 och 199596.

Länsstyrelsemas tyder den areal bör bevaras medattsvar som
medel för NOLA och landskapsvårdsersättning minst 500 000är -
600 000 ha företrädesvis i skogs- och mellanbygdema. dennaI areal
ingår såväl naturbetesmarker och kultiverade betesmarker åker.som
Dessa bedöms bilda jordbrukslandskap ovärderlig betydelse för bio-av
logisk mångfald, historisk förståelse, rekreation Många dessam.m. av
marker har kontinuitet i odling betesdriftoch unik iären ettsom
europeiskt perspektiv.

En preliminär sammanställning riksomfattandeden ochängs-av
hagmarksinventeringen visar i landet finns minst 170 000 haatt natur-
liga slåtter- och betesmarker bedöms värdeklass I högstasom vara av
bevarandevärde III högt bevarandevärde. Naturvårdsverket påpe--
kar övriga och hagmarksobjekt,även ängs- uppmärksammatsatt som
vid inventeringen och bedömts visst bevarandevärde ärsom vara av

betydelse för bevarandet den biologiska mångfalden istor od-av av
lingslandskapet.
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Naturvårdsverket har med länsstyrelsemas uppskattningar un-som
derlag bedömt landskapsvårdsersättning 350behovet medel för tillav
miljoner kronor budgetåret 199394 för till 500 miljoner kro-ökaatt

budgetåret 199596. Länsstyrelsernas anspråk på NOLA-medelnor
överskrider väsentligt på 40 miljoner Be-nuvarande kronor.ram ca
hoven för 199394 bedöms till minst 60 miljoner kronor.uppgå

4.4 Stöd till bevarande odlingslandskap ochav
biologisk mångfald inom EG

4.4.1 EGs jordbruksmetoderkompletterande tillstöd som
miljönskyddar och bevarar landskapet

Åtgärder4.4.1.1

EG har redan i produktion.dag vissa stöd miljövänligsom gynnar
Med reformen stöd-den jordbrukspolitiken har dessaav gemensamma
möjligheter utvidgats betydligt. De stöden syftar till minskaattnya
jordbrukets miljöbelastning och till bevara odlingslandskapet. Re-att
forrnen omfattar bl.a. möjligheter till till lantbrukare förbin-stöd som
der sig

a minska användningen handelsgödsel ocheller bekämpnings-att av
medel, eller införa ekologiska produktionsmetoder,att

b på extensifiera växtodlingenunder punktensätt änatt annat ovan
eller omställa åkerjord till extensivt bete,att

c reducera antalet får och nötkreatur foderarealenhet,att per
d använda andra miljövänliga odlingsmetoder eller bevara od-att

lingslandskapet eller ovanliga lokala utrotningshotade husdjursraser,
e vårda jordbruks- och skogsmark har övergetts,att som
f jordbruksmark förproduktion i minst 20 år, i synnerhetatt ta ur

upprättande biotoper eller naturreservat,av
g sköta mark fritids-tillgänglig för allmänheten och dessäratt som

aktiviteter.
Därutöver omfattar reglerna möjligheter till stöd till utbildning om

miljövänliga produktionsmetoder inom jord- skogsbrukoch och i met-
der för hålla landskapet öppet.att
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4.4.1.2 Genomförande zonprogram-
skyldigt erbjudaGenerellt gäller för landde stöden är attatt resp.nya

dem till lantbrukarna.
för områden ho-Varje medlemsstat skall upprätta zonprogram av

skall innehållakaraktär vad miljö och Dessagäller natur. enmogen
definition beskrivning områdetsdet geografiska området, na-av en av

strukturella karak-turliga och miljömässiga förutsättningar och dess
formerPrincipiellt omfatta alla stöd,skalltär. av menprogrammen

omfatta dedär så skäligt begränsas till endastkanär attprogrammet
stöd speciella land kan ocksådenna karaktär. Ettmotsom svarar zons
låta vissa stödforrner helagälla generellt i landet. Hur ut-programmen
formas i detalj så inte stri-till varje land bestämma länge deär attupp

EG-förordningen.der skall ha räcktid minstProgrammenmot en om
fem år.

Varje medlemsland uppskattning förskall kostnadengöra atten av
genomföra redovisning hur attföraochprogrammen en av man avser

information till eller intressenter. Deberörda lantbrukare andraut ut-
arbetade sedan förslag skall godkännasutgörprogrammen avsom
EG-kommissionen. Därvid de med förord-prövas överensstämmerom
ningens mål och hur EGs medfinansiering skallstor vara.

EGs medlemsländer juli 1993.skall fram före den 1ta program
Några praktiska erfarenheter finns därför inte hur deännu stö-av nya
den kommer fungera.att

4.4.1.3 Stödets storlek EGs medfinansieringoch

EGs regler innehåller maximital för EGs medfinansiering. Medlems-
ländemas får innehålla högre ersättningsnivåer. De överskju-program

beloppentande får dock i sådana fall finansieras medlemslandet tillav
hundra Medfinansieringen uppgår normalt till femtioprocent. pro-

budget förEGs dessa uppgår för närvarande till 800cent. program
ECU,miljoner dvs. 9 miljarder kronor.ca

prisregleradeTill grödor till krav äranpassats programmetssom
EGs maximibelopp 150 ECUha. 250 ECUha kan utgå till icke pris-
reglerade grödor, till bete och för hålla nedlagda marker i stånd.att
Till mark trädas under minst 20 år kan stöd utgå med högst 600som
ECUha och år vanlig trädesersättning.som
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betingelserStöd till odling till lokalaanpassadeväxter ärav som
och genetiska uppgå till högst 250material hotat, kan årligenärvars
ECUha. utgåPå motsvarande kan stöd på 100 ECUdjurenhetsätt ett
till den utrotningshotadebevarar husdjursraser.som

Stöd på högst 500 ECU utgå till utbildning2 kan ocksåper person
och praktiska kurser i jordbruks- skogsproduktionoch ärsom anpas-

tillsad kraven skydd miljön och och bevarandetnaturresursemaav
landsbygden och landskapet.av

4.4.1 Nationell utformning stödenav
I förordningen till miljöskyddande åtgärder och bevaratstöd ettom
odlingslandskap införastadgas medlemsstaterna har rätt att ytter-att
ligare stödåtgärder eller betala högre nationella belopp i stöd änut

detvad förordningen reglerar reservation inte fårdock med att ver--
framhål-ka snedvridande konkurrensförhållandena. bör ocksåDet

las innehålla åtgärder de tidigarekan andra änävenatt programmen
nämnda under förutsättning främjar miljön i medlemslandetdeatt

i övrigt Exempelvis bör stöd ock-och uppfyller förordningens syften.
värden.så kunna lämnas till bevarande landskapets kulturhistoriskaav

vill ställaVarje land skall bl.a. självt besluta vilka villkorom man
för stödet, mycket skall kunna utgå och hur gransk-hur stödupp som

ning och uppföljning åtagandena skall till.av
odlingsland-Stöden till miljöskyddande åtgärder och till bevaratett
på avtalskap inte några generellt utgående bidrag, byggerär utan om

ansvarigaersättning. Varje lantbrukare måste ingå avtal med landets
utförasmyndigheter fastställs åtgärder skalldär det vilka slags som

under femårsperioden. också till varje medlemsstatDet är att av-upp
avtalet skall gälla hel gård eller bara omfatta delargöra om aven

den.

Övriga4.4.2 inom EGarealstöd

Genom reformen EGs jordbrukspolitik CAP omvandlas storenav
till inkomststöddel stödet till vegetabilieproduktionen från prisstödav

i form arealbidrag. princip arealbidrag för all odlingI lämnasav av
jordbmksgrödor areal ligger i trädavallodling. Krav vissutom att
gäller för företag. Arealbidrag lämnas för träda. Enstörre även när-
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redovisning härav har kommissionen lämnat i sitt betänkandemare
SOU 199287 bl.a. innehåller förslag vegetabiliesektomssom om
anpassning.

Särskilt stöd till jordbruket i mindre gynnade områden LFA-områ-
den kan lämnas i form arealbidrag.av

4.5 Arealersättning medel för bevara öppetatt ettsom
och levande kulturlandskap

4.5.1 Naturskyddsföreningens förslag ochgenerellom
värdedifferentierad arealersättning

Svenska naturskyddsföreningen har i samband med med kom-möteett
missionen promemorian Generell och värdedifferentie-presenterat
rad arealersättning förslag till ersättningssystem för jordbruksmar--
kens kollektiva nyttigheter. Förslaget syftar till vi-ochvärnaatt om
dareutveckla den biologiska mångfalden och övriga s.k. kollektiva
nyttigheter.

Föreningens grundsyn lantbrukaren skall ha betalt för de kol-är att
lektiva nyttigheter produceras i form biotop- ochöppet,ettsom av
artrikt landskap, En sådan samhällslön bedöms också kunnam.m.
medverka till jordbruk bevaras skulle ha lagts ned.att som annars
Man betonar vikten den produktion lämpad föräratt mestav som
slätt- skogs- och mellanbygder åstadkommaskan med hjälpresp. av
styrmedel på marknaden. Föreningen vill förhindra skogsbygdensatt
mjölk- och köttproduktion fortlöpande flyttas på slätten. Därför fö-ut
reslår föreningen bl.a. kraftansträngningar för på omställdgörsatt att
åkennark få i gång produktion energigrödor.snarast av

Föreningens förslag arealersättning grundas på bl.a. följandeom
principiella utgångspunkter

a Ersättningen bör differentierad så denatt motsvararvara mar-
kens avkastning kollektiva nyttigheter. högreJu naturvårds-, kul-av
turrninnes-, rekreations- eller beredskapsvärden, desto större ersätt-
ning. Differentierad kompensation incitament bruka allattger sam-
hällsekonomiskt lönsam mark, dvs. den mark avkastar produktersom
och kollektiva nyttigheter värde överstiger kostnaderna för bru-vars
kandet. All jordbruksmark bör behandlas likvärdigt utifrån vär-resp.
den inte efteroch vad det kostar bruka den. Enligt föreningen äratt
kostnadstäckningsprincipen förknippad fleramed olägenheter, bl.a.
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säkerhetsmarginaler och behoveffektivitet, mindrelägre dynamisk av
ersättningsbeloppen.fortlöpande omjustering av

på värde. JordbrukarenArealersättningen kopplas till kravb bör
värderingengäller förbör få klara besked vilka villkor avsomom

avseende biologiskställs medmarkerna. Det viktigt kravenär att
bruknings-och inte ikvalitet, kulturhistoriskt värde, termer avosv.

brukningsåtgär-vilkagivetvis informerasåtgärder. Brukaren bör om
posi-skall bestå eller utvecklasder kan behövas för värdenaattsom

tivt.
utgå till all jordbruks-Arealersättningen generell, dvs.c bör vara

skullenoll markenArealersättningen kan dock bli kronormark. om
Är påinte generell leder denkollektiva värden. ersättningensakna en

någonnedungefär lika mycket mark läggskonkurrensmarknad till att
Gränsdragningsproblemintensivare.Växtodlingen blirannanstans.

Ineffek-stödberättigad mark uppstår.mellan stödberättigad och icke
förhöjaorättvisa möjligheter bevara ellertivitet, och avsaknad attav

Även företagsekono-blir följden.landskapsvärdena övriga arealer
administ-myndighetmiskt lönsam mark och mark, den somsom av

företag börlångsiktigt beståendebedöms tillhöra ickestödet,rerar
därför ersättning.erhålla

Com-PCP, Producerbehandlas likvärdigt enligtd Brukama bör
principle, skall denpensation Principle. Enligt polluter sompays

rättviseskäl kan detförorenar bära miljökostnadema. Av motsvarande
kollektiva nyttigheter kompenseras.rimligt producenterattanses av

föreslås i Poängsätt-All jordbruksmark värderas poängsystem.ett
Åkermark ochkartforrn.ningen föreslås skiftesvis redovisas iske och

Åkermarkens värdeklassificeras enligtbetesmark olika system. som
hållskollektiv betingas enligt föreningen dels dennyttighet öp-attav

dels dess bevarandekvalitet.avpen,
föreslåsöppethållandei poängskala 1-12 förHögsta poäng gesen

Öp-norrländska stödområdena.till åkermark i skogsbygd och inom de
föreslåskulturhistoriska värdenpethållandets rekreations- och poäng-

länsantikvarien.hjälp från ochmed kommunsättas resp.
biologiska kulturhisto-Bevarandekvaliteten för landskapsbild, och

och land-innehåll brynriska värden relaterad till landskapetsär av
diken. Marken föreslåsskapselement åkerholmar, ochstenmurarsom

mängdpoäng efter förekoms-indelas i fyra klasser 4 eller 6med
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sådana inslag. Mängdpoängen multipliceras med faktor förten av en
brynens och elementens bevarandevärde.

Öppethållandet 1-20 och bevarandekvaliteten 0-24,poäng to-ger
1-44talt poäng.

Betesmarken behöver skifte för skifte på vil-bedömas med avseende
ka naturvårds- och kollektiva värden finns.andra För betesmar-som
kens naturvärden föreslås poängskalan 15, 20, 25 30 Ipoäng.samt
regel torde och hagmarksinventeringens klass I-III berättigaängs-

Övrigmark de högst betesmark torde inledningsvispoängen.treresp.
få den lägsta åkerTidigare betas motiverar i all-näst poängen. som
mänhet endast 5 naturvårdspoäng. Länsantikvariema tilldelas en po-

tilldela betesarealen 0,6 eller 12 efterängsumma kulturhis-att poäng
toriskt bevarandevärde. fårKommunerna betesmarkenpoängsätta
med 5-18 för skönhets-, rekreationsvärden o.dyl.poäng

Utbetalningen till fastighet blir enligt förslaget ersätt-en summan av
ningen till de olika skiftena fastigheten. Ett skiftes ersättning be-

dess areal multiplicerad med dess poängtal ochstäms ersättningav per
Med 100 kr medför förslaget åkermarkpoäng. allpoäng attper er-

med mellan 100sätts krha och 4 400 krha och all betesmark med
mellan 1 000 krha 000och 6 krha.

Det nämnda förslaget bedöms föreningen framför alltovan av gyn-
skogsbygdens jordbruk. Det viktigt bidrag till vår-ävenna ett attger

da och det mosaiklandskap med naturbetesmarkrestaurera rester av
på sina håll återfinns i mellan- och slättbygdema. Den föreslagnasom

arealersättningen helt nuvarande landskapsvårdsersätt-ersättaavses
ning och NOLA-stöd.

En konsekvens förslagets utgångspunkter blir ersättningenattav
för jordbruksmarkens kollektiva nyttigheter skulle tillbehöva öka ca
3 miljarder kronor år för åkennarken tilloch 1 miljard kro-per ca

för betesmarken.nor

från4.5.2 Förslag länsförbunden LRF i Sverigessödraav
skogs- och mellanbygder arealersättning till företagom

mjölk-med och köttproduktion

Länsförbunden LRF i södra Sveriges skogs- och mellanbygder harav
vid med kommissionen förslagmöte arealersätt-presenterat ett om
ning riktat till företag i Sverigessödra skogs- och mellanbygder med



199333SOUKapitel58 4

för sådantframfördesmjölk- köttproduktion. De motivoch ettsom
flera kost-mellanbygder harsödra Sveriges skogs- ochstöd attvar

jordbruksbygder. Dettanadsnackdelar jämfört med utpräglademer
främst följandeberor flera faktorer men

naturgivna produktionsförutsättningama,de-
små åkrar, dålig arrondering,fastighetsstrukturen-

transportkostnadema.-
landskapet i dessaEnligt förbunden jordbruket och detär öppna

till fort-möjlighetområden nämnda orsaker starkt hotat. För att geav
föreslåsi dessa bygderjordbruk bibehållet landskapoch öppetsatt ett

område föreslåsdettastödområde för jordbruket inrättas. Inomatt ett
kostnadsnackde-generell arealersättning. Ersättningen bör motsvaraen

nackdelarlama. mjölkproduktionen bedöms dessaFör motsvara en
merkostnad på 40 kg mjölk.öreca per

ersättning för bevarandeföreslås skallDet stöd avsom ses som en
grovfoderkonsumerande djurföretagodlingslandskapet. Endast med

får. Stödetungdjur ochföreslås erhålla stöd, dvs. företag med kor,
del.tillaktiva mjölk- och köttproducenterkommer därmed endast

landskapsvård föreslåsfå anknytning till värdetFör klaratt aven
stödgrundandearealersättning. denersättningen i form Iatt ges av en

åkerslåttervall betesvallföreslås ingå arealen ocharealen endast
inriktning sti-betesmark. Därmed får stödetsamt permanent somen

spannmålsod-inte tilltill grovfoderbaserad produktion ochmulerar
fö-omfattning pådjurhållningensling. Stödarealen begränsas också av

erhållas förkanså stöd högstDet föreslås ske sättretaget. att en
grovfo-arealbehov förschablonmässigt beräknatareal motsvarande ett

på företaget.der och bete
kostnadsnackdelamadifferentieras med avseendeStödet föreslås

200ersättning 2inom olika delområden. genomsnitt bedömsI en
medelsbe-medföraförslagetkr ha behöva utgå. Totalt bedöms ettper

år.hov på 600-700 miljoner kronor per

överväganden förslag4.6 och

anpassningvid den svenska4.6.1 Miljökonsekvenser en av
förhållandenEGsjordbrukspolitiken till

effekterna sinaöversiktligtredovisar kommissionenI det följande av
för växtnärings-miljömålenförslag gäller möjligheterna klaravad att
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läckage och bekämpningsmedel rikt och varierat odlingsland-samt ett
skap.

4.6.1.1 Växtnäringsläckage och bekämpningsmedel

I betänkandet SOU 1992125 med förslag animaliesektom redo-om
visade kommissionen kortfattat vissa miljöeffekter förslagen.av

Förslagen innebär bl.a. minskad lönsamhet i mjölk- och nötköttspro-
duktionen inte kostnaderna kan sänkas i motsvarande mån in-om som
täkterna minskar. Kommissionen bedömde därvid bl.a. mjölkproduk-att
tionen generellt torde ha förutsättningargoda för kunna sänkasett att
kostnaderna och därmed klara konkurrenskraften. Variationer kunde
dock tänkas förekomma i olika delar landet. Särskilt i skogsbygder-av

skulle anpassningsproblemen kunna bli Inom nötköttsproduk-na stora.
tionen förutsåg kommissionen anpassningssvårigheter, särskilt inom
den intensiva produktionen. I betänkandet SOU 199287 förslagmed

bl.a. vegetabilieproduktionen konstaterade kommissionen detom att
för denna produktion kan finnas förutsättningar med de stödnivåeratt

gäller inom EG långsiktigt upprätthålla åkerarealsom är stör-en som
den skulle haän gällt vid fullföljande 1990 års reform.re som ett av

Sedan kommissionen lämnat sina betänkanden har den svenska kro-
depricierats med för närvarande 20 % ECUnännan gentemotmer

och den danska kronan. Under de åren torde kunnanärmaste räk-man
med värdet förblir mellan 10 och 15 lägre%att före deprecie-na än

ringen. Detta förhållande får betydelse för den svenska jord-storen
bruksproduktionens konkurrenskraft inom EG under förutsättning att
kostnaderna inte stiger i andra länder.än Anpassningen underlät-mer

väsentligt för mjölk- och nötköttsproduktionen.tas För spannmålsod-
lingen väsentligt högre intäkter.väntas Fördelarna uppkommer dock
först i samband med medlemskapet. På grund det svenska gränsskyd-av
dets konstruktion föranleder inte depricieringen någon ökad lönsam-
het i nuläget. Tvärtom blir lönsamheten grund fördyradesämre av
importerade insatsvaror.

