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Sammanfattning

åtgärdertillFörslag

statligadetföljdenbliförväntas attkonsekvenserdeAv avsom
januari 1997den lfr.o.m.upphöravbytarverksamhetentillstödet

följande; svå-tilllösningarfinnasigriktatutredningen atthar
avreglerad avbytar-jourverksamhetupprätthållarigheten enatt

djurtäthet.med lågområdenglesbygd och iisärskiltdåmarknad,
för avby-basenjour,verksamhet, utgöränövrig annatEftersom

jourverksamhetenförförutsättningoch atttarverksamheten är en
överlever.verksamhetdennatillsesdetbörskall fungera, även att

iellerglesbygdeniÄven detbasverksamhetengäller ärdet om-när
detdåblibefarasproblemet störstdjurtäthetmed lågråden som

upphör.stödetstatliga
funnitharutredningenfaktordenTransportkostnaden är som
i gles-avbytarverksamhetmellanskillnadenutmärkerdet somvara

djurtäthet. Enlågmed högområdenbygd och neu-tätort samt resp.
åt-föreslagnamed demåletkostnadsnackdel ärdennatralisering av

gärderna.
50dagochavbytare ärkörsträckanförRiksgenomsnittet caper
sigriktatbasverksamheten,gällerdethar,Utredningen närkm.
detnivå. Närdennasträckorförkostnaden utöverreduceraatt
förkostnadernabörjourverksamheten äveninomgäller transporter

reduceras.km50förstaför detransporter
anslutnaavbytareanlitari dag ärlantbrukaredeFlertalet somav

avbytarhjälpförkostnadertäckerersättarförsäkring. Dennatill en
Kostnaden förkarens.dagars transporterefter tiosjukdomvid m.m.
reduceras.intesåledesföreslåskarenstidenutöver

kronor43kronortill 29uppskattasTransportkostnaden perresp.
inte. Denellerinkluderasfärdtidsersättning to-påberoendemil om

verksam-nuvarandevidåtgärderna,föreslagnadeförkostnadentala
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miljo-20kronormiljoner13,4tillberäknashetsvolym, caresp.ca
väljer.ersättningsgradvilkenberoendeårkronor manperner

stöd-denintedagslägetfinns ibedömningutredningensEnligt
skulletillfredsställande sättstödsystemEU:s ettinomform som

lösa.haravbytarverksamhetensvenska attdenproblemdelösa som
förnäringenspeka attställetivillUtredningen enansvar
glesbygd.itillgänglig,skall finnas ävenavbytarservicefungerande

förmenande,utredningensenligthar,mejeribranschenFramför allt
detbarasatsning, inte närförförutsättningargoda gemensamen

breddadochsamarbetegällerdetfinansiering närävengäller utan
verksamhet.

fårmedelstatliganågraintedirektivutredningens attI nyaanges
detibetonautredningenvilldetta att,Trotsverksamheten.tillföras

åtaganden,statligaomprioriteringförfinnsdetfall avutrymme
angelägenhetsgrad.höghaområde bördetta

innehållBetänkandets

fö-tillkomst,avbytarverksamhetensbeskrivsBakgrundkapitel lI
ochnutidfram tillriksdagenibehandlingenutredningar,regående

samhälleligtbeslutade år 1975Riksdagendirektiv.utredningens om
riksförbund LRFLantbrukarnasvarvidavbytarverksamhetstöd till

organi-verksamhetför denhuvudmanuppdragfick i somatt vara
Verksam-LAAB.ABAvbytartjänstLantbruketsformserades i av

betänk-utredningartidigareför tvåföremålvaritharheten vars
Ds Jobeteckningarnaharoch19931978årenanden resp.avgavs

månader199596 18budgetåretFör1993:25.SOU1978:1 resp.
utred-avbytarverksamheten. lföranslagitskronormiljonerhar 150

skallutredningenförutgångspunktenbl.a.direktivningens sägs att
budgetåretefterupphörverksamhetentillstödatt statensvara

199596.
alltframförbeskrivsAvbytarverksamhetenkapitel 2I

avbytarmark-konkurrenssituationenverksamhetLAAB:s samt
rådertransportfrågor. Detochförsäkringarstatsbidragsregler,naden,

julisedan den 1ochavbytarmarknadenetableringsrättfrinumera
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Agripolstartstöd. företag,statligt Etterhålla1995 kan ävenman
detta.hjälptillkommit medharAB, av

inombeskrivs de stödAvbylarverksamhet EUkapitel 3 inoml
och jämförelseravbytarverksamhetenregelverk görsEU:s rörsom

ochstartstöd, till fortbildningstödEU-länder. EU:smed andratre
de problemnuläget kunna lösai intestöd, bedömsregionala som

enligtinför. stödavbytarverksamheten står Permanentden svenska
utfördatill antaletstödet relaterasgodtasmodell kansvensk om

organisation.till lklumpsummainteavbytartimmar ensommen
neddrag-Danmark kanFinland ochNederländerna, noteraman

Nederländer-avbytarverksamheten. lstödet tillningar det statligai
medneddragningi Finland pågårhelt upphört ochhar stödet enna

%.25
Överváigcmden beskrivs konsekvensernaoch förslagkapitell 4

dettaavbytarverksamheten upphör.till Avdet statliga stödetattav
tillfram förslagslutsatser och läggerutredningen sedandrar

följdenbliravbytartjänsteråtgärder. fördyringDen attavsomav
med lägredrabba områdenupphör kommerdet statliga stödet att

delarSverigedjurtäthet. främstgällerDetta även avnorra men
försådifferentierassödra Avgifterna kan kommaSverige. att,att

Årföretag missgynnas. 1997mindre lönsammaavbytarföretaget,
glesbygd kunnaavbytarhjälp itillgångenintebedöms garanteras.

medsmåföretagminskningen andelenriskerarförlängningenl av
jourservice blir svårpåskyndas. fullgoddjurproduktion En attatt

Möjlighetenbasverksamheten minskar.förupprätthålla volymennär
för avbytare minskarutbildningtillgodose behovet trots attatt av

sistnämndaöka framöver. Detsannolikt kommerbehovet är,att
kommerområden där näringensdeenligt Litredningen, ett ansvarav

lantbruksföretagen påskyn-försöka. När överatt statens ansvar
verksamhet ochsamarbete, breddadökatdas utvecklingen mot ge-

branschfinansiering.mensam
sammanfattningenavsnitt iåtgärder, tidigareFörslag till se
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Bakgrund1

tillkomstAvbytarverksamhetens1.1

ledighet harocholycksfallsjukdom,avbytarhjälp vidBehov av
ani-bedrivithardå desärskilthaft,alltidlantbrukarna som

lantbruket,inomsysselsattaflerdåmalieproduktion. Förr, var
kor-gårdarnamellanavståndenmindre ochdjurbesättningarna var
ellerfamiljeninomavbytarebehovetkunde lösatare, avman

granngårdar emellan.
påbörjadesavbytarverksamhetorganiseradVad vi i dag somser

lokalaformförsöksverksamhet ispriddmedunder 1960-talet av
initiativ.

organiseradiavbytarverksamhetRiksdagen beslutade år 1975 att
forSverige.i Dettaskulle etablerasstödmed samhälleligt attform

alla lant-tillgänglig forskulle finnasavbytarhjälpsäkerställa att
landet.täcka helaskulledenkostnad ochrimligbrukare till atten

uppdragriksdagen ifickriksförbund LRF attLantbrukarnas av
formorganiserades ivilkenverksamhetför denhuvudman avvara