Möjligheterna nå målen halverat kväveläckageatt halve-om resp.
rad användning kemiska bekämpningsmedel påverkas bl.a. inten-av av
siteten i produktionen markanvändningen. Jordbruksverketsamt av
har på regeringens uppdrag de miljöskyddande effekternautrett av
prisreglerings- och miljöavgiftema handelsgödsel och bekämpnings-
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för tillsammans med andramedel vilka avgifter behövs attsamt som
199241.nåsåtgärder till miljömål SJVs Rapportleda nämndaatt

in-prisregleringsavgiften på kväveVerket bedömer den borttagnaatt
nåskväveanvändning kväveläckageförhindrar målen förte att resp.
påPrisernapå produktprisema samtidigt sänkts.bl.a. grund attav

Arealemahöjs också på grund decpricieringen.kvävegödselmedel av
genomgå någraspannmål andra vegetabilier torde inteoch störreav

föreslår Jordbruksverketförändringar under år 1994. Däremot att
bekämpningsmedelprisregleringsavgiftenden borttagna ersätts av

ytterligare halveringhöjd måletoch miljöavgift för att om enen ny
bekämpningsmedelsanvändningen 1996efter år skall kunna upp-av

Skulle trädessystemnås. Depricieringen höjer priserna.häräven ett
ke-användningen såväl kväveinföras år 1994 innebär det att av som

i så-bekämpningsmedel Kommissionen förutsättermiska minskar. ett
i EG blir sådanafall villkoren för skötsel liksomdant trädans attatt

kommis-denna bakgrund bedömerväxtnäringsläckage motverkas. Mot
EGs jordbrukspolitik intepågående anpassningen tillsionen denatt

kväveläckagenå målen förtorde påverka möjligheternanämnvärt att
iEG-medlemskap förändrarbekämpningsmedelsanvändning.och Ett

vida-utvecklas och drivasinte bild. Miljöprogrammen kandennastort
höjda intäk-inte öka eftersom deIntensiteten i växtodlingen tordere.

Stöd tillinte från produktpriser.härrör sig från arealbidrag ochterna
för minska intensitet ocholika miljöfrämjande åtgärder kan attges

ekologiskhärpå stöd tillmiljöbelasming i jordbruket. Exempel är pro-
extensivtduktion, vid och bete.kantzoner vattendrag

4.6.1.2 Odlingslandskapet

be-varierat odlingslandskapMöjligheterna nå målet rikt ochatt ettom
vegetabilieproduktionen ochi grunden konkurrenskraften förror av

Därtill kom-fårproduktionen betande djur.för mjölk-, nötkött- och
ordning betala förmöjligheter i särskildde samhället har att pro-mer

såsom ochodlingslandskapet kul-duktion vissa miljövärden i natur-av
turvärden biologisk mångfald.samt

nämnvärdSom framgår avsnitt 4.3 pågår för närvarande ingenav
Landskaps-nedläggning jordbruksmark. Antalet nötkreatur ökar.av

vårdsprogrammet året nå full omfattning. Motbedöms det närmaste
odlingslandskapetden bakgrunden torde ochkunna konstateras att
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inte med-dess värden hotas anpassningen jordbruket fram till ettav av
lemskap. framhålla så-Kommissionen vill i detta sammanhang dock att

biologiska i för närvarandeväl de kulturella värdena landskapetsom
långsamt reduceras. Betesmarkemas biologiska värden sjunker genom
lägre betestryck otillräckliga insatser, vilket tilloch manuella leder

igenväxning.ökad Ett exempel arronderingsförbättringarärannat att
minskar småbiotopemas spårenantal och värden bort tidi-samt tar av

bruka jorden.sätt attgare
pågåendeDe EG-förhandlingama flera grundvillkorrör störstaav

betydelse för det odlingslandskapet såsom för olikasvenska kvoter ve-
getabilieprodukter och produktionen får. Vi-för mjölk, nötkött ochav
dare i förhandlingarna stödet till jordbruket i Sverigeavgörs norra
och vilka områden i Sverige skall klassassödra mindresom som gyn-
nade och därmed, Sverige så vill, kunna komma i åtnjutandeom av
vissa särskilda stöd. Eftersom konkurrenskraften generellt för-sett
bättrats inom de nämnda produktionsgrenama får kvoter m.m. en av-
görande betydelse för produktionens omfattning. Kommissionen vill
inte uttala sig förhandlingsresultatet utgår från kom-detattom men

förgod grund utveckla livskraftigt jordbruk iutgöraatt att ettmer en
hela Sverige. Det nämligen förutsättning för måletär att etten om
rikt och varierat odlingslandskap skall kunna nås efter EG-medlem-ett
skap. Kommissionen konstaterar också särskilda medel finns inomatt
den jordbrukspolitiken för kvalitativt bibehålla ellerattgemensamma
öka miljövärdena i odlingslandskapet. Det nationell frå-är närmast en

i vilken utsträckning sådana medel för miljöfrämjandeavgöraattga
åtgärder i jordbruket skall utnyttjas. Kommissionen återkommer till
denna fråga i avsnitt 4.6.3.

Landskapsvårdsersättningen4.6.2 NOLAoch
Kommissionen skall enligt direktiven målavstämning ochgöra en av

imedel 1990 års livsmedelspolitiska beslut för bevara öppetatt ett
och levande kulturlandskap. l detta liggeruppdrag främst ställ-att ta
ning till i vad mån det finns anledning före medlemskap i EGettatt
vidta förändringar i landskapsvårdsersättningen.

På regeringens uppdrag utvärderar Naturvårdsverket, Jordbruksver-
ket och Riksantikvarieämbetet i särskilt projekt denett gemensamt
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livsmedelspolitiska refonnens miljöeffekter. förstaEn harrapport
lämnats till regeringen i oktober 1992.

frågaI konstateras i odlingslandskapet denrapporten attom nya po
litiken under den korta tid gått inte någralett till större,som mer ge-
nomgripande landskapsförändringar. På inledningsvisgrund av en
hög arbetsbelastning vid länsstyrelserna bevarandeprogrammed m.m.
till ledning för landskapsvårdsarbetet tillgängliga medel inte helthar
förbmkats. Enligt vad Naturvårdsverket torde desom nu uppges av
anvisade medlen för landskapsvårdsersättning NOLA-stöd förbru-och
kas innevarande budgetår. Naturvårdsverket har i sin fördjupade an-
slagsframställning för budgetåret 199394-199596 bedömt medels-att
behovet behöver öka till 500 miljoner kronor. därvidVerket har ut-
gått från 1990 års livsmedelspolitiska beslut fullföljs.att

Under avsnitt 4.3 har kommissionen redovisat utvecklingen av
markanvändning och djurantal i produktionsområden 1990 årssedan
beslut. Kommissionen konstaterar någon nedläggningstörreatt av
jordbruksmark inte och skogsplanteringen på åkermarkägt attrum
för närvarande obetydlig. I stället för förväntad minskning harär en

Ävenantalet nötkreatur år 1989 60 isedan ökat med 000 djur.ca
landets skogs- och mellanbygder många högt klassade beva-med dess
randeområden har antalet nötkreatur ökat.

Arbetet frånmed landskapsvårdsersättningen viss kritikhar mött
främst lantbrukarhåll. Till medelbörjan kritiserades anvisadeatten
inte förbrukats till del.och därmed inte kommit det aktiva jordbruket
Att ostri-arbetet med avtalstecknandet gått i början tordetrögt vara
digt. Samtidigt har enligt uppfattning varit rim-det kommissionens en
lig prioritering områdenlänsstyrelserna endast teckna avtal förattav
med redan kända höga kulturvärden och övrigt avvaktaochnatur-
till dess arbetet med bevarandeprogrammen åtgärdsprogrammenoch
färdigställts. tillDärmed har de anvisade medlen dekunnat styras

bevarandevärda områdena.mest
Vidare kritikenhar riktat in sig på de kriterier legat till grundsom

för urval objekt. De genomförda och hagmarksinventeringar-ängs-av
har fått i mångas tycke alltför genomslagskraft. NOLA-kri-storna en

terier påstås ha valet bevarandeområden i alltför utsträck-styrt storav
ning.

Stora områden utanför klass I-III i hagmarksinventering-ochängs--
hamnar ofta helt utanför stödmöjlighetema. tillMed hänsyn atten -
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landskapets värden särskilt skall beaktas och dessa vanligen knutnaär
till och hagmarker kommissionenängs- denna effekt ianser vara en-
lighet med stödets intentioner.

Kommissionen kan också konstatera balansgod mellan od-att en
lingslandskapets olika värden har uppnåtts. Så de arealerär t.ex. som
erhåller ersättning till 50 % åkermark och till 50 % betesmark. Arbe-

har också sedan bevarandeprogrammen fastlagts, inriktatstet mot sam-
manhängande bygder.

Kommissionen vill i sammanhanget erinra 1990 års livsme-attom
delspoltiska beslut innebar bl.a. minst 500 000 ha åker skulle behö-att

föranvändas livsmedelsproduktion. Mjölkproduktionenänannatva
skulle kunna komma minska ocheller omlokaliseras. Risken be-att
dömdes effekterna härav skulle omöjliggöra nå måletstor attsom att

rikt och varierat odlingslandskap. Därför skulle samhälletett iom
särskild ordning köpa de tjänster jordbrukama behövdes förav som

bevara de värdefulla områdena. Eftersomatt inte all mark skullemest
kunna bevaras måste insatsernaöppen grundas planering utifrån oli-
ka definierade kvaliteter i landskapet. Jordbrukare i områden med låg
prioritet ställs därför utanför möjligheten sälja tjänster. Värdetatt av
insatserna och dänned ersättningen kan också variera Byavsevärt.
ställs by, jordbrukare jordbrukare och betesmarkmot betes-mot mot
mark. Därtill skall det reella nedläggningshotet marken i fråga be-mot
aktas vid upphandlingen.

En del kritiken landskapsvårdsersättningen bottnar imotav att man
inte haft denna bakgrund klar för sig eller velat den. Enligtacceptera
kommissionens uppfattning fungerar emellertid landskapsvårdsersätt-
ningen i det avsågssätt den infördes.stort närsom

Vid utformningen svensk ersättning för bevara odlings-av en att
landskapet inom för EGs kompletterande miljöåtgärder kanramen
vissa de kritiserade effekterna mildras. EGs harav systern en mer ge-
nerell inriktning. De miljöåtgärder kan erhålla ersättning skallsom

definierade i förväg. Alla jordbrukare finns i den regionvara som
där gäller och uppfyller de definierade villkorenprogrammet som
har teckna avtal.rätt I avvaktan stödetatt EGs kom-ersättsatt av
pletterande miljöåtgärder inte kommissionen några föränd-anser att
ringar den nuvarande landskapsvårdsersättningen och NOLA-stö-av
det bör göras.
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Riksdagen har beslutat oförändrade för landskapsvårdom resurser
under budgetåret 199394. Därefter återstår endast halvår till denett
planerade tidpunkten för inträdet i EG. Det angeläget arbetetär att

påbörjas med utreda hur förstöden bevarande odlings-snarast att av
landskapet den biologiskaoch mångfalden och kulturvärdena i detta
landskap skall utformas inom för EGzs miljö-kompletteranderamen
åtgärder. Naturskyddsföreningens förslag därvidkan värdefull led-ge
ning, för hur olika kvaliteter åtgärder skall definierasoch ocht.ex.
värderas. Det därvid skall utarbetas bör bl.a. samordnasprogram som
med till jordbruketstöden i Sverige och till de mindre gynnadenorra
områdena i södra och mellersta Sverige. ytterligareBehovet av resur-

bör bedömas bakgrund bl.a. åtgärderna förde samlademot attser av
bevara odlingslandskapet och dess värden. Som i avsnittnämnts
4.6.1.2 får därvid förhandlingsutfallet betydelse. Vidare börstoren
EGs medfinansiering olika stöd beaktas. Kommissionen finnerav

bakgrunddenna för landskapsvårdsersättning börmot att resurserna
behållas minst oförändrade under tiden fram till år 1995.

4.6.3 Arealersättning metod bevara landskapöppnaattsom
Kommissionen skall också enligt direktiven frågan arealersätt-pröva om
ning metod bevara landskap. Därvid kommissio-haröppnaattsom en

bl.a. tagit del Naturskyddsföreningens och länsförbundensnen av av
iLRF södra Sveriges skogs- och mellanbygder i avsnitt redovisa-4.5

de förslag.
En genomgång de arealstöd förekommer inom EG visarav som en

rik flora sådana stöd såsom arealbidrag vegetabilieproduktion,förav
trädesersättning och stöd till jordbruk inom områ-mindre gynnade
den. De flesta dessa stöd har direkt eller indirekt detill effekt attav
förbättrar jordbrukamas möjligheter fortsätta jordbruksdrif-medatt

och mindre intensiv odling bevara landskap.ten öppetettgenom en
Inom för EGs miljöstöd tillämpas också oli-nämntsramen som ovan

åtgärderka syfte arealersättning bidra till riktär att ettvars genom
Ävenvarieratoch odlingslandskap. i Sverige används några årsedan

arealersättning i olika former i betydande omfattning.en
Kommissionen konstaterar Naturskyddsföreningens förslagatt ge--

produktionen landskapsvärden ochsätta biologisk mång-attnom av
förgrundenfald i radikalt avviker från såväl Sveriges EGssom-
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jordbrukspolitik. Mot bakgrund direktiven har kommissionen där-av
för inte förslagetsnärmare genomförbarhet,prövat konsekvenser el-
ler möjlighet till finansiering.

Då arealersättning tillämpas i omfattning i EG finnerstorm.m.
kommissionen Sverige framtida medlem Gemenskapenatt som av
kommer ha mycket möjligheter siganvända arealersätt-att stora att av
ning medel bevara landskap. Därvidöppna det bl.a.attsom är av

betydelsestörsta de bygder där hoten det kulturlandska-att öppnamot
dvs. landetsär skogs-störst, och mellanbygder,pet blir klassade som

mindre gynnade områden LFA inom EG och jordbruket iatt norra
Sverige erhåller särskilt stöd. Goda möjligheter finns också för Sveri-

inom för den jordbrukspolitikenatt i EGge ramen gemensamma ut-
forma olika regleringar och såstöd landets skogs- och mellanbyg-att
der kan behålla livskraftigt jordbruk. Exempel härpå regionalaett är
mjölkkvoter för bibehålla mjölkproduktionen i skogs- och mellan-att
bygdema. Vidare kan arealbidrag för olika utformasgrödor så att
skogs- och mellanbygdema Inom EG finns också flertalettgynnas.
stöd särskilt inriktade påär mindre gynnade områden. Kommissio-som

behandlar den frågan i kap.närmarenen
Mot ovanstående bakgrund konstaterar kommissionen arealersätt-att

ning både i Sverige och i EG etablerad metod förär be-numera atten
landskap. Kommissionenöppna finner inte anledning föreslåvara att

former för arealersättning medel för bevara land-nya öppnaattsom
skap under tiden fram till medlemskap.ett
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5 Kollektivt finansierade åtgärder för att

stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft

utgångspunktEn för kommissionens arbete Sverige EG-vidär att ett
inträde skall ha stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring ochen
livsmedelsindustri. Kommissionen har i sina tidigare betänkanden un-
derstrukit vikten produkt- och marknadsutveckling och FoU-in-av av

medel för uppnå detta. För stärka konkurrenskraftensatser att attsom
på den utökade hemmamarknad medlemskap innebäraskulleettsom
behöver marknadspositionema stärkas, marknadsanalysert.ex. genom
och produktutveckling. Framför allt gäller det områden Sveri-där

har komparativa fördelar.ge
Avsikten i detta kapitel visa på olika möjligheterär inom EGatt att

genomföra kollektiva åtgärder. Beskrivningen utgångs-dels medgörs
punkt i de medfinansierade strukturstöden, dels exempel pågenom
hur på nationell nivå i Danmark och Tyskland valt finansieraman att
kollektiva åtgärder för jordbruks- och trädgårdssektom.

5.1 EG-stöd

Inom EG finns olika generella strukturstöd utanför pris- marknads-och
regleringen till vilka EG länmar bidrag jfr kap. 2. Vissa stöd obli-är
gatoriska för medlemsländerna införa. Andra frivilliga. Till detäratt
viktigare de obligatoriska stöden hör investeringsstöd till primär-av
jordbruk. Till de frivilliga strukturstöden hör stöd till förädling och
marknadsföring jordbruks- och skogsbruksprodukter EG förord-av
ning 86690 och 86790. Definitionsmässigt inkluderas trädgårds-även
näringen i jordbruksbegreppet i EG och omfattas således också det-av

och andra generella tillstöd jordbruket. Marknadsföringsstödet harta
ingen motsvarighet i Sverige. I vissa medlemsländer Dan-t.ex.som
mark belopp detta stöd.satsar storaman
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5.1.1 Stöd till förädling marknadsföringoch
Syftet stödet förbättramed och rationalisera hantering, vidare-är att
förädling och marknadsföring jordbruks- och skogsbruksproduk-av

speciellt produkter. Medlemsländema får själva differentierater, nya
stödet mellan regioner och produkter. ledet efter pri-Det endastär
märjordbruket fåkan förädlingsstöd. Det skall också finnassom en

relation till jordbruket. Beloppsmässigt omfattandedetnära är ett
stöd för den EG-budgeten.gemensamma

För få del stödet måste medlemsländerna utarbeta sektors-att av en
plan skall godkännas EG-kommissionen. För investeringattsom av en
skall bli godkänd enligt EGs kriterier och kunna från jordbruks-stöd
fondens utvecklingssektion ställs förutom krav på sektorsplanen också
vissa investeringen.krav stödberättigad investeringEn måste t.ex.
ha samband med

rationalisering eller utveckling förädling jordbrukspro-av av-
dukter eller återvinning biprodukter fråneller restprodukteren av
framställningen,

förbättrad marknadsföring, inkl. prisbildning,-
införandet produktionsteknik, inkl. utvecklandetav ny av nya-

produkter biprodukteroch eller marknader, satsningar inno-samt
vativa investeringar,

förbättrad produktkvalitet.-
EGs regler också vilka investeringar kan bidrags-upptar som vara

berättigade, byggnader, maskiner för arkitekteroch kostnadert.ex.
och ingenjörer. Vidare EGhar fastställt kriterier för vilka investering-

prioriterade och för investeringar inte alls stödberät-är ärar som som
tigade. maximalaDet stödet från fonden uppgår till 50 % i mål l-om-
råden dvs. regioner utvecklingsnivå generellt låg, fram-ärsettvars
för allt omfattas Medelhavsländema och Irland 30 i övrigaoch %
områden. För Danmarks del uppgick EGs år 1990 tillstödandelt.ex.
12,5 % den beräknade totalkostnaden för stödprogrammet. Med-av
lemsländema måste, område, betala 5 % kostnaderna för in-oavsett av
vesteringarna. Stödmottagama måste i mål l-områden för åtmin-svara

25 % kostnaderna föroch 45 % i övriga områden.stone av
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5.2 Nationella stöd

Utöver de obligatoriska och frivilliga strukturstöd medfinansie-som
EG har medlemstatema möjlighet under vissa villkor införaras av att

nationellt finansierade stöd. Nationella stöd får i princip inte verka
konkurrenssnedvridande i handeln mellan länderna eller produk-vara
tionsdrivande. Införande eller ändringar befintliga istödav nya av
medlemsländerna måste anmälas till EG-kommissionen görsom en
prövning stödets godtagbarhet. EG-kommissionen kon-gör ävenav en
tinuerlig ochöversyn prövning medlemsländemas stödåtgärderav
och dessas förenlighet med Romfördraget. Rådet kan dock i vissa fall
fatta beslut godkänna stöd enligt normal bedömningatt ettom som
skulle betraktas oförenlig med Romfördraget.som

EG-kommissionens bedömningar förslag till nationella stöd på-av
verkas i allmänhet marknadssituationen för olika produkter. Enav
viktig princip vid bedömning stödåtgärden effektenär stödetav att av
bör räcka längre den tid åtgärdenän pågår. EG-kommissionen har
därför i allmänhet negativ inställning till stödfonner påmin-en som

driftsstöd. Exempel former nationella stödner god-om av som
känts är

stöd till katastrofer, sjukdomsutbrott och odlingsskador,-
stöd till kvalitets- och hygienförbättring hälso- och kvalitets-samt-

kontroll,
stöd till forskning, försök och rådgivning m.m.-

EG-kommissionen har godkänt nationella där utgif-t.ex. program
för forskning, djurhälsaterna och marknadsföring täcks genom av-

gifter på den inhemska produktionen.

5.2.1 frånExempel enskilda länder
Som Omställningskommissionen tagit i sitt första delbetänkandeupp
SOU 199287 har enskilda medlemsländer nationella marknadsorga-
nisationer syfte främja marknadsföringär på hemma- ochattvars ut-
landsmarknader. vissaI länder också medel tillavsätts bl.a. forskning
och utveckling avgifter på produktionen. Detta skergenom utöver sta-
tliga satsningar Jordbruks- och Utbildningsdepartementen tillgenom
universitet och andra institutioner.
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lantbruksnäring-förinsatserkoordinerasTysklandI gemensamma
jord-den tyskaförmarknadsföringsbolagetcentralaCMAgenomen

Tysklandiförsäljningsintressenabruksnäringen. CMA representerar
skogsbruks-jordbruks-,inombranschernaolikautlandet för deoch

medenlighethandel. Isjälv ingenbedriverträdgårdssektom,och men
frågaintefår detmarknadsföringtillför stödreglerEGs om re-vara

enbartprodukterellerenskilda företagenbartklam rör somsom
förenademed denCMAförMålet ärlandet.framställs i det attegna

konkurrens-ökabibehålla ochmetodermedel ochjordbruksnäringens
för dengällerdejordbruk inomtysktkraften hos gemen-somramar

ingårarbetsuppgifterBland CMAseuropeiska marknaden.samma
kvalitetsmärk-främjaproduktutvecklingmarknadsanalyser och attsamt

exportpersonal.ochbutiks-utbildningochning av
tyskatill vilkenmarknadsfondfinansierasVerksamheten engenom

tillbidragenpåStorlekenbidrar.förädlingsföretagochjordbruks-
kvantite-produceradeeller denproduktionsvärdettillrelaterasfonden

särskild lagireglerasAvgiftsuttagetenskilda produkter. enten av
myndighetfederaluppbörden skötsochmarknadsfondslagen av en--

Bundesamt.
marknadsbevaknings-pris- ochocksåITyskland finns gemensamen

livsmedelssektom,ochfrån jord-, skogs-produkterorganisation för
kontinuerligGenomPreisberichtstelle.Markt- undZentraleZMP

påalla aktörersäkerställaskall verksamhetenbevakningsnabb attoch
Ävenochmarknadsöversiktjordbruksmarknadema transparens.ges

CMA, dvs.principifinansieras sättorganisationdenna somsamma
uppdragsverksam-ocksåbedriverAbsatzfonden. ZMPden s.k.genom

sina tjänster.då betalt förochhet tar
ochjord-Även inomkollektiva insatserfinansierasDanmarki

anima-vegetablie-såvälproducentavgifter. Förmedskogsbruket som
produktionsav-till olikavilka försavgifterlieproduktionen det uttas

produktionsavgifter-andelfonderInom dessagiftsfonder. avsätts aven
återförsrådgivning. Därutöverutveckling ochforskning,till enna

Dessadanska jordbruket.jordskatten till detdanskaviss del denav
produktionsavgiftsfondemade olikafördelas tillpromillemedels.k.

går bety-Dessutomexportfrämjande insatser.tilloch engemensamma
lantbrukets rådgiv-finansieringtillpromilleavgiftemadeldande avav

ning.
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Fondemas syfte och avgiftsuppbörden fastlagda i dansk lag.är De
huvudområden för fondemas verksamhet lyfts fram bl.a. sjuk-ärsom
domsbekämpning, hälsofrämjande och kontroll, forskning, försök och
utveckling rådgivning inom område.samt resp.

5.3 Förhållanden i Sverige

Vissa, för jordbruket, kollektiva insatser finansierades fram till 1990
års livsmedelspolitiska beslut inom för regleringsekonomin. In-ramen
flödet medel i regleringsekonomin bestod införselavgifter, till-av av
verkningsavgifter och interna avgifter jordbruksproduktionen. När
marknadsregleringama avvecklades upphörde också delenstörre av
den verksamhet finansierades med regleringsmedel. Vissa desom av
kollektiva åtgärderna skulle efter avreglering näringensen vara an-

Viss verksamhet finansierades inom regleringsekonominsvar. som
dock sådan statsmakternaäven hade intresseatt denvar ett stort attav

drevs vidare. Kostnaden för denna skulle då kunna finansieras över
statsbudgeten.

5.3.1 Kollektiv forskning
Viss jordbruksforskning och växtförädling tillämpad finan-artav mer
sierades tidigare medel inom jordbruksprisregleringen, s.k. inom-av
ramsmedel, vilka tillfördes bl.a. Stiftelsen Lantbruksforskning. Stiftel-

bildades âr 1986 Lantbrukamas riksförbund och de lantbruks-sen av
kooperativa branschema. Genom stiftelsen har lantbruket finansierat
forskning långsiktig och generell Avsättningama till dettaav mer art.
har, deutöver nämnda regleringsmedlen, skett direkta bidrag.genom
Inomramsmedlen har sedan överförts på statsbudgetsanslag prop.
199091l00, bet. 19909lJoU22, rskr. 19909l202. Regeringen
har i den nyligen lagda 1992932170 forskning för kunskapprop. om

framstegoch föreslagit Stiftelsen Lantbruksforskning skall erhållaatt
42 miljoner kronor för 199394 års verksamhet. I längre perspek-ett
tiv kan det finnas behov lösningar i finansieringsfrågan. Bl.a.av nya
med hänsyn till näringens struktur kan denna fråga inte lösas genom
individuella bidrag eller villkor baseras på frivilliga insamlingar.som
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möjlighetolika Eninsamlingar skeKollektiva kan ärsätt. att me-
belastarskattergenerellaregleringsavgifter ochfråndel avsätts som

efter överenskom-då lämpligennäringama. Medelareellade avsätts
påavgiftnäring. Ett sättamellan och ärmelse sätt attannat var-stat en

lagstöd.krävsproducerad För dettaenhet.

Rådgivning5.3.2
Rådgivningsutred-Ii jordbruket harrådgivningenFrågan utretts.om

ochjordbruketRådgivning inom199299SOUningens betänkande
rådgivningeniföreslås bl.a.trädgårdsnäringen att statens engagemang

rådgivningensituationer dåtillskall begränsas de äri framtiden ett
effektivtsamhällsmål eller föruppnå angelägnamedel för attatt ge-

myndighetsuppgifter. Råd-och andramyndighetsutövningnomföra
statligi framtidengivning inom jordbruket kommer även att envara

produktions-omfattalängrei princip skall den inteangelägenhet, men
bedrivas iirådgivning stället börföretagsekonomiskteknisk och som

rådgivningen kommerstatliga tillregi. De anslagennäringens att
199394.budgetåretminska

livsmedelMarknadsföring förädlade5.3.3 av
EES-avtalet,Sverige innebärlivsmedelsindustrin ijordbruket ochFör

förändrade konkurrens-EG-medlemskap,framför allt svensktettmen
Omställningskommis-marknad.europeiskvillkor på såväl svensk som

199287 åtgärderdelbetänkande SOUi sitt förstasionen föreslog
tillunder tiden framförädlade livsmedelför främja ettatt export av

för närvarande riksdagen.Förslagen behandlasEG-medlemskap. av
60 miljo-medverka medår 1992 beslutatRegeringen har under att
livsmedelexportfrämjaitde åtgärder försatsningkronor i enner

marknadsföring1992-1996. skallperioden insatsernaunder avavse
Projektmedlenförsta hand till Europa.förädlade livsmedel isvenska

har tillsatts medExportrådet. En särskildförvaltas styrgrupp re-av
Exportrå-Jordbruksverket ochlivsmedelsindustrin,förpresentanter

skall användas. StyrgruppenStyrgruppen beslutar hur medlendet. om
innehåller lång-efter projektidéersärskilt sökakommer att nya,som

marknadsföra ochmöjlighetersiktiga och konkreta exporteraatt
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svenska livsmedel. Medlen således inteär avsedda användas föratt
enskilda företags löpande marknadsföring.

överväganden5.4

Det möjligt förär EGzs medlemsländer via Gemenskapens budgetatt
delfinansiera projekt syftar till rationaliserat.ex. produktio-som att

och utveckla marknadsföringen. Det kommernen också möj-att vara
ligt för Sverige EG-medlem införa sådantatt stöd. Hur stödetsom ett
i så fall utformas kan vi själva påverka efter våra nationella priorite-
ringar.

Detta gäller generellt för de frivilliga och obligatoriska struktur-
stöd finns inom EG. En allmän slutsats i fråga EGs medfinan-som om
sierade strukturstöd därförär det, i likhet med vad tidigareatt som

EGs miljöinriktade stödsagts kap. 4, kan angelägetom fö-attvara
medlemskap utarbeta svenskaett och riktlinjerre så stö-program att

det kan iträda kraft vid tidpunkten för medlemskap. Stödens utforrn-
ning inte i förstaär hand förhandlingfråga fråga natio-utanen en om
nella prioriteringar och önskemål. För Sverige medlem skallatt som
kunna tillämpa strukturstöden måste dock EG-kommissionen ha god-
känt den nationella utformningen. De nationella förstöd jordbruksnä-
ringen Sverige därutöver vill ha skall bedömas EG-kommissio-som av

utifrån Romfördragets regler.nen
Exempel från olika EG-länder visar det finns möjligheteratt stora

för medlemsländema införa olika nationella föratt stöd kol-typer av
lektiva insatser rådgivning, produktutveckling,t.ex. försöksverk-som
samhet, forskning och marknadsföring.

I Danmark och Tyskland hart.ex. valt finansiera vissa kol-attman
lektiva insatser obligatoriska produktionsavgifter. Jordbrukgenom
och livsmedelsindustri bidrar därmed till finansiera aktiviteteratt som
är intresse för näringen. Avgifternagemensamt regleras i lag.av

Inför svenskt EG-medlemskap kan således fråganett behovetom av
kollektiva åtgärder och finansiering sådana aktualiseras. Framförav
allt detta angelägenhetär för jordbruksnäringen. Jordbrukssek-en

struktur kan dock det svårttoms göra frivilliga bidrag el-att genom
ler avgifter lösa frågan. Ett motsvarande lagstöd tillämpas i Dan-som
mark och Tyskland kan då underlättasätt avgiftsuttagett attvara om
de svenska jordbruks-, skogs- eller livsmedelssektorema skulle vara
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medelvilkaliknandebyggaintresserade systemett genomatt uppav
åtgärder.förfonderas gemensamma

så-ståndfå tillförsektorernafrån nämndafinns deOm intresse att
kommis-åtgärderkollektivt finansierade nämntsdana ansersom ovan

finansiering-underlättatillmedverkabörstatsmakternasionen attatt
lag-medelsuppbördenförutformahärav system genomattgenomen

dedelshärtillmedverkasamhället skallSkälen för ärstiftning. attatt
sek-förbetydelsefinansieraskallverksamheter medlen är storavsom

visaterfarenheterkonkurrenskraft, delsinternationella attatttoremas
i formtill godo bl.a.resultatet kommer konsumenternadel avaven

priser.utbud och lägrestörre
angeläget inleda närma-kommissionen detVidare är attatt enanser

frånstrukturstödfrivilligaochgranskning EGs obligatoriskare av
iutforma nationellautgångspunkter syftesvenska med att program

bör-stödprogram kandessasåöverensstämmelse med EGs regler att
från för medlemskap.tillämpas tidpunkten
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6 Anpassning till djurskyddsreglernya

6.1 Nuvarande förhållanden

De svenska djurskyddsreglema hårdare de tillämpasär i EG-än som
länderna och skillnaderna ökade den djurskyddslagennär inför-nya
des. I vissa fall skillnaderna EG-ländemaär så svensktmot stora att
jordbruk drabbas kostnadsnackdelar. Jordbruksverket har i sittav
remissvar på Omställningskommissionens delbetänkande anima-om
liesektom bl.a. gjort bedömningen de svenska kravenatt större
byggnadsyta Ävennettofördyring 1 krkg griskött.ger ägg-en av ca
och fågelköttsproduktionen drabbas betydande fördyringar. Frånav
jordbrukarhåll har framfört svenska animalieproducenter be-attman
höver kompenseras för de kostnadsskillnader djurskyddsreglemasom

upphov till så svenska produkter kan konkurrera likaatt vill-ger
kor.

Den djurskyddslagen och dess tillämpningsföreskrifter innebärnya
många företag med djurhållningatt måste genomföra förändringar i

denna. En del förändringarna mindre omfattningär och harav av re-
dan i kraft.trätt Andra förändringar genomgripande,är det.ex.mer

kräver ombyggnad stallar. De träder därför i kraft eftersom av en
övergångsperiod. Ikraftträdandet dessa bestämmelser har koncen-av

till två tidpunkter, den januaritrerats l 1994 och den l januari 1999.
För stallar nybyggs har de djurskyddsreglema redan isom trättnya
kraft. Några viktiga förändringar berör befintliga stallar redo-som
visas nedan med tidpunkt för ikraftträdandet.
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Tidpunkt förBestämmelse äldre byggnader
ikraftträdande

1999båsmått för mjölkkorNya
1999slaktsvinMåttföreskrifter för
1999stallavdelning300 slaktsvinHögst per
1994Lösgående svin i praktiken suggor
1999förBurförbud värphöns

Viss utrustning i värphönsburar
1994mellanväggarklonötare och hela

högsta tillåtna haltBestämmelser om
1994luftfuktighet och luftföroreningarav

sig till bestämmelser-långsiktiga kostnaden för näringenDen att anpassa
500 miljoner kro-i uppskattats till storleksordningentabellen harna

burförbudet för värphöns. Denår halva summan avsernor per varav
byggnadskostnader somlångsiktiga kostnaden inkluderar fördyrade

för både äldre och byggnader.regel på grund ytkravstörre nyaav
ellerMånga bestämmelser har inte direkt samband med byggnader

anläggningar vållar inte investeringskostnader. Det gälleroch t.ex.
antaletkravet skall hållas sommartid, minskningkor beteatt av

värphöns bur kravet vissa djur skall ha ströbädd. 1 des-och attper
minska-fall består kostnadsförandringen ökade arbetskostnader,sa av

inköp halmde intäkter eller löpande kostnader för spån ellert.ex. av
svå-vid företag ströhalm. kostnadersaknar Dessa mycketärsom egen

före-kompensera rättvist knappast möjligtoch det ar göraatt attra
tagsvisa beräkningar. realistiska ersättningsmöjlighetenDen enda tor-

enklade schabloniserade ersättningar efter ljurztntzil eller andravara
kriterier.

6.2 Investeringsbidrag anpassningenför underlättaatt
till reglernya

Bestämmelserna i tabellen i avsnitt 6.1 de krä-den karaktärenär attav
investeringsbidrag hjälp för fö-investeringar. Därmed kanver vara en
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i anpassningen. Andra djurskyddsbestämmelserretagen har inte di-en
rekt koppling till byggnadsinvesteringar och kostnaderna kan därför
inte påverkas investeringsbidrag.av

Tidpunktema för bestämmelsemas ikraftträdande år 1994är resp.
år 1999. Anpassningen kan förväntas ske successivt och förändringar-

utförs ofta i kombination med andra byggnadsinvesteringar.na Ett
eventuellt investeringsstöd kan inte tidsskäl införas förrän tidigastav
den 1 januari 1994. Det innebär stödet inte får någon effekt för deatt
investeringar skall genomförda den januari1 1994. Där-som vara

kan investeringsstöd hinnaemot ett god effekt för de anpassningar
krävs till år 1999.som

6.3 Investeringsbidrag kompensation försom
strängare djurskydds- och miljöbestämmelser

En jämförelse med bestämmelserna inom EG visar de svenska djur-att
skyddsbestämmelsema hårdareär och medför dyrare produktion. Det
kan därför finnas motiv för svenskaett producenter investe-att ge
ringsbidrag för djurskyddsinsatser. Andra miljöbestämmelser skiljer
sig däremot inte så mycket från vad tillämpas i de nordliga EG-som
ländema, vi i första hand har anledning jämföra med.som att

Inom EG finns investeringsstöd till jordbrukareett obligato-ärsom
riskt, dvs. varje land måste införa investeringsstöd jfr kap. 2.ett
Reglerna för stödet kan emellertid variera inom EGs och harramar
därför utformats olika i olika länder. Man kan välja differen-t.ex. att
tiera stödet mellan regioner och produktionsgrenar. EGs regler sät-

vissa förter gränser stödet beträffande bidragsnivâ och företagsstor-
lek, högst 35 % bidragt.ex. till fasta investeringar utom mark och
högst 20 % till lösa inventarier. Inom s.k. missgynnade områden kan
bidraget räknas med 10 procentenheter till 45 30 %. Förupp attresp.
bromsa överproduktionen lämnas inte bidrag till investeringar för

40 mjölkkorän 60 vid l21 sysselsatt och intemer till utökad svin-
produktion. Ett EG-anpassat investeringsstöd kan utformas så vissaatt
investeringar högre bidrag, investeringar för bättre djur-ochger t.ex.
arbetsmiljö.

Stöd lämnas inte till företag med produktion eller slaktkyck-äggav
ling inom EG. Det torde däremot möjligt för Sverige med-vara som
lem i EG införa nationellt stöd föratt ombyggnad från burhållning
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och intedjurskyddssyfteiskerinvesteringenfrigående hönstill om
produktionshöjande.verkar

överväganden förslagoch6.4

kostnadskrävandemedfördjurskyddsbestämmelsemasvenskaDe nya
investeringsbidrag. Förunderlättasskulle kunnaanpassningar avsom

föremellertid knapptidenår 1994anpassningar förekrävs ärde som
anpassningareffekt.och få Degenomförasstöd skall hinna somettatt

Medinvesteringsstöd.underlättasår 1999 däremotföre kankrävs av
dock be-tidenfram irelativt långtligger ärtill detta datumhänsyn att

inte överhängan-åretdetinvesteringsstöd inom närmastehovet ettav
de.

utfalletavvaktafinnas skäli kanKommissionen det dag attattanser
slutligtinnanmedlemskapsförhandlingamanyligen inleddade ettav

så-utformningenstöd ocheventuelltställningstagande till ettett avtas
förinomnationellt ellerinvesteringsstödEtt svensktdant. ramen-

medenlighetibör utformasstrukturstödEGs medfinansierade -
bestämmelser.EGs

stödfrågamedge iEGs regler kani dag oklart vadDet t.ex.är om
slaktkyck-ochdetframför allt gällerproduktionsgrenar,till vissa ägg

investerings-generelltobligatorisktEGling. Som harnämnts ettovan
EG-medlem investeringsstödinföra. EttmåsteSverigestöd vilket som

inomutformashanddjurskyddsinsatser bör i förstariktat till ramen
behovetmed ochstöd och därför samordnasför detta avvägas mot av
tid förei godinvesteringar. angelägettill andra Detstöd ettär att

förnationelltutformainleda medmedlemskap arbetet ettatt program
Förfrån medlemskapsdatum.i kraft när-stöd så det kan trädadetta att

djurskyddsbestäm-gällandesker det i Sverigevarande översyn aven
också beaktas.börmelser. Resultatet denna översynav
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7 Möjligheter för jordbrukare ändraatt

produktionsinriktning

Kommissionen har under sitt arbete jordbrukspolitiken vidatt anpassa
olika tillfällen konfronterats med de problem kvoteringar ochsom
andra regleringar medför det gäller dennär enskilde jordbrukarens
möjligheter förändra produktionsinriktningen påatt sitt företag. Kom-
missionen har därför beslutat särskilt behandla denna fråga.att

I kapitlet behandlas effekterna regleringar påverkar jord-av som
brukamas möjligheter förändra produktionen förutsättningar-att när

förändras. Nedan följer beskrivning svenskana förhållanden påen av
detta område före medlemskap hur dessaett kan komma för-samt att
ändras vid EG-medlemskap. EGs jordbrukspolitikett något flexi-är

Ävenblare i denna fråga. detta beskrivs i kapitlet och exemplifieras
med beskrivning CAP-reformens tillämpning ien England.av

Kommissionen behandlar i huvudsak de produktionsbegränsningar
vegetabilieproduktionen.styr I detta sammanhangsom bör dock fram-

hållas produktionsbegränsningaratt inom vegetabiliesektom på-även
verkar animalieproduktionen.