Tillsyns-LAAB.ABAvbytartjänstLantbruketsaktiebolagett -
funktionLBS,Lantbruksstyrelsendåvarandeblevmyndighet en

tillskapadesVidarejordbruksverk.Statenshandhas avnumerasom
och LBS. Dennafrån LRFmedavbytarnämnd representanteren

avbytarfrågor.församarbetsorganuppgiftfick att varasom
utred-tidigareför tvåföremålvaritharAvbytarverksamheten

verksamheteniförändringarstrukturellagrundningar dels av
livsmedelspoli-beslutårsmed 1990sambandoch dels i om en ny

år1978årutredningarfrån dessaBetänkandenatik. resp.avgavs
1993:25.SOU1978:1Ds Jobeteckningarnaoch har1993 resp.
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Avbytarverksamhetens behandling i1.2

riksdagen

198990: bet. 198990:146,förklarade våren 1990 prop.Riksdagen
socialavbytarverksamhetenl98990:327rskr.JoU25, att syn-ur

del skulle finansieras medtill vissväsentlig denvinkel så attvar
sikt föra tillMöjligheternamedel.statliga över nä-att ansvaret

särskild utredare tillkallades meddock Enringen borde övervägas.
socialafinansieringen vissaden framtidauppgift utredaatt av

jordbrukare.åtgärder för
bil.l0, bet.199394:l0Obeslutade våren 1994 prop.Riksdagen

miljoneranvisa 200 kronorl99394:2l9l99394zloUl3, rskr. att
subventioneringsgradensamtidigtavbytarverksamhetenför som

förkonkurrensskäl ochtillfrån 60 % 45 %. Avminskades attca
stödet bordedet statligaföreslogs ocksåeffektivitetenfrämja att ges
för ochkonkurrensförutsättningarna LAABsådant sätt attett

likvärdiga.blirandra företag
199495:25, 199495:riksdagen prop.beslutade1994Hösten

avbytarverksamhe-subventionerna till199495: 145FiUl, rskr. att
avtrappning med början från den 1skulle upphöraten genom en

skulle undermiljoner kronorbesparing lOOjuli göras1995. En
199596.budgetåret

bil. föreslog99495: 00, l 0budgetproposition l lårs1995l rege-
befin-ekonomiden Sverigesanledningmed situationringen, attav
kom-subventioner lämnas undermedger någrai intesig attner

helt skulletill avbytarverksamhetenstödetmande budgetår, att
diskus-förpropositionen: RegeringenVidare sades iupphöra. nu

riksförbund ochLantbrukarnas LRFföreträdare förmedsioner
syfte finna lösningLantarbetareförbundet medSvenska att somen

underfortbeståndverksamhetens Regeringen attgaranterar avser
fråga. dettariksdagen idennaåterkomma till Ivåren 1995 samman-

problemen försärskilt uppmärksammahang kommer regeringen att
jordbrukare.boendeavlägset

behandlade riksdagenbudgetpropositionen 1995samband medI
Jordbruksutskot-avbytartjänsten.motioner rördeantalstortett som
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Somföljande;häravanledningmeduttalade199495:JoU13tet
socialfrånväsentligavbytarverksanthetentidigareframhcillits är

avbytarnaochtrygghetsociallantbrukarnasynpunkt. Den ger
ekonomiskaglesbygd. Sverigessärskiltcirbetstillfcillen, ivärdefulla
till avbytar-subventionernactllvarligemellertid .så att.situation är

kronormiljonerpå 100beloppiinskci Ettbor perverkswnheten
miljoner150innebärverksamheten. Detta attförberäknasborår

budgetperioden.foravbytarverksan:hetentillbör cmvisaskronor
avbytarverk-tillstödbeteckningenbehållatillsvidareAnslaget bor

underförslagutskottet regeringenstillstyrkerlsamhet Övrigtm.m.
punkt.denna

Jordbruksutskottetsmed ytt-enlighetiblev.beslutRiksdagens
199596 18budgetåretlöranvisadeskronormiljonerrande, 150att

månader.

direktivUtredningens1.3

AvbytarverksamhetensLitredningentill1995:78Dir.Direktiven
regeringsammanträdetvidbeslutadesoch finansieringorganisation

april 1995.20den
verksam-stöd tillLitredningenför ärUtgångspunkten statensatt
redovisaskallUtredningen1997.budgetåretfr.0.m.upphörheten

tidpunkt.dennaefterverksamhetbedrivaförformermöjliga att
finansieringtillkartläggas samtmöjligheterskall olikaVidare

frånmedfinansieringtillfinnaskanmöjligheterderedovisas som
EU.

skallavbytarföretagmellankonkurrensförFörutsättningarna
avbytarverk-konkurrensentill hurförslag lämnasochutredas

verk-bedrivamedsvårigheternafrämjas. attområde kansamhetens
belysas.specielltskallglesbygdisamhet

Svenskaochmed LRFsamrådaarbetetskall underUtredaren
berördaförmedLantarbetareforbundet SLF representantersamt

myndigheter.
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Avbytarverksamheten2

utgångspunk-avbytarmarknaden kommerbeskrivningföljande1 av
eftersom företagetAvbytartjänst AB. DettaLantbruketsten att vara

bedöms kommaframtidöverskådligvarit och under atthar vara
riksplanet.synnerhettongivande, i

Uppbyggnad2.1

huvudmansåsomhar sedan år 1975Avbytartjänst ABLantbrukets
varit denavbytarverksamheten ochförhaft operativadet ansvaret

landetshar förmedlats tillstatliga stödetdetvarigenomorganisation
företag, Förutsattkan andraNumeraanimalieproducenter. även att

fåavbytarverksamhet, dennagodkändFörkriteriernade uppfyller
verksamheten.bidrag tillstartbidrag ochbåderoll och åtnjuta

tillkom-avbytarmarknadenaktörharUnder juni 1995 nyen
kund-verksamhet kringsinhar byggtAgripol ABmit ensom--

tidigare.kundkretsi LAAB:sinte har ingåttkategori i stort settsom
sighar inte visat såavbytarföretagförIntresset starta egetatt

tidsperioden 1995-1996underförväntatmångastort mensom
tillmed hänsynsärskiltskapas,företagflerakommer troligen att

förblir dockstartbidraget. LAABinfördaunderjuni 1995det ensam
fortsattfår därigenomorganisation ochrikstäckandehaatt enenom

avbytarmarknaden.ställning pådominerande

Organisation2.2

totalt 681under år 1994 1vid LAABAntalet anställda varavvar
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2 °ominskningDetta088 äroch lkvinnor män.593 mec caen
anställda.196hade 2då1990sedan år man

handjurigarede 3-8medtillsammansVarje avbytare utgör,
sedankretsarna681krets. De 1 ärsig,tillhar knutnaeller hon en

däradministratitndecentraliseradmeddistriktuppdelade 19 var-
liggerfunktionenacentralaDeresultatansvar.distrikt har eget
avby-s.l.distriktTill varjeStockholm. äri etthuvudkontorethos

för-fackligadistriktschefen ochförutomingår,vilketitarråd knutet
Lantaroetareför-Svenskafrån LRF,troendemän, representanter

administrati-denlantbruksskolorLänsarbetsnämnden, samtbundet,
personalen.va

deviken 19tillavbytarnämndcentralfannsTidigare även en
sambandemellertidavskaffadesknutna. Dennaavbytarråden zvar

upphörde.huvudmanendauppdragLRF:smed att som
Ekonomi ABLantbrukarnasLAABtillModerföretag är som

dotter-helägti sinochaktiekapitalet är ett% tur100äger somav
till LRF.bolag

Ljtsdal,med iAgripol,avbytarföretaget säte star-nystartadeDet
aktiebclagsform.tillövergåttsedanharochenskild firmatade som

anställdavarittidigare haravbytare13har treFöretaget varavca
LAAB.hos

Anslutning2.3

harLAAB:sdagarantaldetvisasnedantabellen awytarel som
visarSammanställningen1987-1994.årenunderanlitats upp-en

avbytar-varefter antalet1987-1990under årenverksamhetenigång
dagarkring 300 OOCvolymenliggerminskat. Numerahardagar per

ar.
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År ÖvrigaAbonnemang dagar Totalt
sjukdom, olycks-
fall m.m.

1987 256 003 70 114 326 117

1988 259 944 90 632 350 576

1989 268 963 102 030 370 993

1990 281 828 97 325 379 153

1991 249 382 79 531 328 913

1992 264 544 37 206 301 750

1993 250 495 44 205 294 700

1994 254 408 45 956 300 364

Källa: LAAB, internt material

LAAB:sAv kundföretag %90 mjölkproducenter. Dettaär ärca en
har minskat betydligt år vilket framgårsom ta-grupp senare av

nedan.bellen l nuläget bedöms det finnas mjölkföretag18 000ca
jämföras med år 1988 då de 29 271 stycken, dvs. ned-att var en

medgång 39 %.ca

År antalet företag företagAntal medTotala
Nötkreatur Därav med

mjölkkor

1988 50 290249 29101 271
1989 900 48 769 2798 535
1990 945 47 29296 25 921
1991 93893 46 051 22 880
1992 234 45 73992 21 467
1993 84891 44 955 20 009
Källa: LantbruksregistretSCB,

1 takt med antalet mjölkproducenter har minskat så följakt-haratt
ligen LAAB:s abonnenter minskat i antal från 9 057 stycken år
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Övriga min;kat ikunder har ännu1994.årstyckentill 7 3141987
tidsperiod.underomfattningstörre samma

År Övriga TotaltkunderAbonnenter

428123 3719 0571987
227740 1221988 9 487
2921253721989 9 755
4151253621990 9 879

10 92624121991 9 685
40687236831992 7

8 2347421993 7 492
8 0717573141994 7

årtillfranmedankunderaktivaendastredovisas1992årFr.o.m.
redovisas.kundregistretiingickkundersamtliga1991 har som

interntKälla: LAAB,

juniverksanhet isintidigare nämnts,började,Agripol AB som
30-tal lant-till sigknutithar ettkundföretagmed 201995 numen

brukare.

Finansiering2.4

avgifterbådeskeravbytarverksamhetenFinansieringen genomav
150harmånader199596 18budgetåretFörbudgetmedel.och

statsbudgeten.frånanvisatskronormiljoner
kro-417 mljonerår 1994underintäktertotalaLAAB:s cavar

kronor.208 miljonerstod förförsäljningfakturerad canor varav

Avgiftsdebitering2.5

Avgif-1195.för höstenavgiftsdebiteringLAAB:sredovisasNedan
avgiftzsättningskillnad inågondistriktindeladeär menterna

inte.förekommerbesättningsstorlekgrund etc.av



Kapitel 2 19SOU 1995:107

Distrikt Tim- Subv. Pris vardag tim.Grund- Tim- 7
% Brutto Nettoavg.avg. avg.

vard. helgdag

Skåne 130 190 35 380 897470 l
Halland 270 826360 130 190 35 1
KronobBlek. 470 130 190 35 380 897l
Jönköping 470 130 190 35 380 897l
Kalmar 470 130 190 38035 1 897
Gotland 440 130 190 350 87835 l
BohusDalsl. 886453 130 190 35 363l
Älvsborg 360 130 190 35 l 270 826
Skaraborg 361 130 190 35 271 826l
Östergötland 495 130 405 913190 35 l
NärkeSöderm.475 130 190 35 1 385 900
UpplVästmanl.475 130 190 35 385 900l
Värmland 530 130 190 40 l 440 864
Dalarna 498 130 190 40 408 8451
Gävleborg 467 130 190 40 l 377 826
Västernorrl. 550 460 876130 190 40 1
Jämtland 560 130 190 40 470 8821
Västerbotten 580 130 190 40 490 8941
Norrbotten 130 190 40 l 490 894580
Källa: materialinterntLAAB,

Basen verksamhet abonnemang. Avgifterna förför LAAB:s är är
efter sig abonneradhösten differentierade dels det1995 rörom om

efter vilket de 19 dist-eller abonnerad verksamhet och delsicke av
rikt tillhör.man

differentierat sina avgifter så kunder i södraLAAB har att
% %Sverige med 35 och i Sverige med 40subventioneras norra

Timavgifternabruttoavgiften. desamma hela landetär överav me-
dan Nettoavgiftengenerellt högre i Sverige.grundavgiften är norra
efter kronorför vardag varierar från 826 till 913subvention en
och skiljer dämied inte mellan och södra di-sig denämnvärt norra
strikten.
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Statsbidragsregler2.6

tillanvändasskallstartbidragformilämnasStöd kan somav
Förverksamheten.tillbidragochadministrationförkostnader som

Statensgodkännasförstföretagetskallstödberättigat avatt vara
djursköt-dvs.avbytartjänsten,stödberättigadejordbruksverk. Den
kunskaputbildning ellerlämpligmedavbytareskall utförassel, av

jordbruksverksamhet.i
nedan. DentabellenframgårstödbeloppAktuella genomsomav

ochtillavbytartjänstererbjuderorganisationlänstäckande enen
övrigaTillstödbelopp.förhöjterhållerhela läneti etttaxasamma

grundbelopp.lämnas ett

krGrundbeloppstödbelopp krFörhöjt
arbetspassStödbelopp per

4047måndag-fredagvardag,
4857helgdagochsöndaglördag,
2530arbetstimmeStödbelopp per

jordbruksverkKälla: Statens

sjuk-vidoch90 dagarför högstledighetplaneradförStöd lämnas
30föräldraledighet för högsttillfälligdödsfall ellerolycksfall,dom,

föräldraledighetVidjordbruksföretag.ochkalenderårdagar per
barn.200 dagarhögstförvissa villkor,medstöd,lämnas per

förreglermed EU:ssamklangiutformatvilketStartbidraget, är
tillendastlämnasavbytarverksamhet,förstartbidragmotsvarande

admi-tillanvändasskallochföreningekonomiskaktiebolag eller
detochavbytardagkronoruppgår till 200Bidragetnistration. per

000 kronoröverskrida 60får intestartbidragetsammanlagda per
avbytare.heltidssysselsatt

Konkurrenssituationen2.7

1993:25SOUjordbrukareföråtgärderSocialabetänkandetI
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föreslogs det statliga stödet skulle lämnas så andrasätt attatt ett
företag få konkurrensförutsättningar.skulle likvärdiga Till detta re-
fererades då riksdagen våren 1994 beslutade anvisa 200även att
miljoner kronor för avbytarverksamheten samtidigt subven-som
tionsgraden minskades från 60 % till % 199394:10045 prop.ca
bi1.l0, bet. 199394:JoU13, rskr. 199394:219.

Genom ändring i förordningen SFS 1994:1832 stöd tillom
avbytarverksamhet inom jordbruket våren 1995 SFS 1995:554
infördes möjligheten lämna stöd i form startbidrag. förDettaatt av

hjälpa företagnystartade klara de administrativaatt att av
kostnaderna i uppbyggnadsskedet

2.8 Försäkring

Drygt 30 000 lantbrukare och i samtliga LAAB:ssettstort av
kunder anslutnaär till Lantbrukarnas Trygghetsförsäkrings LTF
ersättarförsäkring. Försäkringen fungerar driftsavbrotts-som en
försäkring.