7.1 Produktionsbegränsningar i Sverige och dess
effekter på förändring produktionsinriktningenav

Det har under längre period producerats överskott jordbruks-en ett av
produkter i Sverige. Staten har under den femårsperiodensenaste strä-

efter produktionenvat på åkermarkatt styra produktionmot änannan
livsmedel. Exempel på det Omställning 90är och 1990 års livsmedels-
politiska beslut. Enligt 1990 års beslut lämnades under övergångs-en
period inkomststöd och infördesett omställningsprogram medett av-
sikt stimulera till produktionatt livsmedel. Påän omställdaannan
arealer odlas i dag bl.a. energigrödor, löv- och barrskog samt exten-
siva beten. Omställningsprogrammet innebär odlingenäven deatt av
grödor år 1990 prisreglerade inte får öka under omställnings-som var
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ideltarjuni 1996 för de jordbrukareperioden den 31t.o.m. som
odlingsbegräns-produktions- ellerDetta brukar benämnasprogrammet.

anslutna till omställningsprogrammetning. jordbrukareDe ärsom
plane-odlingsbegränsningen desåledes beakta effekternamåste närav

produktionsinriktning. Omföretagetseventuell förändringrar en av
sinupphör medmed i omställningsprogrammet ochjordbrukare ären

vallodlingen övergå tillinte ochmjölkproduktion, kan han avbryta
omställningsperiod. Odlingsbe-spannmålsproduktion pågåendeunder

31 juni 1996 och berörgränsningen gäller endast dendock t.o.m. en-
anslutit mark till omställningsprogram-dast de jordbrukare harsom

fåromställningsprogrammetJordbrukare inte med iär ut-met. som
arealbidragerhåller ingetsin prisreglerade grödoröka odling av men

för utökade odlingen.den
kon-med hjälpProduktionen vissa andra grödor begränsas avav

bl.a. förodlare industrin. Detta gällertrakt mellan och den berörda
fabrikspotatis,odlingen sockerbetor, konservärter etc.av

1992932100 bil. 10 föreslogs1993 års budgetpropositionI prop.
areal-odling ligga för utbetalningarna1990 års skulle till grundatt av

fördelasbidrag åren 1993 och 1994. innebär arealbidragetDet ut-att
registrerade i Jordbruks-ifrån uppgifter för 1990 års odling finnssom

arealbidraget baserar sigverkets stödregister. Det faktum att en
förändringar på det enskil-historisk areal försvårar genomförandet av
nödvändiga företa-da företaget. Sådana förändringar kan för attvara

bärkraftigt på Förslaget innebärskall kunna sikt. attget t.ex.vara en
år med odling-jordbrukare, 1990 odlade vall och har upphörtsom nu

mjölkproduktion, inte har möjlig-grund han upphört medatten av
tidiga-het få arealbidrag för spannmålsodling de arealer där hanatt

jordbrukare svårt finna produk-odlade vall. Denna har att en annanre
tion för Situationen blivit likartad för de företagaremarken. hade

exempel-någon anledning blivit med sin kontraktsodlingsom av av av
vis eller potatis inte riksdagen beslutatsockerbetor, konservärter om

inkludera grödor i stödarealen fortsättningsvis. Syste-dessa ävenatt
medför kapitaliseringseffekter. En gård med stöd-ävenmet gynnsam

varit fallet individuel-areal värderas högre vad hade denän utansom
begränsningen.

inom animalieproduk-Det har inte förekommit någon begränsning
frivilliga själ-tionen den kvotering mjölkproducentemaänannat som

införa för mjölkproduktionen. Kvoteringen pågick endastvalde attva
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under kortare period. Systemet kompliceraten hantera ochattvar
krävde omfattande administration. Kvotema utgjorde hinderen bl.a.
vid nyetablering och dessutom uppstod kapitaliseringseffekt. Går-en
dar med tilldelad kvot istor värde samtidigt gårdaren steg medsom
låg eller ingen kvot alls sjönk i värde.

7.2 Produktionsbegränsningar i EG och dess effekter
på förändring produktionsinriktningenav

Utbudet jordbruksprodukter överstiger efterfrågan påav flertalett
områden inom EG. Tidigare har valt kvotera viss produktionattman
såsom mjölk- och sockerbetsproduktion för därmed begränsa utbu-att
det. Dessutom kommer produktionen begränsas ytterligare efter-att

med kvoter utvidgassystemet CAP-reformensom tillgenom att om-
fatta produktionenäven spannmål, oljeväxter och proteingrödor.av
Vidare kvoteras bidragen till får, och dikor till handjuram- samt av
nötkreatur. Genom införandet CAP-reformen omfördelas delav en

stödet till jordbrukama från prisstöd tillav inkomststöd, areal-t.ex.
bidrag.

EGs kvotering vegetabilieprodukter omfattarnya av som spann-
mål, oljeväxter, proteingrödor ersättningsberättigad träda behö-samt

inte fastställas för varje enskild jordbrukare.ver CAP-reformen gör
det möjligt för varje land självständigt beslutaatt kvotema skallom

produktionen i viss region eller kvotenavse skall begränsaen om pro-
duktionen för den enskilda jordbrukaren. Flertalet länder har inför
1993 års odling valt låta kvoten produktionenatt i region ochavse en
begränsar därmed inte odlingen för den enskilda jordbrukaren. Dan-
mark har valt låta hela landetatt endautgöra region och i Stor-storen
britannien har valt indela landet i fyra regioner.attman
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i EnglandtillämpningCAP-reforrnens7.3 -
produktionsbegränsningen

Englandliutformatsharbeskrivs hur trädeskravföljandeI det m.m.
inomCAP-reformentillämpningenpraktiskaför illustrera denatt av

fyra regioner.fördelatsvegetabiliesektom. England har kvotemaI
jord-för varjebestämd arealfastställtsinte harDet innebär detatt en

efter önske-relativt fritt odlastår varje odlarebrukare det attutan att
ialla odlareöverskridas bestraffasmål. Skulle den regionala kvoten

region kollektivt.en

begränsningar7.3.1 Individuella
enskilde jord-basarealen för denberättigad ingå iarealDen är attsom

ol-199192. All odlingbudgetåretbaserar sig på odlingenbrukaren av
potatis, vall somsockerbetor,jeväxter, spannmål, proteingrödor, är

ingå idärmed kanberättigad marksådd efter den juli 19871 är som
förkan ligga till grundarealer inteden enskildes basarealen. De som

åkermark, betesmar-skogsplanteradansöka arealbidrag bl.a.äratt om
i andra trädesprogram.vissa ingårker och trädade arealer som

enskildefritt för denindividuella basarealen det sedanInom den är
oljeväx-arealbidrag för aktuell odlingjordbrukaren ansökaatt avom

åkerbönorsötlupin, ochspannmål, proteingrödor söt-ärter samtter,
arealbidragskall erhållaförutsättning för jordbrukaremajs. En att en
bidragsbe-exakt % jordbruksföretagetsdet dessutom trädas 15är att av

inkluderar denrättigade mark. bidragsberättigade markenDen även
beroende valobligatoriska Bidragets storlek varierarträdan. av

trädaspannmål, oljeväxter,gröda. Det lämnas stöd för odling resp.av
proteingrödor.

Regionala begränsningar7.3.2

genomsnittet hektarregionala basarealen beräknas antaletDen avsom
för odlingåren 1989, 1990 1991 användesunder och spann-som av

tillmål, bestod träda anslutenoljeväxter, proteingrödor eller som av
förfinns således ingen fastställd areal denträdesprogram. Detett en-

bidragfår odla och begäraskilde brukaren hur mycket hansom anger

augusti 1992,England.Arable explanatory booklet,1MAFF, payments-
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för under budgetåret 199293. En jordbrukare behöver inte utnyttja
hela sin basareal. Han kan utöka eller minskaäven odlingen bi-av
dragsberättigade grödor nästkommande år.

Om den anmälda bidragsberättigade odlingen sammanlagt översti-
den regionala basarealen genomsnittsproduktionenger för åren

1989-1991 under år, får det till följd denett bidragsberättigadeatt
arealen minskar för Åretalla jordbrukare i motsvarande omfattning.
därefter ökar dessutom trädeskravet för odlama med procentandelen

den mängd arealmotsvarar kvotensom överskreds föregåen-medsom
de år. Det lämnas dock inte någon trädesersättning för det utökade trä-
deskravet. Bestraffningen blir således kollektiv.

Med dylikt förslag kan inteett den fastställda kostnaden för arealbi-
drag och trädesbidrag överstiga det budgeterade beloppet. Under förs-

året kan dock exportbehovetta öka något kvoten skulle överskri-om
das. Detta kompenseras dock i viss mån påföljande år eftersom det
inte lämnas trädesbidrag för det utökade trädeskravet.

7.4 Produktionsbegränsningar i Sverige efter EG-ett
medlemskap

Sverige kan vid inträdet i EG välja vill införa regionala kvo-om man
eller individuella.ter För minska överskottsproduktionenatt måste

dock någon dessa två regleringar införas vid EG-medlemskap.av ett
Nedan följer beskrivning några tänkbara lösningar.en av

7.4.1 Regionala kvoter
Om i Sverige fastställer kvoteringenman skall gällaatt för specifi-en
cerad region kan tillämpningen utformas enligt engelsk modell. Syste-

med regionala kvotermet innebär det finns möjligheter föratt det en-
skilda företaget byta produktionsinriktning.att En nackdel med regio-
nala kvoter kan incitamenten minskaatt produktionenvara att av
exempelvis spannmål inledningsvis blir lägre kvotenän hade varitom
fastställd för det enskilda företaget. Detta regleras dock trä-attgenom
deskravet utvidgas påföljande år det lämnas trädesbidragutan föratt
utökningen. Ett med regionala kvotersystem torde medföra att resur-

inom region fördelas effektivt.serna Ett trädeskraven baseratmera
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förändra produktionen förpå regionala kvoter ökar möjligheterna att
blirgenerationsskiften Jordbrukamabrukare vid eller köp.en ny

marknaden Dennaflexiblare kan efter de signaleroch som ger.agera
nationella budgeten, intefråga får liten, någon, inverkan denom

får betydelse förheller påverkas EGs budget detnämnvärt, stormen
enskilde jordbrukarens handlingsförmåga.den

Individuella7.4.2 kvoter

Sverige fördela individuell nivå fixerasOm väljer kvoteratt pro-
försvårarduktionen för det enskilda företaget. Individuella kvoter ge-

fö-nomförandet förändringar kan nödvändiga för att ettav som vara
långsiktigt produktion. De jord-skall kunna bedriva lönsamretag en

bruka-brukare vinner på det individuella deärsystemetsom som var
vid införandet tilldelades hög kvot. De kankvoter ochre av som en

beloppvid avveckling verksamheten sälja gården till högre änettav
gården marknadssituzrtion.det hade betingat i friareen

Skulle regeringen tidigare välja fördela kvo-vadtrots sagts attsom
på företagsnivå det viktigt i möjligaste mån undvikerärtema att man

tidigare effekter. dylika effekter viktigt förbeskrivna Att undvika är
alla länder inom EG. Sveriges del detta speciellt viktigt medFör är

förändras vidtanke på produktionsförutsättningzima avsevärtatt ett
EG-medlemskap.

Man kan emellertid lindra nackdelarna med individuella kvoter ge-
administrativa åtgärder. beskrivning någ-Nedan följer kortnom aven

lösningar exemplifierar problematiken. alternativEtt är t.ex.ra som
fördela till Därefter till-kvoter jordbrukarna införs.näratt systemet

låts handla vinner dyliktodlama med kvotcrua. De påatt ettsom
fick gratis vid tidpunkten för införandet. Ettde kvotenärsystem som

alternativ inför kösystem där exempelvis jord-ärannat att ettman en
våren måste odlingsinriktningen förbrukare på anmäla kommande

inteväxtodlingssäsong. Den kvot används kan därefter fördelassom
till efter någon prioriteringsordning. påandra En variant kö-ut annan

jordbrukare, två inte utnyttjarkan under årsystem attvara en som
sin tilldelade kvot eller avvecklar blir till-verksamheten, med denav
delade kvoten. Kvoten kan sedan fördelas till nystartade jordbrukare
eller till dem vill sin odling. Ytterligare altemativutöka ärett attsom

inför anbudssystcm. förutsättningarna ochDe har bästaettman som
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betalningsförmåganstörsta får odla de avsedda grödoma. Odlingen
kan då komma koncentreras till bättre jordbruksbygder.att

En del dessa lösningar kräver omfattande administration.av en
Dessutom blir det konstruerade lösningar bromsar utvecklingsom
och motverkar fördelas på effektivastedetatt sättet.resurserna

7.5 Kommissionens överväganden och förslag

De olika beräkningsgrunder står för Sverige vidöppna utbetal-som
ning arealbidrag före medlemskap kan sammanfattas i hu-ettav tre
vudinriktningar.

Sverige väljer fördela kvotema individuellt, varpå reglering-att
hinder vid förändringutgör produktionsinriktning.etten av

Sverige sitt stödsystem till EGs reglering med regiona-anpassar
kvoter.

Sverige avvaktar med reglerna för arealbidrag tillatt anpassa
EGs regelverk till tidpunkten för medlemskap. Arealbidrag läm-ett

i stället för all aktuell odling spannmål, oljeväxter, proteingrö-nas av
dor, sockerbetor, potatis, vallfrö, bruna bönor och konservärter oav-

tidigare markanvändning.sett
Kommissionen det problem för såvälär jordbru-att ett stortanser

kama samhället produktionen begränsas individuellt histo-som om
riska grunder. Företagarna bör ha frihet kunna utveckla ochatt anpas-

företagen till de faktorer påverkar verksamhetensa yttre ochsom
kontinuerligt förändras. Dessutom begränsning olyckligärsom en ur

samhällssynpunkt, eftersom efter hand får ineffektivresurserna en
fördelning. Ett individuellt stöd beräknat utifrån 1990 års odling för-
svårar nyetablering och andra överlåtelser för lång tid framöver.en
Hur omfattande effekterna blir beror hur länge 1990 års odling
kommer styrande.att vara

Riksdagen har regeringen i uppgift omställningspro-gett överatt se
för det till EGs regler.grammet Det såledesatt förär närva-anpassa

rande oklart vilka förutsättningar kommer gälla för 199495attsom
års odling. Med anledning härav Omställningskommissionên tvåanger
lösningar bygger på olika förutsättningar.som

Kommissionen vidhåller sitt tidigare förslag slopad odlingsbe-om en
gränsning. Odlingsbegränsningen innebär valet produktion be-att av

för de jordbrukaregränsas anslutna tillär omställningsprogram-som
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förhållandendesin odling efterintekanDe upp-somnyamet. anpassa
möjligheterfårdevilket sämreIEC-medlemskap,vid görstår attett

utanför.stå Närvalde anmä-jordbrukaresig de attänatt somanpassa
inte1991 detvårengjordes ännuomställningsprogramimettilllan var

förändradeEG-medlemskap. DessaansökaSverige skullekänt att om
därför beaktas.och börväsentligaförutsättningar är

EG-anpassningenavvaktar medi SverigeFörutsatt reg-avatt man
uppnåsmedlemskap, störsttidpunkten förarealbidrag tillförlerna ett

produktionensbegränsningarnågrainte krävsflexibilitet det avom
arealbidra-slopas ochodlingsbegränsningendvs.omfattning, attgenom

läm-arealbidrag börinnebärstödarealen. Detfrikopplas från attget
sock-proteingrödor,oljeväxter,spannmål,odlingför all aktuell avnas

tidiga-och konservärterpotatis, vallfrö, bruna bönor oavsetterbetor,
denna lös-förordarOmställningskommissionenmarkanvändning.re

jordbruksproduktio-förutsättningarna föranledningmedning attav
1990förutsågs vidmed vadjämförtpåtagligt förändratshar somnen

livsmedelspolitiska beslut.års
vegetabilieproduktio-för stöd tillreglernaEG-anpassningVid aven

regio-medkommissionenmedlemskapföre systemetattett ansernen
företagarfrihetensåvältillgodosesväljas. Härigenombörnala kvoter

region.inomoptimal resursfördelning enensom

Finansiering7.6

förarealersättningenangåenderiksdagens beslutenlighet medI spann-
denförväntaspotatissockerbetor,proteingrödor,mål, oljeväxter, etc.

efter det000 hauppgå till 1 515bidragsberättigade arealen attatt ca
000 krhaarealbidrag med 1frånräknzid. Ettomställningsarealen är

500 miljonerblirarealbidrag lkostnaden förmedföraskulle att ca
budget-610-730 miljoner kronorexportkostnadernztkronor och ca

exponkost-genomsnittligaantagande den199495 underåret attom
in-odlingsbegränsningen släpps50-60 örekg. Omblir mellannaden

tidigarespannmålsodling dendet utövernebär att accepterarman en
faktiskjämförelseVid medbidragsberättigade arealen.fastställda en

dessasig odlingenvisat1992 har det dockunder årodling att av
bidragsberättigade arealen.000 lägre denligger 70 hagrödor änca

val-delbetänkandeOmställningskommissionens andraI attantogs
proteinfoderregle-grundminska påkonkurrenskraft skullelens attav
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ringen föreslogs upphöra den 1 juli 1993. Med anledning denattav
svenska kronan har deprecierats torde effekten inte bli den omfatt-av
ningen i betänkandet, vilket torde innebära konsumtio-antogssom att

inhemskt producerad foderspannmål inte påverkas inen av samma om-
fattning och spannmålsodlingen inte påökar bekostnad vallodling-att av

Inom mjölkproduktionen pågår för närvarande utökningen. en av
djurantalet, vilket talar för ökad vallodling. Dessutom pågåren en
uppbyggnad dikobesättningar ökningoch antalet dikor. Om-av en av
ställningskommissionen bedömer bakgrund detta nettoeffek-mot attav

odlingsbegränsningen skulle upphöra inte blir så omfattandeten attav
kostnaderna inom för budgeterade medel.utan att ryms ramen
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8 Mindre gynnade områden i södra

Sveriges skogs- och mellanbygder

8.1 Inledning

Utgångspunkten för tilläggsdirektiven dir. 199328 till kommissio-
förutsättningarna skallär kunna upprätthållas för sysselsättning-attnen

och för det odlingslandskapet i södra Sverigesöppna skogs- ochen
mellanbygder. Kommissionens uppdrag från utgångspunk-denär att

utreda, det finns områden utanför det stödområdet,ten om norra som
kan komma behöva särskilda stödinsatser med anledningatt ettav
EG-medlemskap. Om sådana områden finns, det kommissionensär
uppgift identifiera dem och redovisa vilka åtgärder kanatt som vara
lämpliga för uppnå syftet bibehålla odlingslandskapet i de aktu-att att
ella områdena vid EG-medlemskap.ett

I kap. 4 har kommissionen behandlat mål och medel för bevaraatt ett
och levandeöppet kulturlandskap liksom möjligheterna efteratt ett

EG-medlemskap använda arealersättning medel bevara öp-att ettsom
landskap. Motiven för EGs kompletterande stöd med syftepet be-att-

odlingslandskapet beskrivs. Motiven för EGs tillstöd mindrevara
gynnade områden och till kompletterande åtgärder för bevara od-att
lingslandskapet sammanfaller delvis. Beskrivningen i kap. 4 sär-som
skilt berör behoven åtgärder för odlingslandskapet inte iav upprepas
detta kapitel.