Försäkringen kan tecknas i olika nivåer med försäkringsbelopp
500, 750, 000 eller 500 kronor. samtliga nivåerl 1 Fördagper

krävs försäkringstagaren fullt friskkronor och med-500 äröver att
LRF.lem i

betalas förErsättning inte ersättarkostnader hänför sig tillsom
dagarna varjede tio sjukskrivningsperiod. För övriga fö-första av

den normala karenstiden vid driftsavbrottkan nämnas attretagare
dagar.är 30

för denPremien lägsta ersättningsnivån 500 kronor dag ärper
880 år.kronor per

2.9 ourverksamhetJ

Jourverksamhet definieras avbytare anlitas det gäl-när utan attsom
ler i förväg planerad ledighet, dvs. avbytaren bokad i förväg.är
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lant-gällervadbådeolycksfallsjukdom,sigkanDet röra m.m.om
personal.anställdelleranhörigasjälv, hans närabrukaren

medsigfördelarsjukdomsfallenhurvisas av-nedantabellenI
längd.sjukdomsperiodensseende

längdsjukdomsperiodensIntervall
Summa3016-306-151-5

714135127190262sjukdomstillfällenAntal
802136838680778 2661 lAntal dagar

materialinterntKälla: LAAB,

sjukdoms-Vid sigsträckersjukdomstillfällenallahälftenungefär av
ersättarförsäk-betydervilketdagar atttiofler änperioden över

tiodagars-%90 överliggersjukdagarantalIträder in.ringen ca
försäkringsanslutnadär denkarensdagar%10 ärendastnivån, dvs.

kostnaden.förståfårsjälvlantbrukaren

Transporter2.10

inomkostnadernadelTransportkostnaderna utgör stor aven
1,4årtransportsträckan ärtotalaDenavbytarverksamheten. caper

totaltkrmil detta43 görkostnadmedRäknatmil.miljoner en
påsiggrundar43 kronor,Milkostnaden,kronor.miljoner60ca

förkostnadinkluderar ävenochprissättninginternaLAAB:s
inkluderarinteOmuppställning.nedanståendeenligt manfärdtiden

40transportkostnadentotaladenblirfärdtiden caförkostnaden
mil.miljoner1,4krmil29kronormiljoner x

Lönebi- SummaRese-
kostnadkostnadersätt-
milmilningmil

29425Bilersättning
14410Färdtidsersättning
43835Summa
ABAvbytartjänstLantbruketsKälla: Internt,
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framgår restid mellan %tabellen nedan andelen varierar 9Av att
Älvsborgsarbetstid i län och 21 % i Norrbottens län.övrig Deav

nordligaste regionerna har högre andel transportkostnaderen men
jämförbaradelar södra Sverige uppvisar nivåer. Nord-sydäven av

somfaktorn transportavstånden.alltså inte den enda Detär avgör
finns regioner i södra Sverige där djurtätheten låg.äräven

Distrikt RLtid Restid i %Arb.ti1n.
totalt av övrig ar-

betstid
Skåne 82 258 9 112 12
Halland 069 6 795 1074
Kronob. Blek. 48 836 5 636 13
Jönköping 61 633 6 822 12
Kalmar 45 337 5 246 13
Gotland 18 707 2 440 15
BohusDalsland 935 86636 3 12
Älvsborg 094 284 941 3
Skaraborg 6 54870 281 10
Östergötland 48 653 6 045 14
NärkeSöderm. 6 67366 867 ll
Uppl.Västm. 61 872 7 228 13
Värmland 01038 4 653 14
Dalarna 36 335 3 473 11
Gävleborg 49 184 5 154 12
Västernorrland 36 071 4225 18
Jämtland 52 470 7 896 18
Västerbotten 288 10 98674 17
Norrbotten 43 155 7 345 21
Totalt 986 055 114 600 13
Källa: LAAB, internt material

tabellenAv nedan framgår två tredjedelar lig-att transporternaav
inom intervallet 60 km dag. Medelkörsträckanger per per

dag 50 utslagetkm på samtliga avbytare.är
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%AndelTransport-
sträcka per

kmdag

43,20-40
24,540-60
13,960-80
8,380-100
4,2100-120
5,8120

materialinterntLAAB,Källa:
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Avbytarverksamhet inom EU3

vanlig i övrigaAvbytarverksamhet i olika former relativt EU-län-är
frånvaronde sydliga länderna där avbytar-der. Undantaget är av

infördesorsakerna till varför Startstödverksamhet ettvar aven
Storbritannien gårdarna emellertid såinom exempelvisEU. l är sto-

behov avbytareoftast har anställd personal. Detatt av somra man
avbytare.ändock i huvudsak självverksammaexisterar täcks Deav

länder situationjämförbar med den svenska beskrivsharsom en un-
der avsnittet; Andra U-länder.E

till avbytarverksamhet3.1 stödEU:s

möjligheterna till använd-Nedan översiktlig genomgånggörs aven
påjordbruksområdet förning strukturregionalstödsprogramEU:sav

stödja avbytarverksamheten.att

Startstöd

centrala budget erhållaMedlemsländerna kan från EU:s startstöd för
avbytarforeningar. Stödet ingår del struk-upprättaatt som en av

turfonderna komplettera andra stöd i syfteoch är ämnat attatt ge
lantbrukare arbetsförhållanden. Stödet beräknas heltids-bättre per

utbetalas i maximalt fem år. Startstödetanställd i krets ochresp.
första administrationskostnaderna föri hand täckaattavser nya 0r-

ganisationer vid ledighet ellertillhandahåller sjukdom.ersättaresom
Även framför allt administration har kon-stödet alltså vidom avser
takter för kommissionen framkommit det finnsmed företrädare att
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subventionerajordbruka-tillanvända stödetdelvis attmöjlighet att
avbytarverksamhetenMåletavbytartjänsten. ärför attkostnadrens

självfmansierande.skallsmåningomså vara
betalasdvs.delfinansierat,avbytarverksamheten utför ärStödet

utbetal-nationelltdetvissmedmedlemslandet procentsatstill aven
00018beloppmaximaltfastställtharEUbeloppet.da ett ecuom

vilketkretsrespektiveiheltidsanställd000 SEK170ca per
tillstödet däremotnationelladetUppgårutgår. enprocentsatsen
stödetandelDenreferensbeloppet.ställetdetta inivålägre utgör av

EU:shandlarland detvilketberoendeåterbetalas är om.avsom
stödom-regionalpolitiskavissaidock högremedfinansiering är

i%normalt 50medfinansieringen1-områdetmålråden. är menI
helatid,och,%den 65i södra EUområden ärvissa senare

få EU-kunnaskullemål 6bedömningpreliminär är att%. En75
6-områdetmålprincipenenligtdettamed 50 %, attmedfinansiering

med-gällervadl-områdenamålmedjämställasskallSverigei
finansiering.

de jord-tillstödnationellaförstbetalarMedlemsländerna ut
avbytar-tillhandahållauppgifttillharbruksorganisationer attsom
existerarfårbeloppdettahurförNågraservice. gränser stort vara

Europeis-hosfrån EUåterbetalningDärefter ansökerinte. omman
orien-EUGFJ,JordbruketförGarantifondenochUtvecklings-ka

teringssektionen.
jord-Förbättring232891,EEGförordningrådetsI avomnr

kompletterandefemavdelningberöreffektivitet,bruksstrukturens
handlari dennaArtikel 15jordbruksföretag.stödjaföråtgärder att

avbytarverksamhet:förstartbidragom
förstartbidragbeviljaansökanfår efter attMedlemsstaternaI

. jordbruksorga-administrationskostnader förtäckandetbidra till av
jordbrukare.tillavbytareerbjudasyftetillharnisationer attsom

punkt 1 måstestöd idettatillberättigaFör av-avsesatt som
sysselsättaochmedlemsstatengodkändbytarverksamheten avvara

arbe-detkvalificerad utförafulltheltidsanställd attärminst somen
utföra.kallashan attte
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godkännandevillkoren jbrfastställt:skallMedlemsxstciterna av
följande:.synnerhetochpunkt l ide itjänster .som avses ,

juridiska formOrganisationernas-
räkenskaperdrift ochgällerBetingelser vad-

makaersättajordbrukaren, dennesfåravbytareVilken sorts som-
medhjälparenågonmake ellereller vuxenannan

får understiga lvaraktighet, inteOrganisationens minsta som-
år

jordbrukareantal anslutnaMinsta-
punktstarstodfastställa det iskallMedlemsstaten avsessom

anställd påavbytare,18 00fårochl överstigainte ecu persom
skall för-belopppunkt Dettaverksamhetheltid den ii avsessom

ochinställningzivbytaresjforstci årendelas degem vareiver av
perioden.belopp under denminskandegradvisfördelasfårdet i

till fortbildningStöd

stöd tillocksåfinnsstrukturstödsprogramför EU:s ettlnom ramen
rikstäckandeanvändaskanStödformenjordbrukare.fortbildning av

stödetSedan år 1990 harmed 25 % EU.medfinansieradoch är av
effektivi-förbättraled ifortbildningenendast lämnats är attettom

EU-stöd.andrateten av
motjordbrukareenbartvidareutbildning riktasstöd förDå EU:s

avbytare.vidareutbildninganspråk förikunnatorde intedet tas av

stödRegionala

uteslutasdet interikstäckande kanandra stödgäller attNär det än
i fram-5b-områdenamålför mål 6-stödformernaregionalade resp.
anled-Sverige.avbytarverksamhet i Enföri anspråktiden kan tas

blir starktavgiftssättningeiitill detta skulle kunnaning att geo-vara
stödformernafallet kanskulle blisågrafiskt differentierad. Om vara

gårdar ibelägnaockså avlägsetsäkerställaföranvändbara attatt
kostnad.rimligtillavbytarservicetillgång tillglesbygd får en
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i fråga förkan kommastödformernatveksamtdockDet är om
driftsstöd.får sig Detdet inteeftersomavbytarverksamltet röra om

utvecklar,stöd projektkaraktärfrågaskall i stället somavomvara
sådan lands-främst avsedda förstödeninte bevarar. Dessutom är

jordbruk.minskar beroendetbygdsutveckling avsom
medmedñrmnsierade från EU 25 %ochför mål 5b 6Stöden är

redanför två målområdenplanerna dessasvenska50 är%. Deresp.
femårsperioden.kommandeförfastlagda den

Övriga stöd

deandra stödbetalatillåtsmedlemsländer änEU:s även att ut ovan-
enligt svenskstödavbytarverksamlteten. Permanentnämnda till mo-

till antaletrelaterasnationellt stöd stödetdell kan godtas omsom
organisa-tillinte klumpsunnnautförda avbytartimmar ensommen

konkurrens-generellamåste följanationella stöden EUzstion. De
Romfördragets artiklar 92-94.beskrivs iregler som

övriga232891förordning EEGrådetsArtikel 35 i rör na-nr
verksamheten:förtionella stöd

niedlemsländernasskall inverka pårådsförordnin inteDenna g
täcksområden.stödåtgcirder deytterligarevidtaga inomrätt att .som

tatcs artikeldemed undantagrådsförordning,denna avsomavav
.skiljer sigfrånvilkoroch på12.4 17,12.3.6-9, 11. 12.2, som

.santast-debeloppförordning, ellerdenna överstiger gränservars
iridtctvåtgärderlesxsuförordning, förutsatt iställs denna över-i att

ifördraget.artikel 9294medensstämmelse

EU-länderAndra3.2

heten i deför avbytarverksamöversiktligtdet följande redogörsl tre
föroch Danmark. GemensamtFinlandNederländerna,EU-staterna

hafttid harunder långliksom Sverigeländer dedessa är att enen
avbytarverksamhet.subventioneradstatligt
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Nederländerna

Nederländerna har sedan länge tillämpatsl socialt åtgärdspro-ett
därjordbrukarna erbjudits med. inkluderarDettaatt ävengram vara

avbytartjänster. utformningProgrammets olikanågot i de femär
olika holländska administrativa regionerna. Gemensamt är att staten
traditionellt medverkat med stöd för avbytarverksamhet. Vidare gäl-
ler stödprogrammet i praktiken fungerar for-statsstöddatt som en
säkring jordbrukaren viss premie har möjlighet anslutamot attsom
sig till. NederländernasAv 100 000 jordbrukare har majoritetenca

valt55 % delta iatt programmet.
Det totala antalet anställda avbytare omfattassom av program-

uppgår for närvarande till drygt 500.met
någral regioner har avbytartjänster endast erbj uditsjordbrukaren

vid sjukdom eller vid olycksfall. andra regionerl har programmet
utsträckts till gälla exempelvis och närjordbrukaren vidatt semester
högsäsong har behov arbetskraft. det falletlextra ärav senare pre-
mien jordbrukaren betalar högre i de regioner där avbytar-änsom
tjänsten begränsats till sjukdom och olycksfall.

Jordbrukaren kan i samtliga regioner välja mellan betalaatt en
hög premie, varvid avbytartjänsten vid sjukdom tillhandahållesetc.
kostnadsfritt, eller betala premielåg då avgift vidatt tas ut ut-en
förd avbytartjänst.

På nationell nivå finns organisation arbetar med allmänen som
samordning medan den funktionenoperativa helt ligger regional
nivå.

Vad gäller finansieringen kan konstateras fr.o.m. år 1992att
uppgick det nederländska statsstödet till 460 SEK medlem i for-per
säkringssystemet. Stödet har enligt nederländska jordbruksminis-
teriet alltid varit finansierat via statsbudgeten. Någon EU-medfman-
siering har aldrig förekommit. har medDetta det i Ne-göra attatt
derländerna redan fanns väl fungerande avbytarverksamhet viden
tidpunkten då startstöd för avbytartjänsterEU:s infördes.