8.2 Utvecklingstendenser i Syd- och Mellansverige

Erfarenheterna den hittillsvarande utvecklingen det svenska od-av av
lingslandskapet och jordbruket tillbakagång till följdär att etten av
ökat förändringstryck skett i vissa områden. Framför allt har änd-en
rad markanvändning skett i de områden har de svagaste natu-som av

givna förutsättningama. Utvecklingen under de femtioren senaste
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fjär-tillhar lettjordbruketrationaliseringsperiod inomårens att en
ändradfåttharodlingslandskapeti detdedel marken öppna an-enav

Sveri-mellerstaochi södrajordbruksområdenavändning. de bättreI
skogsbyg-10 %. ldrygtmedjordbruksmark minskatarealenharge
fåttjordbruksmarkentredjedelhardema däremot nästan annanaven

od-Sverige harskogsmark. Iblivitanvändning, i huvudsakdvs. norra
Även1940-talet.mittensedanlingslandskapet halverats anta-nästan av

underharjordbruksföretagoch antaletsysselsatta i jordbruketlet en
glesbefolkade skogs-från börjani deminskat snabbareperiodlängre

i slättbygdema.mellanbygdemaoch än
1990årtillämpasbörjadelivsmedelspolitikenEfter det denatt nya

förutsättning-produktionsanpassning skett. Demarknads- ochhar nyaen
isysselsättningsmöjlighetemaodlingslandskapet ochpåverkararna

minsk-visarJordbruksverket utförtbl.a.jordbruket. Analyser attsom
isnabbarenågotfortfarande skeromfattningningen jordbruketsav

för landet.genomsnittiSvealandGötaland ochskogsbygdema i än
inriktning-vanligasteköttproduktion dendärtillMjölk- och knuten är

förförutsättningviktigskogsbygdema ochjordbruket i attenen av
Mjölkpro-områden.i dessaförbliodlingslandskapet skall kunna öppet

mellers-ochnågot i södraåren minskatdeduktionen har under senaste
kött-ökningvissdet skettskogsbygder. Samtidigt harSveriges avta en

hardikoproduktionenochsärskiltproduktionen. Det är somam-
Ökningen varit någotemellertidköttproduktionen harbyggts ut. av

skogsbygdema.slättbygdema isnabbare i än
typföre-mellanvissa jämförelserutförtsJordbruksverket harInom
därom.slättbygdemaoch ihöglandetpå det sydsvenska norrtag

jämförelser förenligt dessakostnadsnackdel bedömsSkogsbygdemas
mjölk,liter30-40storleksordningennärvarande uppgå till öre per

årundermjölkproducentprisetvilket 10-15 %motsvarar av
foderväxtod-avkastning ilägrefrämst1992. Skillnaden förklaras av

Arbetsåtgångenfältstorlek.mindrearrondering ochlingen, sämreen
växtodlingenrationalisera ärMöjligheternablir därigenom högre. att

arrondering. Dettopografi ochföljdi slättbygdema tillsämre än av
mellan i skogsbyg-väljaproduktionsaltemativfinns dessutom färre att

dema.
konkurrensför-huranalyseratslantbruksuniversitet harVid Sveriges

svenska avregle-internapåverkas deni mjölkproduktionenmågan av
1989 efterår ochsituationenjämförelse mellanringen. En görs en ge-
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nomförd avreglering. Hänsyn till regionala skillnader i produktions-tas
kostnader och producentpriset. Beräkningarna visar områdenaatt

storstäderna och slättbygdema vinner i konkurrenskraftrunt genom
transportkostnader.sänkta foderkostnader och lägre områdenDe som

förlorar i konkurrenskraft främst skogsbygdema Syd-i och Mel-är
lansverige. Förändringarna i relativ konkurrenskraft till skogsbygder-

nackdel har beräknats mellan 25 och 60 literöremotsvaranas per
producerad mjölk, vilket 8-20 % producentpriset undermotsvarar av
år 1992.

Omställningskommissionen har tidigare i delbetänkandet rörande
animaliesektom SOU 1992125 redovisat EGs produktpriser föratt
bl.a mejeriprodukter och nötkött lägre de svenska. Kostnadsni-är än
vån dessutom Sverige.högre i jordbruksverketär Inom haravsevärt
analyserats effekterna sänkt värde på kronan 20med % sedanettav
den fasta växelkursen under hösten 1992. För mjölkproduk-övergavs
tionen blir den beräknade kvarstående skillnaden i konkurrensförmå-

mellan de gynnade områdena i södra Sverige och Danmarkga mer ca
5-15 liter mjölk, 2-5 %, till södra Sveriges nackdel. Det inne-öre per
bär för lika konkurrensfönnåga skulle kostnaderna för varjeatt pro-
ducerad liter mjölk behöva sänkas med 5-15 Kostnadsnackdelar-öre.

kan komma vidgas prisstegringar på bl.a. importeradeattna genom
produktionsmedel drivmedel, handelsgödsel och maskiner.som

8.3 Nuvarande stöd inom EG

Inom EG finns två områdesrelaterade strukturstöd till jordbruket och
till sådana landsbygdsområden starkt beroende jordbruketsärsom av
utveckling. Det dels stödet till bergsjordbruk och mindreandraär
gynnade områden, vilka ingår i s.k. 5 a-stöd, funnits årsedansom
1976, dels stöd till utveckling landsbygdsområden, s.k. 5 b-stöd,av

år 1989.infördessom

Stöd till8.3.1 bergsjordbruk mindreoch andra gynnade
områden

Grundreglema för mindre gynnade områden inom EG finns i direkti-
Stödnivåer75268. och villkor för stöden i förordningvet anges

232891, artikel 17-20.
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uppenbart be-bergsområden i områden medStödet till kan lämnas
klimatför-höjd svåraodlingsbetingelser till följd hög ochgränsade av

EGsvegetationsperiod.förkortadhållanden innebär avsevärtensom
minstbörför höjden havetgenerella villkor stöd överatt varaanger

i deminst 800nordliga medlemsländerna och600 i de metermeter
Totaltlutning.får lägre i områden med starksydliga. Gränsen sättas

EGs hela jordbruks-betesmark, 17 %22 miljoner ha åker- och ca av
bergsjordbruk.omfattas stödet tillareal, av

regionerområden i EG utgår i eftersattaStöd till mindre gynnade
odlingslandskapetavfolkning angelägethotas och där det är attsom av

kriterierlämnas vissaUtgångspunkten för stöd kanbevaras. äratt
finnsEG-kommissionen. Därutöverhar fastställts ett utrymmeavsom

detaljutfonna kriterierna så deför enskilda landetdet attatt passar
fakto-förutsättningar. Vid urval områden beaktasför lands avresp.

rer som
genomsnitt,låg växtodlingen; 80 % landetsavkastning i under av-

nötkrea-främst lämplig förandel åker och betesmark ärstor som-
tursskötsel,

utnyttjas för jord-förekomst lågproduktiv mark kanav som-
brukändamål,

svåra brukningsförhållanden,
låg djurtäthet,

nationellamarkvärden lägre det genomsnittet,avsevärt än
betydligt genomsnittet,ekonomiskt resultat i jordbruket lägre än

genomsnitt, ellerlåg befolkningstäthet, högst 50 nationellt% av
befolkningsminskning,tendens till

arbets-andelen sysselsatta inom jordbruket minst 15 den% av-
föra befolkningen.

miljoner åker eller 38 % EGsNästan 50 ha och betesmark, avca
mindrejordbruksareal, ingår i områden klassificeratstotala som som

områden. Tyskland andelen 51 %, i Storbritanniengynnade I är ca ca
52 Frankrike 31 Danmark har inga mindre gynnade% och i %. Ica
områden avgränsats.

Vid områden i kriteriet minst syssel-urvalet Tyskland har 15 %av
i jordbruket tillämpats vissa undantag. Vidare har antalet in-medsatta

nevånare kvadratkilometer fått 130,högst vilket motsvararper vara
50 % genomsnittet för landet. Jämförelsevärden för olika ekono-av
miska variabler har till högst 70 % det nationellaangetts av genom-
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snittet. I Frankrike har krav ställts minst 15 % de förvärvsar-att av
betande sysselsatta i jordbruketär eller den genomsnittliga befolk-att
ningstätheten lägre 50 %är det nationellaän genomsnittet. Vidareav
har de i Frankrike utvalda områdena skördenivå och inkomsmi-en en
vå i jordbruket högst 80 % genomsnittetär i landet.som av

Mindre gynnade områden med speciella handikapp får omfatta om-
råden i vilka jordbruket behövs för bevara odlingslandskapet, föratt

säkerställa förutsättningarna för turism eller föratt skydda kustom-att
råden. Höga kostnader för sjötransporter får bäras jordbruketsom av
på liksom för restriktioneröar på jordbruket med syfte skyddaatt na-

kustområden kan också påverka vilka områdenturen, väljsetc. som
Högst 4 % medlemslands får ingå i sådanaut. områden. Sam-ett ytaav

manlagt 2 miljoner ha åker och betesmark ingår i mindre gynnade om-
råden med speciella handikapp.

Den sammanlagda andelen jordbruksmark inom EG, ingår isom
områden där tillstöd bergsjordbruk eller andra mindre gynnade om-
råden kan lämnas, uppgår till 55 %.ca

Olika former stöd kan lämnas för motverka naturgiv-sämreattav
och ekonomiska förutsättningar i bergsområden och i mind-andrana

Årligagynnade områden. djur- eller arealbidrag kan utbetalas.re
Dessutom kan andra generella strukturstöd, investeringsstöd,t.ex.

förmånligare i dessa områden.vara
För de generella formerna stöd djur- eller arealenhetatt av per

skall kunna lämnas med delfinansiering från EG måste antal vill-ett
kor uppfyllda. För företaget skall kunna få del stödenatt ettvara av
måste minst 3 ha jordbruksmark brukas. Vidare krävs företagetatt
brukas minst fem år efter den första stödutbetalningen. Vid företag
med nötkreatur, får eller hästar beräknas istödet förhållandegetter,
till antalet djurenheter. Stöd lämnas inte för svin eller fjäderfä. Anta-
let djurenheter beräknas på följande sätt

djurenheterAntal

Nötkreatur äldre 2 år 1,0än
Nötkreatur mellan 6 månader och 2 år 0,6
Moderdjur får och 0,15getterav
Hästar äldre 6 månaderän 1,0
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erhål-djurbidrag. Företagi formlämnas stödetförsta handI somav
jordbruksmarkarealstöd för denfåkan intedjurenhetler stöd per

förArealbidrag kan lämnasfoderproduktion.används för pro-som
intensivgrödor.ochvegetabiliegrödorandraduktion än veteav

gäl-Begränsningenföretag.mjölkkorutgå till högst 20kanStöd per
läm-endastmjölkkor kanDjurbidrag tillbergsområden.förler inte

viktigmjölkproduktionenområden, därmindre gynnade äri ennas
maxi-förstöd lämnasproduktion kanjordbmket. Fördel annanav

stöébelopptillåtnaHögstaocheller hektar.120 djurenhetermalt per
Därefter fårför 60 enheter.lämnasendasteller arealenhet kandjur-

ellerdjurenhetmaximibeloppetuppgå till hälftenstödet högst perav
1,4till högstfrån EG får lämnasdelfinansieringBidraghektar. med

jordbruksmark.djurenheter haper
jordbruksföre-tillmed hänsynvariera stödetMedlemsländema kan

Stödnivåninkomster.jordbrukamasekonomiska situation ochtagens
miljön och beva-skyddatill påockså kravmed hänsynkan attanpassas

tillstödavstå från lämnaocksåmedlemsland kanlandskapet. Ett attra
produktion.vissa typer av

102ECU och högstminst 20,3variera mellanStödbeloppet kan
ECU121,5områden högsti särskilt mindre gynnadeECU eller per

stöd-skallMedlemsländemaoch år.djurenhet eller hektar anpassa
jordbru-påverkarhandikappefter graden naturliganivåema somav

Idifferentierade.stödnivåemavanligtket i området. Det ärär att
Tyskland,stödnivåer och i varderafyra olikaFrankrike förekommer

75 %Medlemslandet står för10-tal nivåer.Spanien och Italien ett av
jordbruksfond.EGsfinansieraskostnaderna och återstoden av

investeringsbidra-horisontella strukturstöd kanBland s.k. nämnas
årsar-ECU60 743till investeringar högstkan lämnas perget omsom

kan tillämpas486 ECU företag. Stödformeneller 121betare gene-per
gynnademindrefår högre i deinom EG stödnivånrellt om-varamen
investerings-till 45 %rådena i övriga områden. Den begränsasän av

iför godkända investeringar35 övriga områdenkostnaden % i --
för andra20 i övriga områdenfasta tillgångar och till 30 % % --

kostnaderna.står för 75 %godkända investeringar. Medlemslandet av
effektivise-leder tillför åtgärderInvesteringsstöd kan lämnas som

djurrniljö arbets-miljö, ochkostnadsbegränsningar bättrering, samt
produktionshö-för inte skall verkamiljö. Restriktioner finns stödetatt

antaletfår inte ökainvesteringar i mjölkproduktionenjande. Stöd till
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kor sysselsatt till 40, företag till 60än eller medänper mer per mer
15 % vid företag medän arbetsbehov 1,5 sysselsatta.större änettmer

För svinproduktion lämnas inga investeringsstöd leder tillsom pro-
duktionsökning och EG-stöd lämnas inte alls till eller fågelkötts-ägg-
produktion. Nationellt stöd till investeringar med syfte förbättraatt
djurhälsan inom fågelköttsproduktionen kan tillåtas.

De stöd utbetalas med direktiven för mindre gynnade områdensom
grund kompenserar endast del de ekonomiska effekternasom en av av

lägre avkastningar och i övrigt naturgivna och ekonomiskasämre för-
utsättningar i stödområdena.

Omfattningen det särskilda stödet till bergsområden och andraav
mindre gynnade områden från EGs jordbruksfond uppgick under pe-
rioden 1987-1990 till i genomsnitt 325 miljoner ECU år. Det mot-per
svarade 35 % hela EGs strukturstöd till jordbruket i formca av av
s.k. 5 a-stöd. I Tyskland motsvarande andel 55 %, 78 miljonervar
ECU år, i Storbritannien 49 %, 40 miljoner ECU år, och iper per
Frankrike 31 %, 56 miljoner ECU är. Det sammanlagda särskildaper
stödet till mindre gynnade områden inkl. den del finansieradessom av

land uppgick till drygt miljard ECU år under perioden.resp. en per

8.3.2 Stöd till landsbygdsområdenutveckling enligt 5 b-av
stöd

EGs regler för tillstöd 5 b-områden finns i bl.a. rådsförordningama
205288, 425388 och 4254-425688 i EG-kommissionens beslutsamt

90557-600.89426 och
Huvuddelen EGs strukturstöd för landsbygdsutveckling lämnasav

till de s.k. mål l-områdena i Grekland, Spanien, Portugal, Syditalien
och Irland. tillDet omfattningen betydligt mindre 5 b-stödet lämnas
under perioden 1989-1993 inom 50 godkända landsbygdsom-närmare
råden i de industrialiserade medlemsländerna.mera

Stöd till landsbygdsutveckling s.k. 5 b-stöd har till syfte attgenom
utveckla och öka mångfalden och livskraften i jordbruksområden. Av-
sikten med stödet också stödja sådana regionerär påverkasatt som ne-
gativt den jordbrukspolitiken. Det EG-kommisio-ärav gemensamma

efter förslag från särskild kommitté beståendenen, som en av repre-
från medlemsländerna, de områden stödberätti-sentanter ärutser som

gade.
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för de områdenMedlemslandet fram utvecklingsprogramtar som
särskilt priori-bör omfattaföreslås omfattas stödet. Dessa programav

områ-utveckling det föreslagnalämpliga åtgärder förteringar och av
förändringar ibl.a. de skerdets landsbygd bakgrundmot som om-av

jordbrukspolitikens verkningar.rådet till följd av
lämnas regionenFörutsättningarna för stöd skall kunna är attatt

uppfyller villkor som
genomsnitt,mindre 80 % EGslåg BNP innevånare; än avper-

minst 8 %,andel sysselsatta ijordbrukssektom;hög-
jämförelsevis låg,inkomsten från jordbruksverksamheten är-

påtaglig befolkningsminskning.låg befolkningstäthet ocheller-
också till omfatta andra landsbygdsområ-Stödet kan utsträckas att

låg capita samtidigt uppfyller ellerden med BNP och ettper somen
områ-kriterier beskrivs i följande. Det kanflera de detsom varaav

i förhållande ekonomiska inom EGligger avsides tillden centrasom
särskilt känsliga för förändringar följereller deär attsom avsom

ocksåjordbrukspolitiken förändras. Hänsyn kanden tasgemensamma
förändring-till ålders- och företagsstruktur ijordbrukssektorn och till

i miljön odlingslandskapet.ochar
områden utvalts för s.k. b-stöd omfattar för närvarandeDe 5som

EGs landareal befolkningen. EGzs fonder fi-17 % och 5 %ca av av
nansierar 24-30 % beräknade totalkostnader för godkända stöd.av

1989-1993EGs kostnader för stödet beräknas S-årsperiodenunder
2,6 strukturfon-totalt uppgå till miljarder ECU och finansieras frånca

Frankrikedema. De andelama EGs stöd lämnas till ochstörsta av
37 20 frånTyskland med % 00 bidragen strukturfondema.resp. av

utvecklingsinsatserDe prioriterats ärsom
Omställning, utveckling mångfald ijordbruksp roduktio-och ökad-

infrastruktur,landsbygdens skogs- och miljöinszttser.nen,
Utveckling små medelstora företag stödjande infra-och ochav-

struktur.
Kompetensutveckling; särskilt företagarentbiltlningyrkes- och i-

företagsstöd.anslutning till olika
Skydd för och bevarande naturmiljön.av-
Utveckling turism.av-

Filosofin bakom 5 b-stödet insatserna för landsbygdensär att ut-
veckling måste Ofta påbygga helhetssyn. hänger problemenen
landsbygden inom EG ihop med infrastrukturen otillräcklig,äratt
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det hindrar inte mjuka investeringar såsom utbildningsinsat-men att
kan lika betydelsefulla. Avsikten minskaser områdenasär be-vara att

roende jordbruk påskyndad utveckling infrastruktur,av genom en av
kompetens och andra näringaräven jordbruket. I konsekvensän där-
med syftar till undvika stöd till produktionsgrenaratt i jordbru-man
ket präglas överskott. För EG-kommissionensom ska godtaav att om-
råden, inte uppfyller de förut beskrivna kvantitativa kriterierna,som
krävs medlemsstaten utförligt beskriveratt problemen och lämnar för-
slag till åtgärder.

8.3.3 Utvärdering framtidsutsikteroch
EG-kommissionen redovisade under våren 1992 utvärderingen av
strukturpolitiken inom gemenskapen. Vissa förslag till förändringar
inför programperioden 1994-1999 har därefter lämnats. Beträffande
stödet till mindre gynnade områden anförs det har bidragit tillatt att
behålla befolkning på landsbygden, skydda i känsliga områ-naturen
den och i vid bemärkelse utvecklaatt landsbygden. För öka effekti-att
vitet och samordning olika åtgärder för regional utveckling ochav
för landsbygsutveckling föreslås strukturstöden på jordbruksområ-att
det bör tillämpas med och samrådsförfarandensamma program- som
tillämpas för andra delar strukturpolitiken. I oförändradav stort sett
volym för de s.k. 5 a-stöden föreslås vissa omprioriteringar medmen
anledning CAP-reformen komma genomföras.av att

De första årens erfarenheter förstödet landsbygdens utveckling,av
5 b-stödet, tyder på insatserna behovenatt och demotsvarar att ger

väsentligt bidrag tillett utveckling landsbygdens Vida-en av resurser.
framhåller EG-kommissionen den samladere politiken för lands-att

bygdens utveckling bör verka för lämnar jordbruketatt personer som
kan övergå till sysselsättning inom området så befolkningannan att
och sysselsättning kan bibehållas. Slutsatsen utvärderingen och för-av
slagen inför nästa programperiod, 1994-1999, insatsernaär underatt
5 b-stödet bör utökas för motverka den negativa utvecklingatt som
landsbygdsomräden fortfarande inne Stödetär bör, i den mån resur-

finns tillgängliga, utökas till områdenser fortsattmed kon-nya men
Åtgärdercentration till de för främjamest lokalautsatta. initiativatt

för landsbygdsutveckling kommer förstärkas.att
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iområdengynnademindreAvgränsning8.4 av
Sverige

Inledning8.4.1
iområdengynnadeför mindrekriteriervalUtgångspunktema för av

odlingslandska-föråtgärderbehovetSverigemellerstasödra och är av
områden.befolkadei glestlandsbygdenpåsysselsättningenochpet

i EGskriterierEnstuderats.harfaktorerOlika angessomavgrupp
be-Utgångspunkten ärstöd.behovenallmännadirektiv berör de ettav

i detvariablerodlingslandskapet. Defolkningsutvecklingen och som
all-deochförhållandennuvarandebelysaredovisas förföljande att
ochbefolkningstäthetområdenolikai äråtgärderbehovenmänna av

odlingsland-näringamaareellaförvärvsarbetande i de samtandelen
landarealen.andel helaskapets av

vilkenibeskriversådanakriterierandra är om-En somavgrupp
lan-delarandramedjämförtmindreområdefattning avär gynnatett

växtod-iavkastningsnivåhandi förstavaltsvariabler ärdet. De som
uppgiftervissaharvärde. Dessutomjordbruksmarkensoch omlingen

tagits fram.djurtäthetbrukningsförhållanden och

i areellaförvärvsarbetandeochBefolkningstäthet8.4.2
narmgar

mindreklassificerasområdendirektivEGs gynna-somatt somanger
relativtochbefolkningstäthetlåg storpräglasskallde att an-av enav

EG-kommissionen harjordbruk.sigförsörjerbefolkningendel av
områdemindreibefolkningstätheten gynnatrekommenderat ettatt

överstigaintegenomsnittet ochnationelladetunderstiga 50 %skall av
skallbefolkningsminskningen stör-km ellerinvånare75 varaattper

skall dess-jordbruketinomsysselsattaAndelenår.0,5 %än perre
ibefolkningenarbetsföratotala15 % denminst om-utgörautom av

rådet.
km21låg, endastSverigeiBefolkningstätheten är perpersoner

och ikm2invånare144EG-ländersamtligaGenomsnittet för är per
km2.70 invånareområdenagynnadede mindre per

del påtillberori Sverigelågbefolkningstätheten attstorAtt är nor-
ilänen bornordligastesjubefolkat. I deglestmycketSverige ge-ärra

landeti övrigaantaletmedankm2,6nomsnitt endast personer per
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uppgår till 59 kmZ. Vid analys behoven stödområden iper en av av
södra och mellersta Sverige kan det rimligt utgå från befolk-attvara
ningstätheten och befolkningsutvecklingen i dessa delar landet.av

Analyser har genomförts på kommun- och församlingsnivå. Jäm-
fört med riksgenomsnittet det fåär områden söder det nuvarandeom
området för stöd till jordbruket i Sverige uppfyller EGsnorra som
krav på befolkningstäthet, dvs. minst hälften 21 invånare kmZ.av per
Om jämförelsen däremot utgår från genomsnittet för områdena söder

stödområdet, uppfyller del skogsbygdemaom i Svealandstoren av
och Götaland ifrågavarande EG-krav. Den samlade bilden blir hu-att
vuddelen landsbygdsområdena i södra och mellersta Sverigeav har en
låg befolkningstäthet och hade vikande befolkningsutvecklingen un-
der l980-talet.