Efter år 1992 har stödprogrammet begränsats Sedan åravsevärt.
har1993 stödet utgått i form årligt belopp 4,5 miljonerettav om
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till deavbytartjänstererbjudainriktatstödDetta attSEK. är
försäkringsprogrammet.iingårjordbrukarekvinnliga som

förkostnadensubventionera attstödetmedSyftet är attnumera
barnledighet. lochgraviditetmedsambandiavbytareanlita sam-

jordbrukare000totalt 55de%10kanmanhanget nämnas att av
kvinnor.försäkringenomfattas ärnärvarandeför avsom

år 1995.utgångenvidupphörstödprogrammetnuvarandeDet av
tillhandahållandeförstödetstatligadetinnebär av-avDetta att

1996.januariden lfrom.upphörbytartjänster

Finland

lantbruks-avbytarservicelagen,enligtlantbrukare,Finland kanI
vikariehjälpochveckoledighetförtidenunderavbytare semester,

animalieproduk-medlantbrukareharår 1995Undersjukdom.vid
veckoledighettolv dagarsochdagarstill 22 pertion semesterrätt

företagochanimalieproduktion sommedföretagBådekalenderår.
till-devikariehjälpberättigade tillväxtodlingbedriver enär avom

lantbruks-skötamöjlighetharhjälp inte attorsak dennafällig utan
dåledighetenutöka ärmöjlighetfinnsföretaget. Det attäven men

statsersättning.tillberättigatinteochavgiftsbelagtdetta
lantbrukaren.avgiftsfri förunderAvbytarservicen ärsemester

be-beräknad efteravgiftlantbrukarenbetalarveckoledighetVid en
Även sjukdomvidvikariehjälpgällerdet ut-storlek.sättningens när

betalningsförmâga.totalafamiljenspåvilken baserasavgiftgår en
övergripandedethälsovårdsministeriet harSocial- ochfinskaDet

förseuppdragiharavbytarservicen. Kommunerna attföransvaret
skall haVarje kommunavbytarservice.medlantbrukarna semes-en

ansökningarbehandlauppgifttillbl.a. harternämnd att av-omsom
Avby-skall gälla.avgifterdebeslutaochbytarservice att somom

avtaltecknakommunenså kanellerkommunenanställstama av
lant-sammanslutninganställdavbytaremed är avt.ex. enavsom

avbytarring.brukare en
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avbytarservicendriftskostnader till följdKommunernas ersättsav
miljoner Fmk tillårs budget 000l 1995 lär avsattastaten. av-av

bytarservice.
föreslagit ändring avbytarser-finska regeringen harDen en av

januari innebär lantbrukarenvicelagen fr.0.m. den 1996l attsom
varmed han själv fårdisponera vissfår över summa pengar upp-en

får vill anlitahandla avbytartjänster. eller hon väljaHan om man
obli-avbytare eller ordna Kommunernaskommunens ersättare.egen

successivt till Lantbruksföre-avbytarservice skall övergågatoriska
pensionsanstalt LPA.tagarnas

samtidigt besparing medförslag innebär 25 %Regeringens en
skall genomförasmiljoner Fmk.till totalt 750 Denna attgenom

då del ligger hosadministrationen minskar större ansvareten av
antalet stödberättigade timmarlantbrukaren. Dessutom kommer per

efter djurbesättningens storlek.dag begränsasatt

Danmark

avbytarföreningar landbrugsvikar-tillhandahåller s.k.Danmarkl
Årför lantbrukare. fanns bi-ordninger avbytarservice 1994 42

avbytarföreningar utspridda hela landet ochdragsberättigade över
utnyttjashade lantbrukare. Avbytartjänsterdessa 100 anslutnal4

och hjälp vidsjukdom, därefter kommer semesterledighetvidmest
avbytartimmarna utfördeshög arbetsbelastning. Endast %lca av

arbetsbelastning.hjälp vid högsom
tjänsterna avbytartjänster vid sjukdomde uppräknadeAv ärovan

utbildning bidragsberättigade. Statliga bidrag betalas till avby-och
tarforeningarna till totalt miljoner Dkr.och uppgick år 1994 67,5

för delvis täcka kostnader för:Bidraget tillär att
löner och transporter-
utbildning avbytarnaav-
Storleken bidraget bestäms Jordbruksdirektoratet som un-av

kan sänka bidraget de medelder det pågående budgetåret om som
efter timåtgång.i budgeten inte beräknas räcka beräknadavsatts
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statsmedlentillfördadevisarårunderUtvecklingen attsenare
avbytarföreningarnasdelmindreallt to-andelsmässigt utgör aven

talomsättning.
hosfasta abonnemangbundna tillintelantbrukarnadanska ärDe

anställda.fastinteavbytarnaHuvudpanen äravbytarföreningen. av
i alla lägenavbytarservice kan inte garanteras.Tillgången
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överväganden och förslag

4.1 Konsekvenser det statliga stödetattav

upphör

strukturförändringarTrots det året kan utredningen kon-senaste
fungeraravbytarverksamheten väl.attstatera

Enligt Lantbrukets Utredningsinstituts enkätundersökningLUI
bland skulle,LAAB:s kunder vid helt osubventionerad taxa,en

%75 verksamhetens totalvolym försvinna och antalet kunderav
minska med Tendensen, enligt denna60 %. undersökning, deär att
minsta företagen kommer upphöra i första handatt samt att man
arbetar själv och i mindre utsträckning ledigt.tarmer

När subventioneringsgraden minskade den juli befaradesl 1995
15 % förlorade. Effektenavbytartimmarna gå blev emellertidav
betydligt mindre, volymen har minskat med % under7 sommaren
1995.

Det statliga stödet har effekt avbytartjänster till-ärattsom
gängliga i glesbygd. harLAAB variera subven-även attgenom
tionsgraden 35 % eller 40 mellan% och södra delarnanorra av
landet till skillnader i bl.a. transportkostnader inte fulltsett att ut
har slagit igenom den fakturerade till Iantbrukaren.nettotaxan

Denna situation kan jämföras med den råder inom densom
statliga distriktsveterinärorganisationen där bidrag utgår till avlägset
boende djurägare.

Vid osubventionerat läge finns inte möjlighet ställa kravett att
avbytarföretagen skall rikstäckande. Utvecklingenatt antasvara

bli verksamheten kommer riktas till de regioner olikaatt att som av
anledningar lönsamma verka inom. Det också härär ärattmer man
kan sig ökad konkurrens och nyetablering avbytarforetag.vänta av
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Verksamhetsinrikt-storlek,avbytartjänsterEfterfrågan samt
faktorerlantbruksföretagenbetalniitgsförmåga hos ärning och som

vik-mycketavbytarverksamheten. Enlokaliseringeninverkar av
transportkostnaderna.tig faktor är även

be-uppmärksammatsflera fallsamråd ihar vidUtredningen
sjukdomvidryckajourtjänst kanfungerandehovet somav en

medsvårtfamiljeföretag kan detmindreolycksfall.och För attvara
Riskenordna medrimlig kostnadvarsel och till ersättare.kort en

betalnings-företagetshöjningviddå övertaxornaär att avenman,
tvingas försummadelssjukdom,dels arbetarförmåga atttrots man

djurhäl-försämringriskeradärmed kan kommadjuren och att aven
san.

ochtimvolymenstår för 90 % ärplanerade ledighetenDen av
sig med kompetentkunna hållaföretaget skallförgrunden att per-

upprätthållajourverksamhetenbli svårtDärför kan detsonal. att om
drastiskt.minskarverksamhetövrig

TrygghetsförsäkringLantbrukarnasförsäkringsbolagLRF:sInom
tilllantbrukareersättarförsäkring för rättfinnsLTF er-som geren

Framefter tio dagars karens.olycksfallsjukdom,vidsättning m.m.
få tecknahälsodeklaration förkrävdes intetill den juli 19951 att

anslutna tillflertaletförsäkringen vilket ärersättaregör att numera
denna.

för-användandemöjlighethar såledesLantbrukare att avgenom
da-sjukdom tiotidsvid längrekostnadsriskensäkring reducera än

emellertidförsta tio dagarnaför deKostnaderna ettsomsesgar.
sambandbarnfamiljer. Isjuka ochhos kronisktminstproblem, inte

försäkringenupphörsubventionernastatliga utgörmed de ettatt
framtiden troligen kommerpremierna ivisst skyddsnät atttrots att

förökade kostnader LTF.till följdöka av
ijordbruksföreta-förälder arbetarbarnfamiljer, endastdärFör en

i denkostnadskrävande meddet bli mycketkan ersättareget, om-
fattning har behov av.man

fortbild-försubventioner tordestatligaminskaGenom utrymmet
begränsas.för avbytarnaåtgärderkompetenshöjandening och

särskilt inomteknik,införandetStrukturrationaliseringar och av ny
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mejerisektorn, kommer dock öka behovet Litbildning.att av
minskadEn volym också fler avbytare andast kommergör att att

kunna erbjudas deltidsarbete vilket ytterligare försvårar för avbytar-
företagen knyta välutbildad personal till verksamheten.att

Den 3| december upphör startstöden forl996 nyetablering av
zivbytarföretzig. Trots fri etableringsrätt med likvärdiga konkur-att
rensvillkor råder och kommer råda efter år kan1996 inteatt man
bortse från den fördel det har inneburit för underLAAB 20 årsatt
tid. med hjälp statliga medel, ha kunnat bygga stabil,av upp en
fungerande verksamhet med klart dominerande ställningen
marknaden.