SverigeI andelenär samtliga förvärvsarbetande sysselsat-av ärsom
inom det primära lantbruketta 3 %. Andelen sysselsatta i de areel-ca
näringama landsbygden betydligt högre.är SCB har utfört be-en

arbetning folk- och bostadsräkningen för år 1990,av visar iattsom
genomsnitt 22 % den förvärvsarbetande befolkningen landsbyg-av
den och i medtätorter mindre 200 invånareän sysselsatt i jord-är
och skogsbruk I de flesta kommunerna arbetar betydligtm.m. stör-en

andel 15 % i dessaän näringar. Detre endast i deär storstadsre-tre
gionema och i ytterligare några industridominerade kommuner som
andelen förvärvsarbetande lägreär 15 % iän jord- och skogsbruk på
landsbygden. Den högsta andelen inom dessa näringar finns i jordbruks-
bygdema och i skogs- och glesbygdsdominerade kommuner lån-med

pendlingsavstånd.ga
Antalet deltidsjordbrukare och jordbrukares familjemedlemmar

har sin huvudsakliga sysselsättningsom i andra näringsgrenar än
jord- och skogsbruk storleksordningenär 75-100 000, vilketav är ca
1,5 gånger fler antaletän huvudsysselsatta i jordbruket. Jord- och
skogsbruket bidrar också till omfattande indirekt sysselsättning i lands-
bygdsbaserad byggnads- och transportverksamhet i tjänsteproduk-samt
tion. Totalt beräknas jordbruket och efterföljande delar livsmedels-av
kedjan basen förutgöra l0 % sysselsättningen i hela den svenskaca av
ekonomin.
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omfattningOdlingslandskapets8.4.3
odlingsland-levandeochförutsättningar för bevaratVaraktiga öppetett

jordbmksända-utnyttjas förkanmarkoch förekomstskap somav
till områdenEGs stödför ärutgångspunktemamål är somen av

jordbruksproduktion.gynnade förmindre
förutsättningarnavisarEGSverige ochjämförelse mellanEn att

olika. I deomfattningvissodlingslandskap ärbehållaför att ett av
mellers-i södra ochskärgårdspräglade kommunernaskogsbygds- och
och i de30 %andel mellan 5 ochodlingslandskapetsSverige ärta

hela landarea-75 %mellan 30 ochslättbygdspräglade kommunerna av
i Tysk-mellan 33 %jordbruksarealEG varierar andelenInomlen.

jordbruksmarkandelenhela EGpå Irland. Förland och 81 % är ca
54 %.

tyd-framträderSverigeområden inommellan olikaSkillnaderna
landarealen redo-andel helaodlingslandskapetsligt, det öppnanär av

produktionsområdenförvisas

80 %slättbygderGötalands södra
49 %slättbygderGötalands norra

%44mellanbygderGötalands
28 %slättbygderSvealands
16 %Götalands skogsbygder
9 %skogsbygderMellersta Sveriges
3 %Nedre Norrland

Övre 1 %Norrland

Sve-och mellerstai södravisar skogsbygdemaSammanställningen att
ytterli-Om jordbruketlandskap.liten andelrige har mycket öppeten

bevarande-för frånriskernaområden ökari dessakrymper attgare
och be-övergår till skogsmarkodlingslandskapvärdefulltsynpunkt att

med litenLandsbygdsområdenfolkningsminskningen accelererar. en
beroende destarktbefolkade ochmark ofta glestandel uppodlad är av

fallet loka-särskilt denjordbruket Detarbetstillfällen närärger.som
pendlingsavstånden långa.ocharbetsmarknaden ärär svag

Skördenivåer8.4.4
mindrebli klassiñceratområde skall kunnaFör gynnatatt ett om-som

produktivitet. mind-låg Dessaharråde förutsätts jordbruksmarkenatt
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förutsättningar skall enligt EGs direktiv intere kunnagynnsamma
förbättras orimliga kostnader. Jordbruksmarkenutan förutsätts i förs-

hand lämplig utnyttjata för mjölk- och köttproduktion.attvara
Avkastningen i växtodlingen bör, enligt EG-kommissionens tillämp-

ningsföreskrifter, mindre 80 %än det nationella genomsnittetvara av
och inte överstiga EGs genomsnitt.

Den genomsnittliga normskörden för råg, korn och havre harvete,
måttanvänts på jordbruksmarkens avkastningsförmåga. Vidsom en

jämförelse mellan bättre och områden isämre södra och mellersta
Sverige har de genomsnittliga normskördama i dessa delar landetav
lagts till grund för redovisningen. Jämförelsen visar skördenivåer-att

på det sydsvenska höglandet varierar mellan 60 80ochna % av ge-
nomsnittet Äveni södra Ölandoch mellersta Sverige. huvuddelen av
och Gotland har skördenivåer lägre 80 %är dettaänsom av
genomsnitt.

En jämförelse med Tyskland och Frankrike visar skördenivåer-att
i de sydsvenska skogs- och mellanbygdema betydligt lägrena iär än

de områden i dessa länderstora mindre gynnadeavsattssom som om-
råden.

Avkastning korn hektar i mindre områdengynnade iav per
EG jämfört med årensvenska normskördar, 1984-85

Västra Tyskland
hela landet normala områden 55 dtha
hela landet mindre gynnade områden 43 dtha

Frankrike
normala områden 58 dtha
bergsjordbruk 36 dtha
mindre gynnade områden 41 dtha

Sverige normskördar, år 1986
Götalands skogsbygder 33 dtha
Mellersta Sveriges skogsbygder 29 dtha
Götalands mellanbygder 35 dtha
Södra Sveriges slättbygder 44 dtha
Hela landet 35 dtha
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avkast-åkermarkensden svenskajämförelse belyserEn somannan
genomsnittsskördarutgår fråntyskaningsfönnåga jämfört med den

andel1986-1991 ochgenomsnittspannmål på delstatsnivåför av
områ-områden eller igynnadeijordbruksarealen ingår mindresom

med bergsjordbruk.den

Spannmåls- iJordbruksmarkDelstat
dtha mindre gynnadeavk.

områden, %andel

3968,3Schleswig-Holstein
2558,3Nordrhein Westfalen
5754,3Niedersachsen
6052,2Baden Württemberg
3252,2Sachsen
6448,2Rheinland Pfalz
5345,8Mecklenburg Pommem
7637,3Brandenburg

10038,4Berlin
5152,3Tyskland

årSverige, 1991 44,8normskörd
46,3Sverigeexkl. norra

meddelstatema,medelavkastningama i de tyskaJämförelsen visar att
i Sverige.högreundantag de är avsevärt änav nya,

på jordbruksmarkenVärdet8.4.5
gynnademindreavgränsningEG-kommissionens riktlinjer förI av

det natio-lägremarkvärdena skallområden änavsevärtatt varaanges
80 %.ofta lägregenomsnittet. Avsevärt lägre tolkasnella änsom
jordbruks-samlad värderingTaxeringsvärdena representerar aven

läge arrondering,avkastningsförmåga,egenskapermarkens sten-som
åkermarksvärdenvalts demått här harbundenhet Det ärsomm.m.

fastighetstaxe-fastighetstaxering. Enligt1992 årsfastställdes vidsom
1990 års%751992 års taxeringsvärderingslagen skall motsvara av

eller några för-någonvärdeområde omfattarmarknadsvärde. Varje
församlingar.samlingar eller delar av
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De genomsnittliga marknadsvärdena för åkermark i södra och mel-
lersta Sverige år 1990 14 000 kr ha. I praktisktvar ca taget samt-per
liga skogsbygder i delar mellanbygdema och i desamt stora av norra
delarna de mellansvenska slättbydsområdena låg värdena för åker-av
mark under 80 % denna nivå. På det sydsvenska höglandet låg pris-av
nivån mellan 40 och 70 % genomsnittet för Syd- och Mellansve-av
rige.

En översiktlig analys marknadsprisema för jordbruksmark iav
Tyskland och Danmark jämfört med de i Sverige för år 1990 visar att
prisnivån i de bättre jordbruksområdena i Sverigesödra låg på unge-
fär nivå i jämförbara områden i Danmark. I Tysklandsamma som
däremot markprisema i högregenomsnitt gånger i södravar äntreca
Sveriges slättbygder. I de delstatema nivån något lägre och inya var
de delstater ingick i f.d. Västtyskland till fem gånger högresom upp

i Skåne.än

Övriga8.4.6 faktorer

Besvärliga brukningsförhållanden de faktorerär EG-kom-en av som
missionen bör känneteckna mindre gynnade områden. Jordbruksanger
verket har SCB tagit fram bearbetning uppgifter fältegenom en av om
arealer och antal fält gård.per

Produktionsområde åkerAreal företagha per
5,1-30,0 30,1-
Antal Medel- Antal Medel-
fält fältareal areal

Götalands södra slättbygder 9 1,7 16 4,2
Götalands slättbygder 11 1,5 25 2,8norra
Götalands mellanbygder 9 1,8 19 3,9
Svealands slättbygder 10 1,7 21 3,5
Götalands skogsbygder 14 1,0 29 1,8
Mellersta Sveriges skogsbygder ll 1,2 23 2,3

Sammanställningen visar antalet fält företag flera ochatt är attper
den genomsnittliga fältstorleken mindre i skogsbygdemaär i deän
bättre jordbruksbygdema.
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djurtäthetområden låggynnadekriterium för mindre ärEtt annat
skogsbygdemajordbruksmark. Ifoderproducerande ärarealenhetper

Djurtät-produktionsgrenama.vanligasteköttproduktion demjölk- och
0,7i skogsbygdemaDjurtätheteni områden. ärheten låg dessaär ca

EGs högstalägrebetydligtfoderareal, vilketha ändjurenheter ärper
områden.mindre gynnadenivå för stöd inomtillåtna

naturvård, kulturmiljöOmråden förriksintresse8.4.7 av
m.m.

Öland skärgårdeniochGotland vid kusternaminst ochInte samt
nationellabetydandeområden med vär-sammanhängandefinns större

deFörkulturmiljövården.friluftslivet och förnaturvärden,den för
enligtriksintressantaklassatsområden i odlingslandskapet, somsom
land-jordbruket ochutvecklingenfortsattanaturresurslagen, denär av

kulturmiljön.ochviktig del i skyddetskapet natur-aven

b-stödför 5landsbygdsområden8.5 Avgränsning av

iskall kommaområdevillkor EGs direktiv förDe ettattsom anger
bl.a. högb-stödetlandsbygdsutveckling enligt 5fråga för stöd för är
innevåna-låg BNPandel sysselsatta i jord- och skogsbruket samt peren

EG-föreslagitsdirektivändringar EGsi regionen. I de avsomavre
ökadavfolkningbefolkning ochlåg BNP, gleskommissionen har getts

till ekono-hänsynavgränsning stödområden. Vidarevikt vid tasav
jordbruket ochförändringar iområdenas utsatthet förmiskt läge och

landsbygdsut-EG. Stöd tillinomiden jordbmkspolitikengemensamma
eller delvisområden heltkan lämnas iveckling enligt 5 b-stöd som

områden.sammanfaller med mindre gynnade

8.6 Stödfonner

områ-mindre gynnadebeskrivning stödforrner inomöversiktligEn av
olika for-inom EGi avsnitt 8.3. förekommerden har lämnats Det tre

sådana områden.för stöd tillmer
tillnaturgivna nackdelar kan lämnasKompensation för permanenta

beviljas i form bidragoch viss växtodling. Detanimalieproduktion av
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djur- eller arealenhet. Till stödet knutet rad begränsningarärper en
vad gäller högsta antal kompensationsberättigade djur hektar ochper
företag. Nivån på de kompensationsbelopp EG tillåter djuren-som per
het eller hektar jordbruksmark varierar mellan 200 och 1 200ca ca
kr vid växelkurs på 1 ECU10 SEK. Det efter svenskaen motsvarar
förhållanden exempelvis för normalt avkastande mjölkko mellan 3en
och 18 liter produceradöre mjölk eller 1 och 6 % omsättning-per av

För köttproduktion med dikor stödnivåema 3-20 %en. motsvarar av
omsättningen.

Möjligheter finns lämna högre investeringsstöd i mindreatt gynna-
de områden i andra områden.än Investeringsstöden begränsadeär
vad gäller investeringens storlek och hänsyn kan till marknadssitua-tas
tionen för olika produkter.

förekommerDet också de områden klassade mindreatt ärsom som
gynnade kan bli förmånligt behandlade, i samband med åtgärdert.ex.
för produktionsbegränsning.

Mål b-stöd5 lämnas endast i områden för vilka fler-upprättats ett
årigt handlingsprogram ofta med syftet minska områdets beroendeatt

jordbruk och främja sysselsättningsmöjligheter. Jordbruks-attav nya
företag kan få stöd till vidareförädling och marknadsföring, till kom-
pletterande verksamheter hantverk och turism till kom-t.ex. samtsom
petensutveckling.

De generella struktur- och miljöstöden inom EGs jordbrukspolitik
omfattar de områden,även där de förut beskrivna regionala stöden
kan utgå. De regionalt begränsade stödens syfte utjämnaär att en
del de skillnader finns gynnade områden, vad gällermotav som mera
naturgivna och andra ekonomiska förutsättningar. De regionala stö-
den leder sällan till de mindre gynnade områdenas förutsätt-att sämre
ningar utjämnas fullt Därför oftast motiven för tilllämpaär deut. att
generella stöden minst lika istarka de regionalaär stödområdena som
i andra områden.

Ju fler stödformer tillämpas i geografiska område, des-som samma
behovetstörre är samordning.to Vad gäller stöd till landsbygds-av en

utveckling ställer EG krav på samlat flerårigt vil-ett program genom
ket olika EG medñnansierade, nationella och regionala stödav sam-
ordnas vad gäller mål, finansiering, genomförande och utvärdering.
Även vad gäller miljöstöd krävs sammanhållet för olikaett program
stödformer. För närvarande förbereds sådana för periodenprogram
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mind-tillföreslagit stödethar1994-1999. EG-kommissionen ävenatt
jordbruksområdetstrukturstöd påoch andragynnade områdenre

flerårsprogramför samladetillämpas inomochskall planeras ramen
regional nivå.nationell ochpå

överväganden förslagoch8.7

områdenåtgärder i mindre gynnade8.7.1 Behov av
och detsysselsättningsäkerställaförsärskilda insatserBehoven attav

uthålligtochkonkurrenskraftigtodlingslandskapetöppna ettgenom
denmåste ställasområdenai gynnadejordbruk de mindre mot sam-

i dessajordbruketförknippad medoch den kostnadhällsnytta ärsom
områden.

tidsperiodlångmellanbygdema underUtvecklingen i ochskogs- en
tillövergåttodlingslandskapet harbetydande delarhar lett till att av

kulturmiljövärdenvärdefulla ochskogsmark med förluster natur-av
arbets-befolkning,minskningfortgåendeföljd. Likaså har avensom

kostna-stigandei form bl.a.till problemtillfällen och service lett av
samhällsservice.för fullvärdigder en

ijordbruketfortskridit harutveckling harEfterhand dennasom
viktigarekommit för alltmellanbygdernaskogs- och att pro-svara en

och le-i form bevaratduktion s.k. allmänna nyttigheter öppetettavav
verksamheterdärtill knutnaodlingslandskap. Jordbruket medvande
service isysselsättning ochnödvändigare förockså allt bas van-enger

ijordbruketinnebärglesbefolkade landsbygdsområden. Detligtvis att
viktigaflerai slättbygdema harområden pådessa änsättett annat

utvecklingenfortsattaproducera livsmedel. Denuppgifter utöver att
blirlandsbygdensysselsättningen påodlingslandskapet och avav

varaktigt jord-förutsättningar fördet finnsstarkt beroende ettattav
EG.efter medlemskap ibruk även ett

kommissionen, EG-medlemskapfråntidigare slutsatsenDen att ett
animalie-för denmedföra hårdare konkurrens svenskakommer att en

anslutning tillkvarstår. Kommissionen förutserproduktionen att en
glest befolkadeEG-marknaden kommer innebära och natu-attatt av

svårigheterfårmellanbygdermindre gynnade skogs- och störstren
kommis-enligtkonkurrenssituationen. Därmed ökarklara denatt nya
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sionens bedömning riskerna för fortsatt minskning odlingsland-en av
skapets omfattning och sysselsättningen.av

I situation med hårdare konkurrens på marknaden kan förädlings-en
industrin komma tillämpa jämfört med tidigare kostnads-att en mera
relaterad prissättning på insamling och levereradetransport av pro-
dukter från jordbruket. En sådan utveckling kommer missgynnaatt
produktion bedrivs i åkerglesa områden och vid mindre företagsom
på avstånd från industrin. Företag i glesbygder med dåligtstora ett

kan också komma fåvägnät bära högre transportkostnader tidi-att än
gare.

Enligt kommissionens bedömning och levande odlings-är öppetett
landskap de avgörande förutsättningarna för såväl besättningenen av

näringslivet Ävenoch därmed sysselsättningen på landsbygden.som
den del landsbygdsbefolkningen helt eller delvis har sinav ut-som
komst från verksamhet de areella näringama harän starktannan ett
intresse odlingslandskapet i skogs- och mellanbygder förbliratt öp-av

Ett igenvuxet eller igenväxande odlingslandskap ingenpet. ett att-ger
raktiv boendemiljö i glesbefolkad svensk landsbygd.en

Ett och levande odlingslandskapöppet behövs också för lands-att
bygden i skogs- och mellanbygder skall kunna behålla och utveckla
sin dragningskraft turismen friluftslivet.och Det intresse förär ett
näringslivet på landsbygden och för den allmänhet söker sig tillsom
landsbygden turister eller för rekreation fritiden.undersom annan
Sysselsättning inom fritidssektom viktigt komplement tillär nä-ett
ringslivet landsbygden.

Odlingslandskapet oersättliga värden för naturvärdenrepresenterar
och kulturmiljön. I skogs- och mellanbygdema finns olika landskaps-
och bebyggelse, bild landskapetsnaturtyper ochsamt som ger en av
kulturmiljöns utveckling. Olika ekologiska förhemvistutgörsystem

rik flora och fauna existens beroende variationsriktären ettvars av
odlingslandskap. Kommissionen vill också erinra Sveriges åtagan-om
den vid FNzs konferens miljö och utveckling år 1992 dåoch sär-om
skilt vad gäller bevara den biologiska mångfalden. kap.I 4 redovi-att

länsstyrelserna har uppskattat den areal odlingsmark för vil-attsas att
ka särskilda bevarandeinsatser nödvändiga omfattar 500 000-600är 000
ha. Dessa arealer fördelade påär antal områden huvud-ett stort varav
delen finns utspridda i skogs- och mellanbygdema. Områdenas storlek
varierar deoch olika bevarandeintressen.representerar
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inga funge-kommissionens uppfattning finns för närvarandeEnligt
jordbrukekonomiskt alternativ till aktivteller försvarbararande ett

hålla otilingslandskapetförkombinerat med andra verksamheter att
möj-heller dethävdat i skogs- och mellanbygdema. Inteoch äröppet

servicetillräcklig sysselsättning ochligt varaktigt upprätthållaatt en
aktiva lantbruksföre-svenska landsbygdenden glesbefolkade utan

tag.
bedömning odlingsland-Sammanfattningsvis kommissionensdetär att

skogs-sysselsättningen jordbruket i mindre gynnadeskapet och i de
föränd-för starktmellanbygdema troligen kommeroch utsättasatt ett
blirsvårare detringstryck i framtiden. starkare trycket blir destoJu

överlev-i regioner klara långsiktigför jordbruksföretagen dessa att en
krympningbibehållen konkurrensförmåga. fortsattnad och En av pro-

lands-duktion resursutnyttjande till färre arbetstillfällenoch leder
så-motverkabygden och igenväxande odlingslandskap. För attett en

stödinsatser inomutveckling behövs i Sverige särskildadan även ra-
jordbrukspolitik.för EGsmen

EGKommissionen föreslår Sverige inför medlemskap i ochatt ett
stödnivåer mindreinom för EGs stödfonner och inom gyn-ramen

medver-områden förbereder införande åtgärder kannade ett av som
förutsättningar varaktig sysselsättning och le-ka till uthålliga för ett

ivarierat odlingslandskap i mellanbygdema söd-vande och skogs- och
och mellersta Sverige.ra

områden8.7.2 Val av
områden8.7.2.1 gynnadeMindre

EGsKommissionens kartläggning väsentlig del struk-visar att aven
områden.jordbruksområdet utgår mindre Stö-turstöd på till gynnade

omfattar betydande delarden lämnas i geografiska områden ochstora
landarealEGs och jordbruksmark.av

jämförelse visar klimatiska förhållandenaEn de i delaratt stora av
EGs stödområden förutsättningar för jordbruksproduktionbättreger
och bosättning i Sverige. Vid avgränsningen stödområden harän av

främst i till bergsjordbruk.klimathänsyn beaktats samband med stödet
Sverige finns några områden problem gällerI knappast med vad sys-

selsättning odlingslandskapet jordbruksproduktionoch med en som
uppfyller för till höjd-EGs krav stöd bergsjordbruk. Det faktum att
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förgränsen bergsjordbruk lägre i de nordliga EG-ländemaär i deän
sydliga kan motiv för införa ytterligaretas gränsatt ärsom en som
anpassad till klimatförhållandena i Sverige. klimatiskaDe förhållande-

i delar Sverige minst likastora är i områdenna av ogynnsamma som
där stöd till bergsjordbruk utgår. Det innebär vegetationsperiodenatt

kortareär och avkastningsnivema i växtodlingen lägre i mångaatt är
södra och mellersta Sveriges skogs- och mellanbygder i deav än om-

råden inom EG omfattas stödet till bergsjordbmk och tillsom av
mindre gynnade områden. Det finns också i skogsbygdema områden
med betydande brukningshinder slag i bergsområ-änannatmen av
den.

jämförelseEn med Sverige för de flesta andra variabler harsom an-
inom EG förvänts stödområden visaravgränsa ocksåatt det finnsatt

geografiskt områden i Syd- och Mellansverigestora uppfyllersom
EGs kriterier för mindre gynnade områden. De bakomliggande moti-

för inriktning och utformning EGssamt nuvarande direktivven av
för stöd till mindre gynnade områden enligt kommissionensär bedöm-
ning sådana det bör möjligt för Sverige vidatt medlem-attvara ett
skap i EG få betydande områden i södra och mellersta Sveriges skogs-
och mellanbygder stödområden.antagna som

Kommissionen föreslår mindre gynnade områden identifieras,att
där förutsättningama sådana möjligheterär lämna stöd enligtatt att
EGs regler föreligger. Det bör ske sammanvägning oli-genom en av
ka variabler, förut beskrivits i avsnitt 8.4. Följande modell försom
avgränsning mindre gynnade områden i södra och mellersta Sveri-av

föreslåsge
1 Odlingslandskapets andel den totala landarealen mindreär änav

30 eller% områdetär endera glest befolkat med mindre 30 invåna-än
ellerkm har det högre andel sysselsatta i jord- och skogs-re per en

bruk 15 %än de förvärvsarbetande landsbygden ochm.m. av
2 norrnskörden för spannmål eller det genomsnittliga marknads-

värdet för åkermarken högst 80 %är genomsnittet för södra ochav
mellersta Sverige; 3 700 kgha 11 300 krha.resp.

För område, vanligen församling,att skall bli klassatett en som
mindre område måste båda kriterierna uppfyllda.gynnat Detvara
första kriteriet anknyter till behoven särskilda insatser. Områdetav
skall antingen ha liten andel odlingslandskapöppet eller ingå ien en
kommun endera glest befolkadär eller beroende betydandesom av en
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deskiljerkriterietandraDet uti näringama.sysselsättning de areella
läg-i jordbruket avsevärtproduktionsförutsättningar ärområden vars

variablerSverige. Demellerstagenomsnittet för södra och somänre
förutsättningar,ekonomiska ärmått på områdets av-använts, ettsom
på åkermarken.marknadsvärdetväxtodlingen ellerikastningen

ochsödraområden ideredovisatsvidstående fig. 2 hariPå karta
lagtsharkriterierna. DärutöverbådauppfyllerSverigemellersta som

Öland därskärgårdsområde,mindrenågotochmindre deltill aven
odlingsland-anknytning tillmedriksintressenföreligger starkadet

Gotlandfriluftsliv. Helaochkulturmiljöför naturvård,skapet upp-
föreslagna kriterierna.fyller de

totala50 % denområdetföreslagnaomfattar detTotalt area-avca
ochbetesmarktotala arealentredjedelar denoch tvålen åker avavca

Sverige.mellerstaochmjölkkor i södraantalet
beskri-tidigareenligtområdenföreslår deKommissionen att som

utgångspunkt för2 blir när-i fig.redovisas på kartanmetodik enven
dedelarolikastödformer istödbehov ochprecisering avavmare

ochskogs-Sverigesoch mellerstaområdena i södragynnademindre
enligt kom-ocksåböravgränsningenföreslagnamellanbygder. Den

förhand-Sverigesförunderlaguppfattning kunnamissionens utgöra
i Gemen-medlemskapsvensktEGs medlemsländerlingar med ettom

skapen.

b-omrâdenLandsbygdsomrâden 58.7.2.2
glesbefol-andraochi skogsbygdemalandsbygdenBetydande delar av

kommissionensenligtSverige börmellerstaområden i södra ochkade
b-stöd. Bl.a.5enligtför stödEGs villkoruppfyllauppfattning kunna

förglesbygdsstödvilkaSverige ioch mellerstade områden i södra
jordförvärvslagenprövning enligteller därnärvarande kan lämnas

villkorenuppfyllabör kunnajordbruksfastighetvid förvärvkrävs av
Även klassifice-blirområden bland demandraför 5 b-områden. som

villkor.dessagynnade bör uppfyllamindrerade som
därområdenföreslåuppdragi kommissionensingår inteDet att

emellertid,Det finnslämnas.landsbygdsutveckling bör kunnatillstöd
mindreEGs stöd tillmellanredovisats, sambandtidigare gyn-ettsom

handlings-Genomarbetadelandsbygdsområden.tillområden ochnade
områdenför deEGs direktiv utarbetasmåste enligt ettsomprogram
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Figur 2 Förslag till avgränsning mindre områdengynnade i södraav
och Sverigemellersta

stiâdområdetsubarktiskaDet

Mindre gynnade
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b-stöd förmed 5enlighetiutvecklaavsiktförmedlemsland har att
hållerprogramunderlagmotsvarandepåKravlandsbygdsutveckling.

blandjordbruksområdet, 5 a-stöd,strukturstödenförinföraspå att
bakomMotivetingår.områdengynnademindreiåtgärdernavilka

stödformerolikamellansamordningförbättraddessa krav är att en
berördaangeläget,därfördetfinner attKommissionenbehövs. vara

företidi godorganisationerochmyndighetercentralaregionala och
handlingspro-framtagningförberederEGimedlemskapsvenskt avett

mindrelandsbygdsområden ochtillstödområden, därför gyn-gram
föreslås.områden kommernade att

Stödformer8.7.3 m.m.
förinommedlemslandenskiltvarjeförfråga attDet ramenär en

stödnivåerochstödformervilkaställning tillbestämmelserEGzs ta
delsvenskförUtgångspunktemaområden.i olikabör tillämpassom
börområdenmindre gynnadeföråtgärderolikautformningenvid av

vara
jord-sysselsättningenodlingslandskap,levande samtförMålen ett-

området.irollbrukets
vidsituationområdenasgynnademindrei deFörändringar en an--

odlingslandska-förkonsekvenserföljandedäravEG ochslutning till
sysselsättningen.ochpet

åtgärder.olikafinansieramöjligheterSveriges att-
medfinansie-förochåtgärderför olikavillkorochEGs regler-

ring.
mindreinomstödformerochstödnivåertillförslagPreciserade

utarbetasEGi börmedlemskapvidSverigeiområdengynnade ett
regionala ochbåde deomfattarsamlatdel ett program somavsom en

arealbi-ellerdjur-i formåtgärderBehovetgenerella stöden. avav
förproduktionsförutsättringarförkompensation sämredrag som

mindreolika delar demellanvarierakommerjordbruket avatt
och glesbygdspro-sysselsättnings-områden därIområdena.gynnade

enligtmed stödsamordning skebörviktigastede närablemen är en
områden,stöd. I andraregionalpolitiskaeventuellt andraoch5 b-stöd

blir samord-hotat,odlingslandskapet ärhuvudproblemetdär är enatt
landskapet ochdetför bevarastöden öppnagenerelladening med att

angelägen.mångfaldenbiologiskaden mest
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Det enligt kommissionensär bedömning inte möjligt i detaljatt nu
förutse omfattningen de förändringar kommer påverkaav attsom sys-
selsättningen och odlingslandskapet i mindre gynnade områden, då de

för konkurrensutsätts från hela EG-marknaden. I många de områ-av
den frånär konkurrenssynpunkt finns emellertidsvagast desom star-
kaste motiven för samhället slå vakt uthålligt jordbrukatt ettom som

bas för levande odlingslandskap och för sysselsättningenett påen
landsbygden. Förutsättningarna för jordbruket och landsbygden att

hårdare konkurrensmöta effektiviseringar, rationalisering-en genom
verksamheter varierar också mellan olika delar landet.ar, nya osv. av

Inom de områden kommissionen föreslår mindre gynnadesom som
kommer finnas behov olika åtgärder och kombinationeratt åt-av av
gärder. Hur olika insatser bör utformas vad gäller inriktning och stöd-
nivåer beror på flera kända förhållanden.ännu En avgörande fak-

det samladeär resultatet förhandlingarnator medlemskap iav om
EG. Hänsyn kan också behöva till stödformer och stödnivåer i dettas

stödområdet liksom utformningen de kompletterande åtgär-norra av
Ävenderna för bevara odlingslandskapet.att storleken olika kvo-av

kommer få betydelse. Den samladeter budgetramenatt med olika
finansieringskällor för regionala och generella EG-stöd samt even-
tuella nationella stöd har också betydelse för val stödfonner ochav
stödnivåer.

Enligt kommissionens samlade bedömning bör EGs nuvarande reg-
ler tillåtnaoch stödnivåer tillsammans med miljöstöden kunna tillgodo-

de svenska behoven åtgärder inom de mindre gynnade områdenase av
i södra och mellersta Sverige.

Kommissionen inte det möjligt föreslåär detalje-attanser attnu en
rad utformning stödforrner och stödnivåer inom jordbruketav som
medverkar till odlingslandskapet och sysselsättningen långsiktigtatt
kan upprätthållas inom de föreslagna mindre gynnade områdena. Det
slutliga valet stödformer och stödnivåer bör utvecklas successivtav
under tiden fram till EG-medlemskap.ett

Kommissionen föreslår frågan den utformningenatt närmareom
struktur- och miljöstöden utreds samlat så de kan träda i kraftav att

vid EG-inträde den 1 januari 1995.ett
Kostnaderna för insatser i det föreslagna mindre gynnade området

kan inte beräknas. Genom räkneexempel grundat förhållan-ettnu
dena år 1992 kan storleksordningen kostnaderna belysas. Om kom-av
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köttproduktionochi mjölk-lämnas djurenhetpensationsbelopp per
blir kostna-tillåtna beloppet,EGgenomsnitt halva det högstamed i av

300-400 miljonerområdetföreslagnakommissionenför detden caav
kompensations-genomsnittligadetvarje 100 krår. Förkronor somper

miljo-50-60kostnadentotalablir dendjurenhet ändrasbeloppet caper
finan-EGbelopp kommerdessaeller lägre. Avhögrekronor attner

vid medlemskap.siera 25 % ett
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Dir. 199197
Kommission för förberedaatt avstämning jord-en av
brukets omställning

Dir. 199197

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-21

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Olsson, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild kommission tillsätts medatt uppgift förberedaatten
avstämning de omställningsbeslut omfattas års1990 livsmedels-en av som av

politiska beslut prop. 198990146, JoU25, rskr. 327. Kommissionen skall
därvid beakta effekter och faktorer inte kända eller förutsedda vidsom var

beslutet,tidpunkten för i första hand konsekvenserna anslutning tillav en
EG.

Utgångspunkten for kommissionen

Den livsmedelspolitiska reformen

Riksdagen beslutade den 9 juni 1990 reform livsmedelspolitikenom en av
prop. 198990146, JoU25, rskr. 327. Bakgrunden till det livsmedelspoli-
tiska beslutet dåvarandeden livsmedelspolitiken dåliguppvisadeattvar en

Överproduktioncnmåluppfyllelse. inkomstmåletkostsam, urholkadesvar
överskottskostnaderna och kapitaliseringseffekten. Inte heller konsu-av av

mentmålet kunde sägas uppfyllt, eftersom prisutvecklingen livsme-vara
del inflationen.översteg Samtidigt avskärmades konsumenter och produ-

från varandra. Syftet med livsmedelspolitiskadetcenter beslutet attvar ge-
avreglering och marknadsanpassning uppnå balans i livsmedelsproduk-nom

tionen. i
Beslutet innebär prisstödets roll livsmedelspolitiskt medelatt tonassom

ned, samtidigt direkta uppnå målenmedel för angående miljö, land-attsom
skapsvård, regional fördelning och beredskap förstärks. Flertalet interna
regleringar har avskaffats fr.o.m. den juli 1991, vilket1 innebär prisernaatt
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med hjälpde flesta prisreglerade produkter skyddas enbart gräns-ettav
måste finnasjälva aktivt arbeta förskydd. Producenterna i högre grad att

förFörutsättningarna förbättrasavsättning för sin produktion. avsevärt att
fårönskemål utbudkvalitet och varieratavseende bl.a.konsumenternas ett

livsmedelskedjan.genomslagskraft i
marknadockså övergången avregleradtillRiksdagen beslutade att meren

acceptabla former. Undersocialtjordbrukets produkter skulle ske underför
åtgärder stimuleraövergångsperioden särskilda bl.a. förvidtas därför att en

särskilt omställ-markanvändning.till alternativ Ettvaraktig omställning
åkermarkbudgetåren 199394 för199192-ningsstöd lämnas under tassom

användning. Vidaretill varaktiglivsmedelsproduktion och överförs annanur
budgetåren 199192-199495 föranläggningsstöd undersärskiltlämnas ett

Inlö-våtmarker och energiskog.lövträdför planteringanläggning samt avav
awecklatspannmål heltstegvis förskall aweeklasför attsensystemet vara

inlösenprisetgaranteradeperiod sänks detjuli 1994. Under dennaden 1 suc-
eessivt till 90 örekg.

ocksåstödåtgärder skuldtyngda jordbrukareriktas till deSärskilda som
svårigheter tillfåövergångsperiod ekonomiskakan kommaunder atten
Stödet delsmarknadsregleringen.awecklingen internaföljd den gesavav

aweeklingsstöd,rekonstruktion jordbruksföretag ellerstöd för somavsom
rådgivningidels form m.m.av

åtgärderockså syftar tillmedel föranvisabeslutadeRiksdagen attatt som
pristryckande överskottbåde mjölkproduktionen och förhindraminska ett

har riksdagenmjölkkor. Dessutomutslaktningennötkött grund avavav
finansiera köttexport.budgetåren anvisat medel för199192 199394för att

miljömålet skallijordbrukspolitikeninnebär vidare attBeslutet att vara
jordbru-minimeraodlingslandskap ochslå rikt och varieratvakt attettom

landskapsvård skyddsäkerställaskall avvär-miljöbelztstning. Stödet tillkets
från naturvårds- eller kul-innehåller fastlagda kvalitetermiljöerdefulla som

skall säker-dessa markerturmiljövårdssynpunkt. fortsatta hävdenDen av
brukare.avtal träffas med berördaställas attgenom

övergångsperiodenåtgärderna beräkna-underför de olikaKostnaderna
kostnaderna för inlöuppgå exkl.till 13,6 miljarder kronorriksdagendes av

spannmål.sen av

Jppföljningsuppdragerz

livsme-följa dendet viktEnligt riksdagsbeslutet störstaär att noga uppav
tilldärför lämnatsUppdrag harreformens effekter.delspolitiska statens

naturvårdverk,konkurrensverk,pris- ochjordbruksverk, sta-statensstatens
samarbetsnämndenlivsmedelsekonomiskalivsmedelsverk och att nogatens

ansvarsområden. skall regel-Myndigheternainomfölja utvecklingen resp.
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bundet redovisa utvecklingen åtgärderoch eventuella behov tillav rege-
ringen.

År också1990 tillsattes särskild konsumentberedning uppgiftmed atten
kontinuerligt följa och utvärdera den livsmedelspolitiska reformen ettur
brett frågorkonsumentperspektiv. De beredningen särskilt skall bevakasom
och bedöma reformen leder till effektivare resursutnyttjandeär ettom som

samhällsintresset, bl.a. i form dämpad prisökningstakt livs-gynnar av en
påverkarmedel. Hur reformen utbudet och kvaliteten livsmedel tillhörav

också områdende beredningen bör analysera. Beredningen skall självsom
konsumentfrågorkunna andra viktiga påverkaskan förväntasta upp som av

den livsmedelspolitiska reformen och beredningen bedöms kräva sär-som av
skild belysning.

Riksdagen framhöll det alltid finns möjligheter politiskaför deatt t.ex.
åtgärder såpartierna initiativ till ytterligare skulle visa sig nödvän-att ta om

digt.