4.2 Stöd inom for EU:sramen

jordbrukspolitik

EU:s .vtarnvröcl till civbyarorgcnzisationer kan intresse delsvara av
då det skulle kunna rikstäckande, dels då det har likheter medvara
nuvarande stöd i Sverige. tordeDäremot möjligheten dennaatt ta
stödform i anspråk begränsad då den inte får föranvändas attvara
finansiera befintlig verksamhet.

tillStödet fortbildning avjordbrukare, inom EU:s strukturstöds-
kan användas rikstäckande. Däremot förefaller det inteprogram,

kunna i anspråk för vidareutbildning avbytare då det riktastas av
uteslutande jordbrukare.mot

När det gäller andra stöd rikstäckande kan det, enligt utred-än
ningens uppfattning, sikt eventuellt bli aktuellt övervägaatt an-
vändning de två regionala stödformerna för mål 6 mål 5b-av resp.
områdena i Sverige. gällerDetta särskilt avgifterna förom av-
bytartjänster blir starkt geografiskt differentierade. Det dockär
tveksamt stödformerna huvud kan komma frågaiöver närtagetom
det gäller avbytarverksamhet eftersom det inte får sigröra om
driftsstöd. Stöden tänkta för projekt utvecklar, inteär bevarar,som

minskar beroendet jordbruk.samt som av
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förslagochSlutsatser4.3

belysa kon-särskilt angelägetutredningsdirektiven attl somanges
subventioner.statligaminskadeglesbygden vidförsekvenserna

medområdendrabbakommeravbylartjøinsternaördyringenF alav
delarfran1.st Sverigegällerdjurtäthel. Delta ävenlagre mennorra

södra Sverige.av
kanregioninomavbytare ävenbristuppstårdetOm en

lönsammamindreför civbyrcirförerager,sådifferentieras att,taxorna
djurtätagälla relativtkanDettajordbruksföretag ävennzissggønncis.

områden.
År marknadsmässigapåskall vilaheltverksamhetendå1997,

glesbygdavbyrarhjälptillgcingeiz på igrunder, kan garanteras:inte
anställda, fårfamiljeföretagallmänhetföretag, iMindre utan

personal. Påanställdmedföretagersättarbehovetlösasvårare änatt
djurproduktionmedsmâjordbruksföretagsikt innebär dettakort att

driftsstoppkostnaden förochlediga tidsinminskakommer att
andelenminskningenriskerar[förlängningenöka.kommer att av

påskyndas.småföretag att
hittills del-och harkostsamtill sin karaktärJourverksamheten är

behovetdettaverksamhet. Trotsövrig ärfinansieratsvis av enav
minskar blirbasverksamhetenNärjourverksam hetfungerande stort.

zlpprätthålla.jourverksaiøzheten svår att
tillgodoseskanavbytarnaför inteutbildning trots attBehovet av

enligt utred-bör,framöver. Dettaökakommertroligtvisbehovet att
kunna lösasoch börnäringenfråga Förangelägenningen, envara

branschsatsning.gemensamengenom
angelägen-statligharvilka tidigareområden.Flera setts ensom

villsammanhangdettaljordbrukarenshet, överförs ansvar.nu
be-börföretagareaffärsriskdenbetonautredningen varaman som

gäl-detsynnerhetitill. närmarginaler Dettaharedd och böratt ta
egenföretagareÖvriga iharavbrottsförsäkringen.isjälvriskenler

endast harlantbrukarnamedandagarkarenstid 30allmänhet en
ersättarförsäkringen.ikarenstio dagars
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det gäller avbytarverksamhetNär jour kan formeränannan nya
Ökatför verksamheten möjliga lösningar. samarbete, breddadvara

verksamhet avbytarföretagenhos också satsningmen en gemensam
från mejeribranschen exempel detta. Verksamheterärt.ex. som
maskinringar, SvenskFarmartjänst, markservice och lantbrukar-
kooperativ olika slag kan komplettera avbytarföretagens verk-av
samhet.

Av ovannämnda konsekvenser har utredningen detansett som
angeläget lösa problemet med upprätthållajourverksam-mest att att

heten. Särskilt gäller detta i glesbygdsoittråden eller i områden med
lägre djurtäthet.

Skälen för detta fungerande jourverksamhet förutsätt-är äratt en
ningen för djurskydd skall kunna l områdenatt ett gott garanteras.
med högre transportkostnader möjligheten lösa jourbehovetär att
begränsad.

Enligt utredningens uppfattning bör inrikta sig finnaattman
finansiering för minska transportkostnaderna. Avstånden denatt är

dels skiljer glesbygd från dels enkeltparameter tätort, ärsom en
avgränsad och mätbar storhet.

genomsnittliga körsträckan för helaDen riket 50 km dag.är per
Utredningen har detta den nivå vilken börutöveransett vara man
reducera transportkostnaden. gäller förDetta basverksamheten, näm-
ligen den planerade ledigheten vilken står för 90 % avby-av
tartimmarna.

För säkerställa tillhandahållandet avjourtjänster, endastatt som
förstår volymen, bör hela10 % transportkostnaden för dennaav

verksamhet reduceras. omfattar alltså förstaDetta de km.50även
Eftersom ersättarförsäkringen träder efter tio dagars sjukdom

bör kostnadsreduktionen begränsas till de tio första dagarna.

Kostnadsberäkning

Basverksanzheten exkl. jour

totala körsträckaAv LAAB:s på totalt miljoner mil1,4 år hän-per
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mil dagöverstiger femsträckormil tillför 000sig 400 persomca
från basverksam-mil härrör360 000dettaavbytare. 90 %och av

kr avsnitt 2.10milkostnad 29 seberäknad görheten. Vid en
miljonerbasverksamheten 10,4transportkostnad fördetta caen

dag.fem milför sträckorkrmilmil 29360 000 överkronor perx
mil-fárdtiden blir den 15,5kostnaden forInkluderar även caman

krmil.mil 43000joner kronor 360 x

Jourverksamheten

mil000uppskattas till 140jourverksamhetförTransporterna ca
kostnadskulleår.miljoner mil Detta10 % 1,4 motsvara enperav

det täcksbortkronor. Räknar ersättar-miljoner4 avsommanca
dagar, hamnarsjukdomsperioder tiodvs.försäkringen, utöver man

kronor.och miljonertransportkostnad mellan 4 5en

Totalkostnaden

vidkostnaden, nuvarandeberäknaslösningenden föreslagnaFör
år. Ommiljoner kronortillverksamhetsvolym, 13,4 manperca

blir totalsumman 20 mil-för fardtidenkostnadeninkluderaräven ca
joner kronor.

Finansiering

bedöm-utredningensstöd, enligtinte EU:sSammantaget rymmer
skulletillfredsställande kunnastödformning, den sättettsom

har behovavbytarverksamhetensvenskaproblem denlösa de som
lösa.attav

säkraförframhålla näringensvill i ställetUtredningen attansvar
regionerglesbygden. vissai Inomoch verksamhetendjurskyddet

mejeriföreningarnaförbli nödvändigtkommer det garanteraattatt
inteleveranssäkerhetenFöravbytarhjälpmjölkproducenterna att
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skall När det gäller välså sammanhållen branschäventyras. en som
mejeribraitschen, med lång tradition samordning. bör möjlighe-av

till ñnansieringslösiting goda.terna en gemensam vara
utredningens direktivl inte några statliga medel fårattanges nya

tillföras verksamheten. detta vill utredningenTrots slutligen betona
detta område, i det fall det finns för omprioriteringatt utrymme av

statliga åtaganden, bör ha hög angelägenhetsgrad.en





din
Kommittédirektiv

organisation ochAvbytarverksamhetens Dir.

1995:78finansiering

aprilregeringssammanträde den 20 1995Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

möjligatillkallas med uppgift redovisautredaresärskildEn att
efteravbytarverksamhet budgetåretformer för bedrivaatt

stöd till verksamhetenUtgångspunkten199596. är att statens
Vidare skall utredaren kartläg-fr.o.m. budgetåret 1997.upphör

finansiering verksamheten. Utreda-möjligheter tillolika avga
mellanFörutsättningarna för konkurrensskall övervägaren

finns bedriva avbytar-avbytarföretag. svårigheterDe attsom
skall speciellt belysas.verksamhet i glesbygd

Bakgrund

1960-talet med spriddAvbytarverksamheten påbörjades under
initiativ. Verksamheten harförsöksverksamhet i form lokalaav

rimligför animalieproducenter tilltill syfte möjliggöra attatt
vid och sjukdom. Riks-kostnad fåkunna ersättare semester

avbytarverksamhet idagen beslöt våren 1975 att orga-en mer
stöd samhälletform skulle etableras i Sverige medniserad av

verksamhet i hela landetFör därmed kunna säkerställaatt en
församtidigt den kunde tillgänglig alla lantbrukare.som vara

bildandes med Lantbrukssty-Lantbrukamas avbytartjänst AB
tillsynsmyndighet.Statensjordbruksverkrelsen och senare som

År totalt 18 000 mjölkbönder kunder hos1993 8 000var av
företaget. Till kunderna hör också ökande antal specialise-ett
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Mellansverige. Lant-ochSyd-ifrämstsvinproducenterrade
anställ-fast80011993hade åravbytartjänst ABbrukarnas ca

1993mjölkbonde årmedeltal köpteIlantbruksavbytare.da en
år.ledighetdagars30knappt per

bet.1989902146,1990 prop.vårenförklaradeRiksdagen
avbytarverksamheten198990:327rskr.l98990:JoU25, att ur

medfinansierasskulledenväsentligsåsynpunkt attsocial var
tillöverförasikt ansvaretMöjligheternamedel.statliga att

utredaresärskildEndockborde övervägas.jordbruksnäringen
finansieringenframtidadenutredauppgiftmedtillkallades att

betänkandesittjordbrukare. lföråtgärdersocialavissaav
föreslog1993:25SOUjordbrukare ut-föråtgärderSociala

stöd tillskulle lämnafortsättningeni ettredaren ävenstatenatt
rikstäckandeförförutsättningarnasåverksamheten att en

anfördeskälSomupprätthållas. ut-kundeavbytarverksamhet
mjölkpro-särskiltdåochanimalieproduktionenredningen att

ocksåEnpersonsarbete ärbundenhet.medförduktionen storen
sår-medförDettaproduktionsgren. stordennainomvanligt en

möj-rimligahainteolycksfall. Attochsjukdoms-vidbarhet
psykisk på-innebäraocksåkan tungledighettillligheter en

dockföreslogsverksamhetentillSubventionsgradenfrestning.
ifinnsavbytarverksamhetframgårutredningen attminska. Av
iochSverigemed statenjämförbara attEU-länder ärsom

verksamheten.stöderländervissa
10,bil.199394: 100,prop1994vårenbeslutadeRiksdagen

miljoneranvisa 2001993941219rskr.199394:JoU13, attbet.
subventionsgra-samtidigtavbytarverksamhetenförkronor som

ochkonkurrensskäl%.till Av% 4560frånminskadesden ca
statligadetocksåföreslogseffektiviteten attfrämjaför att

konkurrensförutsättning-sådant sättbordestödet attettges
blirföretagandraochABavbytartjänstLantbrukarnasförarna

till avbytar-stöd1994:1832förordningenlikvärdiga. I om
stödstatligtbl.a.föreskrivsjordbruket attverksamhet inom

tillhanda-företagtillmedeltillgångi månlämnas somav
godkäntsharochjordbruketinomavbytartjänsterhåller som

jordbruksverk.Statensav
199495225,1994 prop.höstenbeslutadeRiksdagen
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tillsubventionernal99495;l45rskr.l99495zFiUl, att av-
medavtrappningupphöraskullebytarverksamheten genom en
kro-miljoner100besparingjuli 1995. Enfrån den lbörjan

förut-Riksdagen199596.budgetåretunderskulle görasnor
skullekollektivtnäringen etti beslutet taockså att ansvarsatte

avbytarverksamheten.upprätthållaför att
föreslagitbudgetpropositionårsi 1995 attharRegeringen

tillhänvisningmedupphörheltavbytarverksamhetentillstödet
propositionensigekonomi befinner lsituation Sverigesden

iriksdagentillåterkommadenregeringenanför attatt avser
sammanhangfortbestånd och i dettaverksamhetensfråga om

jord-boendeför avlägsetproblemenuppmärksammasärskilt
brukare.

Utredningsuppd raget

stödetstatligadetskallutredarenförUtgångspunkten attvara
199596.budgetåretefterupphöravbytarverksamhetentill

skallverksamhetsubventioneradstatligttillAlternativen en
flertalibedrivasAvbytarverksamhet kan ettdärför utredas.

kommakanverksamhetenbedrivaför attformer. Regler att
för be-formermöjligaredovisaskallUtredaren attbehövas.

199596.budgetåretefteravbytarverksamhetdriva
konkurrensentill hurförslaglämnaocksåskallUtredaren

främjas. Enområde kan översynavbytarverksamhetens
stöd tillförordningengällandedengenomförasskall av-omav

problemen medskallVidarejordbruket.bytarverksamhet inom
belysas.specielltglesbygdiavbytarverksamhetbedrivaatt

finansieringsformerolikakartläggaocksåskallUtredaren
möjligheterderedogöra föravbytarverksamhetenför samt som

från EU.medfinansieringfinnas tillkan
Lantbrukarnasmedsamrådaunder arbetetskallUtredaren

medlantarbetareförbundetoch Svenskariksförbund samt
myndigheter.berördaforrepresentanter
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Övrigt

redovisadirektivregeringensbeaktaskallUtredaren attom
of-dir. 1992:50,konsekvenser prövaregionalpolitiska attom

jäm-redovisaochdir. 1994:23åtagandenfentliga attom
dir. 1994:124.konsekvenserställdhetspolitiska

uppdragetRedovisning av

oktoberden 2redovisa sitt uppdragskallUtredaren senast
1995.

ordbruksdepartementetJ
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Justitiedepartementet
Socialdepartementet

Pensionsrättigheterochbodelning.[8] Vårdenssvåraval.Nyakonsumentregler.
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