Uruguayrundan GATTi

Den s.k. Uruguayrundan i GATT jordbruket viktighar mycketsom en
punkt dagordningen. I Punta del Este-överenskommelsen, är ut-som
gångspunkten för förhandlingarna, enades de deltagande länderna bl.a. om

liberalisera handeln, förbättra konkurrenssituationen discip-ökadatt genom
lin och förstärkning GATTs regler minimera negativa effektersamt attav av
sanitära fytosanitära föreskrifter.och -

Ministermötet i december 1990 kunde inte avsluta Uruguayrundan sedan
låsta jordbruksområdet.det stod klart positionerna alltför För-att var
år På områdehandlingarna har emellertid fortsatt under jordbrukets1991.

har inriktat förhandlingarna sänkningar internstöd, gräns-parterna mot av
gårskydd och exportsubventioner. Mycket tyder förhandlingarnaatt nu

årsskiftetvidavgörande 199192.mot ett

Ansökan medlemskap EGiom

Sedan livsmedelspolitiskadet beslutet fattades har Sverige ansökt om
medlemskap i de europeiska gemenskaperna. Regeringen har publicerat en
s.k. grönbok där första kartläggning konsekvenserna medlem-etten av av

område framgårskap inom redovisas. denna studie EGs stöd tillAv attresp.
nivåjordbruket i dag ligger lägre anpassningdet svenska. Enänen av

stödnivån därför nödvändig, förutsättervilket förändringar denär av
framgårsvenska jordbruksproduktionen i olika avseenden. Vidare att en

prisnivålägre för flertalet animalieområdetproduktionsgrenar inom är att
förvänta vid medlemskap.ett

Foderkostnaderna beräknas sjunka inte tillräckligt för kom-heltattmen
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prisnivån. foderpriser beräknas medföraSjunkandeden lägre storapensera
vegetabilieproduktionen förvän-Förproduktionsmönstret.förändringar av

långsiktigapåfå produktionen. Devissa effekteranpassning till EGtas en
marknadspriserligga dagenskommasvenska jämviktspriserna kan överatt

världs-baseratoljeväxter har EG beslutati EG. För nytt systemettom
årsmed arealstöd fr.o.m. 1992oljeväxtfrö kompletteratmarknadspris för

påver-matpotatisproduktionen bedöms inteDen svenska socker- ochskörd.
åter-konstateras detnågon kan dock ännuomfattning. Deti attkas större

kostnadsläget för svenskanalyserastår arbete bl.a. medomfattande attett
möjligtlivsmedelsindustri innan det över-jordbruksproduktion och är att

medlemskap.konsekvensernablicka alla ettav
EG be-område kartläggningPå kompliceras dennajordbrukets att nuav

jord-reform dengenomgripandetillhandlar förslagett gemensammaaven
produktions-Utgångspunkterna lägre stödpriser,CAP. ärbrukspolitiken

mil-stödformerselektiva ökatdirekta ochbegränsningar, ökat inslag samtav
jöhänsyn.

ingår varför helaEES-avtalet,inte ijordbrukspolitikEGs gemensamma
området återstår EG.förhandla medatt

jordbruket Sverigetillstödet iUtredning norraav

276prop. 19909199, JoU27, rskr.beslutmed riksdagensenlighetI ge-
för närvarandearbetsgruppparlamentarisktnomför sammansatt en ge-en

jordbruket istödet tillförutsättningslösnomgripande och översyn norraav
budgetåret 199293.Sverige inför ;

föri dag användsmodellsitt beslut denkonstaterade iRiksdagen att som
intenorrländska jordbruketi detoch lönsamhetmerkostnaderberäknaatt
så-på beräkningssystem. Ettframtidaställasböruppfyller kravde ettsom

GATT-avtalkommandemåste förenligt med reglerna i cttdant system vara
jordbrukspolitik. Ar-till EGsmed hänsynutformasoch även gemensamma

novembertill i slutetförslaglämnakommer systembetsgruppen ettatt av
ocksåingår förplaneradirektiv till arbetsgruppenI regeringens att1991. en

gäller inom EG.så till vadstödformen denförändring att somanpassasav

Utredningsuppdraget

kommis-särskildanförtföreslår vad jag harbakgrund attJag mot ennuav
omställningsbeslu-avstämningförbereda denmed uppgifttillsättssion att av

fastEG har lagtefter detårs livsmcdelspolitik skall skei 1990 attten som
kommis-arbete skalljordbrukspolitik. I sittkommandeprinciperna för sin

vidkända förutseddainte ellereffekter och faktorerbeaktasionen varsom
EG-medlem-skall effekternaförsta handför beslutet. I etttidpunkten av



skap beaktas.
till jordbru-behandla stödeti sammanhangKommissionen bör detta även

långsiktigtSverige perspektiv.i iket ettnorra
omställningenUtgångspunkten för kommissionens arbete bör att avvara

i EG harsådant vid inträdetSverigejordbruket skall fullföljas sätt attett
livsmedelsindustri. Detochkonkurrenskraftig jordbruksnäringstark ochen

på likafår möjlighet konkurreradet jordbruketangeläget svenskaär attatt
omvärlden.villkor med

mål för bevaraoch medelVid sin avstämning besluten avseende ettattav
också frågankommissionenoch levande kulturlandskap bör prövaöppet om

landskap.arcalersättning metod bevara öppnaattsom en
utgå från uppfölj-hand deavstämning i förstaKommissionen bör vid sin

grund förmyndigheter. Tillgenomförs olikaningar reformen ar-som avav
EG-också konsekvensernabör ligga de analyser görs ettbetet avavsom

livsme-jordbruk och svensksvensktför svenska konsumenter,medlemskap
delsindustri.

förslag tillochredovisa sina slutsatser lämnalöpandeKommissionen bör
åstadkommai första handförändringar i gällande beslut förerforderliga att

livsmedelsindustri tilljordbruk och svensksmidig anpassning svensktaven
EG.

knytas företrädareparlamentarisk medTill kommissionen bör gruppen
redovisa sitt arbeteregelbundetKommissionen skallriksdagspartierna.för

till denna grupp.
organisa-myndigheter,berördakontakt medArbetet bör bedrivas i nära

utredningar.tioner och
kommit-dir. 19845 tilldirektivregeringensKommissionen bör beakta

inriktning ochangående utredningsförslagenssärskildatéer och utredare re-
utredningsverksamheten.198843 EG-aspekter idir.gcringens direktiv om

Hemställan

regeringen be-hemställerjaganförthänvisning till vad jag harMed attnu
jordbruksdcpartementctchefen förmyndigar

ledamöter omfattadmed högstsärskild kommissiontillkallaatt sexen
1976119 uppdragmedkommittéförordningenav -

omfattasomställningsbeslutavstämningförbereda dcatt avsomen av
års livsmedelspolitiska beslut,1990

ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av
biträdeochsekreterarebesluta sakkunniga, annatexperter,att om

kommissionen.



skallkostnaderna belastabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt
anslag Utredningarhuvudtitelnsnionde m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Jordbruksdepartementet



Kommittédirektiv

Dir. 199328

Tilläggsdirektiv till Omställningskommissionen för

jordbrukspolitiken 199107Jo

Dir. 199328

Beslut vid regeringssamm;inträde 1993-02-18

Chefen för Jordbruksdepartementet, statsrådet Karl Erik Olsson,
anför.

Mitt förslag
föreslårJag Omställningskommissionen 1991 får iJo 207 uppdragatt

utreda det finns områden i södra och mellersta Sveriges skogs-att om
och mcllanbygder kan komma behöva särskilda stödinsatserattsom
med anledning EG-medlemskap. Omställningskommissionenettav
bör, sådana områden finns identifiera Omställningskom-dem.om
missionen också redovisa vilkabör åtgärder lämpligakan varasom

bibehållaför odlingslandskapet i områden.dessaatt
Eventuella stödinsatser skall finansieras inom för de stödramen

lämnas till jordbruksnäringen inkl. återflödesintäkterde kansom som
följa EG-medlemskap.ettav

Bakgrund

Med regeringens till-stöd bemyndigande den 21 november 1991av
kallade jag särskild kommission uppgift förberedamed atten en av-
stämning de omställningsbeslut omfattas 1990 års livsmedels-av som av
politiska beslut dir. 199197. OmstälIningskommissionen skall beak-

effekter faktoreroch inte kända eller förutsedda vid tid-ta som var
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punkten för beslutet, i första hand konsekvenserna anslutningav en
till EG. Omstâillningskotttmissionett iskall detta sammanhang be-även
handla i Sverigestödet till jordbruket i långsiktigt perspek-ettnorra
tiv. Enligt direktiven utgångspunkten för Omställningskommis-bör
sionens arbete omställningen jordbruket skall fullföljasattvara av

sådant Sverige vid EGinträdet i har stark och konkur-sättett att en
renskrztftig jordbruksniiring livsmedelsindustri.och

Omställningskommissionen till tvåhar regeringen överlämnat del-
Åtgärderbetänkanden SOU 199287 SOU 1992125 föroch att

förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG. Det för-
innehåller förslag vegetabiliesektom, livsmedelsexporten ochsta om
ekologiska förslagden produktionen och det andra animalie-om

sektorn. Omställningskommissionen början år 1993underattavser av
återkomma Sverigemed förslag bl.a. jordbruket i ochom norra om
hur och levande odlingslandskap skall bevaras. Enligtkunnaöppetett

frågandirektiven skall Omstiillningskonnnissionen areal-pröva om
ersättning metod bevara landskap.öppnaattsom en

Regeringens mål Sverige bli EG fr.o.m. denskall medlemär att av
januari 1995. jordbruket1 Utgångspunkten för det svenska är att en

fullständig integration med l3Gs jordbrukspolitik skallgemensamma
ske från Sverige blir medlem. Sverige skall vid integrationenden dag
uppnå så samhällsekonomiska effekter möjligtpositiva medstora som
hänsyn till både behovet konkurrenskraftig jord-stark ochtagen av en
bruksnâiring och till och intressen.konsumenternas skattebetalarnas
En ambition därvid inte behöva tillämpa några övergångsåtgär-är att

sedan Sverige blivitder medlem. Målet också upprätthållaår att en
fortsatt ambitionsnivåhög det regionalpolitiska området.

Sverige har högre pris-, stöd- och kostnadsnivå EG animalie-än
området. Regeringen i propositionhar vissa jordbrukspolitiskaen om
frågor l99293zl30 årsprop. och i 1993 budgetproposition prop.
l99293l00 bil. 10, bakgrund Omställningskommissionensmot av
delbetånkanden, lämnat förslag till vissa 1990anpassningar års be-av

förslut de krav EG-medlemskap ställer.mötaatt ettsom
Situationen inom EG i framför alltdag problematisk nötkötts-är

området, med och ökande lager. Med anledning detta skallstora av
prissänkningar kombinerade med kompensationsbetalningar genom-

Ävenföras. GATT-avtalet tillkan leda pressade priser. förslag tillDe
anpassningsåtgärder animalieområdet nivåerde lägre gäl-mot som
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för stärkabörjannödvändigEGinomler attär processenen
konkurrenskraft.animalieproduktionens

animalieproduktioneniregionala obalanserråder iEG daglnom
existerarVidareöverskottsområden.såväl underskotts-med som

de läg-förekommer, därprisskillnaderEG-prisinget homogent utan
ide högstagemenskapen ochi delarnafinns de södrapriserna avsta

ökad kon-leda tillkommerEG-medlemskapdelarna. Ettde attnorra
sannolikteffekt kommerpressade priser. Dennaoch dämtedkurrens

mellanbyg-ochSveriges skogs-Sverige. I södrai södrabli störstatt
för slättbyg-betydligtproduktionsförutsättningarna sämre änder är

förkänsligareområdeni dessajordbruketderna. Detta ärgör att
delarSverige ochgäller förpriser. Dessutomsänkta stora avnorra
EG-län-förhållande till de flestaiskogsbygder deGötalandsbl.a. att

infrastruktur.ochbefolkningstäthetmycket låg sämreder har enen
stark och kon-mål hadeti föregåendeSom det är attnämnts ett en

Målet vidarei EG.jordbruksniirittg vid inträdetkurrenskraftig är att
Måletambitionsnivå.regionalpolitiskupprätthålla fortsatt hög omen

för jordbru-således gällajordbruksnäriitg börkonkurrenskraftigen
animalieproduktionberoendedetMed tankeket i hela landet. av

den kon-och tnellanbygder ochSverigesfinns i bl.a. södra skogs-som
anima-bli delarresultatetbeskrivit kankurrenssituzttion jag att avnyss

odlings-ocksåDärvid skulleslåslieproduktionen i regionerdessa ut.
föranimalieproduktionen baseneftersom utgörlandskapet hotas ett

mellanbygdemzt.landskap i skogs- ochöppet
mindre gynnadesärskilt stöd till s.k.EG förekommerinom om-ett

kännetecknasområdenLFA. Dessaråden favouredless avareas.
ijordbruket,andel sysselsattahögbl.a. låg avkastning i viixtodliitgen,

EGsjordbruksdriften.inkomsterlåg befolkningstäthet lågaoch av
förhållan-anpassade tillområden dockkriterier för mindre gynnade är

applicerbaradärför inte fulltochEG-ländemadena i de nuvarande ut
jordbruk.svenskt

denISO-förhandlingarnavid öppningensvenska taletdetl av
gång måsteförhandlingarnas1993 underfebruari framhölls detl att

Gemenskapensförför inomöverenskommelse nås att ramenen
Sverige, ijordbruket ibibehålla utvecklapolitik och norra

Öland Gotland.ochskogsområdena i söder samt
rik-särskilt stöd börbakgrundenDet bör len övervägas ettmot otn

Svea-de delarmellanbygderGötalands ochskogs- samt avtas mot
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lands skogsbygder och skärgården ligger utanför det stöd-som norra
området.

Uppdraget
Med anledning jag Omställningskommissionenvad anfört börav nyss

i uppdrag finns utanförutreda det områden detattges om norra
slödområdet Om-kan komma behöva särskilda stödinsatser.attsom
ställningskommissonen bör, sådana områden finns identifieraom

Utgångspunktendem. bör förutsättningarna för sysselsättning-attvara
kan upprätthållas liksom odlingslandskapet. Jag vill idet öppnaen

sammanhanget också erinra i Omställningskommissionensdetattom
ingår fråganuppdrag zirezilcrsåittning metodprövaatt attom som en

landskap.bevara öppna
förhållanden råder i till jordbruketDe stödområde 4 för stödetsom

i Sverige fungera referens i jämförande analysbör somnorra som en
Omställningskommissionen genomföra.bör Analysen bör ske en

nivå produktionsotnråden, tilldetaljerad med hänsynän attmer
förhållandena inom skogs- mellanbygdema varierar. Syftet skalloch

förmed hjälp lämpliga variabler, belysa förutsättningarnaatt,vara av
jordbruksproduktion Sveriges På såi södra skogs- och mellanbygder.

delområden visserligen förut-kan urskiljas har något bättresätt som
sättningar de råder i stödområde där förutsättningarnaän som men
jämfört med övriga delar södra Sverige så mycket sämreärav pass

särskilda hänsyn böratt tas.
produktionssynpunktDet bör också belysas vilka områden frånsom

kan jämföras med närbelägna områden inom EG i Danmark ocht.ex.
någotTyskland särskilt inte jämförelsedär stöd lämnas. En sådan

syfta till åskådliggöra iskall vilka svenska odlingsområdenatt ettsom
EG-sammanhang bör kunna klara sig särskilt stöd.utan

Omställningskommissiotieti definitionervidare förslag tillbör ge
kriterier för detta stödområde avspeglar områdets förutsätt-av som

förningar jordbruksproduktion och motiverar särskilt stöd be-att
hövs.

Omställningskommissionen redovisabör vilka åtgärder kansom
lämpliga för uppnå syftet bibehålla jordbruk och där-att att ettvara

odlingslandskapet områdena EG-med bevara i de aktuella vid ett
medlemskap.
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organisatio-myndigheter,kontakt medbedrivas iArbetet bör nära
utredningar.ochner

stödinsatser skallförslag till eventuellaOmställningskommissiones
jordbruksnäringentillför stöd lämnasfinansieras inom de somramen

EG-medlemskap.följaåterflödesintäkter kaninkl. de ettsom av
direktivregeringensOmställningskommissionen bör vidare beakta

redovisasärskilda utredaretill kommittéer ochdir. 199250 attom
regionalpolitiska konsekvenser.

aprildenförslag lämnas 1arbeta så kanUtredaren bör senastatt
1993.

Hemställan
regeringenjaganfört hemställerMed hänvisning till vad jag attnu

OmstälIningskommissionens uppdrag.utvidgar

Beslut
bifallerochföredragandens övervägandenRegeringen ansluter sig

hans hemställan.

Jordbruksdepartementet
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utredningar 1993offentligaStatens

förteckningKronologisk

biståndet.i UDsamarbetsformerStymings-och
U.förgrundskolan.Kursplaner

effektivitet.Ersättningförkvalitetoch
forresurstilldelningssystemUtformning ettnyttav- högskoleutbildning.U.grundläggande

tortyrskadaderehabiliteringStatligtstödtill4. av
flyktingar fl.m.

psykofar-beroendeframkallandeBensodiazepiner- imaka.S.
livsmedelsproduk-småskaligLivsmedelshygienoch

tion.Jo.
lönediskriminering.Löneskillnaderoch

arbetsmarknaden.Ku.ochOmkvinnor män
Omkvinnorlönedisluiminering.Löneskillnaderoch

Bilagedel.Ku.arbetsmarknaden.ochmän
Postlag.K.

datalag.Ju.10.Enny
Socialförsäkringsregister.l
Vårdhögskolor12.

huvudmannaskap.U.utvecklingkvalitet- --Ökad järnvägen.K.konkurrens13.
våragrundlagar.Ju.EGoch14.

omfördelninginternationellreglerFör15.Svenska av
oljekris.oljavid N.en

ekonomi-ochpolitikvillkorförekonomi16.Nya -
förslag.Fi.kommissionens

politik ekonomi-förekonomiochNyavillkor16. -
förslag.Bilagor.Fi.kommissionens

Ägandet tjänst.radioochtelevisioni allmänhetens17. av
Ku.

Delaktighet.M.Tolerans18.Acceptans
miljöarbetet.M.och19.Kommunerna

Fi.ochprisstabiliteten.Riksbanken20.
Ökatpersonval.Ju.21.

statsråds Fi.arbetevärtVad22. ärett
U.Kunskapenskrona.23.

partiell Ku.Utlänningslagen24. översyn.en-
åtgärderförjordbrukare.Jo.Sociala25.

säkerhetsfrågor.Ju.Handläggningenvissa26. av
M.27.Miljöbalk.Del1och

Fi.28.Bankstödsnämnden.
företagsbeskattningen.reformering29.Fortsatt av

Del Fi.
socialtjänsten.bistånd S.Rätten inom30. till

alkoholområdetochinomroll31.Kommunernas
missbrukarvården.S.

anställningsskyddslag.A.32.Ny
Åtgärder jordbrukochförberedaSverigesför33. att

förEG.Jo.livsmedelsindustri



Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
En datalag.[10]ny Nyanställningsskyddslag.[32]
EGochvåragrundlagar.[14]
Ökat Kulturdepartementetpersonval,[21]
Handläggningenvissasäkerhetsfrågor.[26]av Löneskillnaderochlönediskriminering.

Omkvinnoroch arbetsmarknaden.män [7]Utrikesdepartementet Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor
Styrnings-ochsamarbetsformerbiståndet.i [1] och arbetsmarknaden.män Bilagedel.[8]

Ägandet radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.avSocialdepartementet [17]
Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadade Utlänningslagen partiell [24]översyn.av en-flyktingar fl. [4]m. NäringsdepartementetBensodiazepinerberoendeframkallandepsykofarmaka.-[5] Svenskareglerför internationellomfördelning oljavidavSocialförsäkringsregister.l ] oljekris.[15]enRätten biståndtill inomsocialtjänsten.[30]

Miljö- ochKommunernas påroll alkoholomrádet naturresursdepartementetochinom
missbrukarvården. AcceptansToleransDelaktighet.[18]

Kommunernaochmiljöarbetet.[19]Kommunikationsdepartementet Miljöbalk.Del1och [27]
Postlag.[9]
Ökadkonkurrens järnvägen.[13]

Finansdepartementet
Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--kommisionensförslag.[16]
Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--kommisionensförslag.Bilagor.[16]
Riksbankenochprisstabiliteten.[20]
Vad statsrådsär arbetevärt [22]ett
Bankstödsnämnden.[28]
Fortsattreformering företagsbeskattningen.av
Del [29]

Utbildningsdepartementet
Kursplanerförgrundskolan.[2]
Ersättningförkvalitetocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförettnyttav-
grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

kvalitet-utveckling huvudmannaskap.[12]- -Kunskapenskrona.[23]

Jordbruksdepartementet
Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.
16]
Socialaåtgärderförjordbrukare.[25]
Åtgärderför förberedaSverigesjordbrukochatt
livsmedelsindustriförEG.[33]


