Minnesanteckningar från Miljöersättningsgruppens möte
eftermiddagen den 25 januari 2012 i anslutning till träffen med
ledamöter från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott samt
riksdagens landsbygdsnätverk
Närvarande: Anna-Karin Utbult Almkvist Skärgårdarnas riksförbund, Ingrid Rydberg
Naturvårdsverket, Britta Berglund Winnet, Kristian Olofsson Föreningen Sveriges Fäbodbrukare,
Åke Karlsson Föreningen Sveriges Småbrukare, Krister Korterbäck Föreningen Allmogekon,
Thomas Bertilsson LRF, Sofia Lindblad LRF, Jan Landsström LRF, Inger Selinge RAÄ, Jörgen
Wissman SLU, Gun Rudquist Naturskyddsföreningen, Ingela Nilsson Sametinget, Patrik Olson
Nötköttproducenterna, Per Persson länsstyrelsen Skåne, Emma Svensson Jordbruksverket och
projektet Tulpan.
Thomas Bertilsson, LRF och ordförande i miljöersättningsgruppen inledde med en fråga om
reflektion från förmiddagens möte i riksdagen. Följande reflektioner gjordes:
-

positivt att få en dialog med politikerna
bra med de ledamöter som var där men det borde varit fler
vi bör ta till oss uppmaningen att ta kontakt med riksdagsledamöter i vår närhet
andelen ledamöter med landsbygdskoppling är så liten och det påverkar
kunskapsnivån
från tätorterna finns mycket tyckande och vilja att ha öppna landskap, men det
behövs upplysning så att det också speglar sig i konsumtion. Vi måste tydliggöra
mervärdet för konsumenterna.

Miljöersättningsgruppens roll 2012
Flera lyfte att det är positiv att miljöersättningsgruppen utgjort en mötesplats. Det ger
kunskapstillförsel i utformningen av nästa program. En annan nytta är kompetensutveckling så
att vi som aktörer är startklara vid nästa programs start. Alla har dock inte resurser för att kunna
träffas. För att vi från små organisationer ska kunna delta i detta arbete måste vi få någon form av
ersättning. Vi har ju levererat synpunkter till Tulpan och det är mycket värt.
Ett ytterligare möte under hösten kommer ha flera syften. Dels blir det en möjlighet ge feedback
på Anna-Karins och Tinas arbete med europeiska nätverkets fokusgrupp för miljötjänster, dels
skall det förläggas så att det kan diskutera remissen från Landsbygdsdepartementet på ett nytt
landsbygdsprogram, dels kan gruppen då ge kommentarer till rapporten om
betesmarksproblematiken som tagits fram som ett internationellt samarbete.
Vi är en bra blandning som skapar förståelse för varandra. Viktigt att myndigheterna har
någonstans att vända sig för att fånga upp detta. Det är en tillgång. Vi behövs för att få
kontinuitet till nästa program.

Det som motiverar oss att träffas är att det vi för fram kommer till mottagaren. Dagsarvode vore
bra så att det inte blir hindret.
Vi är en grupp som landsbygdsdepartementet kan diskutera med mer fokuserat i specifika
frågeställningar, vilket vi borde marknadsföra till dem. Även riksdagsledamöter kan ha behov
fortsättningsvis.
Gruppens hittillsvarande arbete visar att vi är beroende av varandra. Det är bra att det har varit
en öppen grupp och så bör det vara även fortsättningsvis. Det är viktigt att vi får ha ett forum där
vi möts och kan fortsätta utbyta information. Det är viktigt att få väga informationen
tillsammans. Tillsammans kan vi få del av det som kommer ut och gemensamt reflektera över vad
som komma skall.
Sammanfattningsvis om miljöersättningsgruppens aktiviteter 2012:
Kanslitet får gå till styrgruppen och be om fortsättning och förklara nyttorna med gruppen samt
lyfta vikten av ersättningar, åtminstone reseersättningar.
De främsta nyttorna med en fortsättning av gruppen och gruppens insatser 2012 är:
-

-

-

-

Referensgrupp till Tina och Anna-Karin när de ska företräda svenska nätverket i
europeiska nätverkets fokusgrupp för miljötjänster. Den fokusgruppen bedöms få
stor betydelse för kommissionens vägledning till medlemsstaterna inför kommande
programperiod. Handlingar inför mötena med fokusgruppen cirkuleras i
miljöersättningsgruppen för att fånga upp synpunkter. Likaledes ger Tina och AnnaKarin rapporter efter fokusgruppens möten.
En arena för landsbygdsdepartementet att föra en dialog om Jordbruksverkets förslag
till kommande miljöersättningar. Under remisstiden samlas gruppen för att utbyta sina
remissynpunkter och hjälpa varandra med infallsvinklar.
Cost-benefit-listan kompletteras med det som nu saknas och finns som ett dokument
när gruppens synpunkter efterfrågas i samlad skriftlig form. Vi kommer inte att
överarbeta den. För att tydliggöra dess status kommer den att kompletteras med en
förklaring om hur den utarbetats och vilket syfte den har.
Vi räknar med ett fysiskt möte till under 2012, troligtvis under hösten i samband med
en ev remiss på framtida landsbygdsprogram från L-dep Resten sköts med e-post och
telefonmöten. Det blir då möjligt åtminstone att ge reseersättning för de ledamöter
som inte kan delta som en del av en tjänst.

Information från Jordbruksverkets projekt om tekniskt underlag till nästa program
Emma gick igenom tidsplanen. Jordbruksverket rapporterar till departementet i maj. I april ska
rapporten vara klar för att cirkuleras internt på Jordbruksverket. Fortfarande problem med att det
inte är klargjort beträffande förgröningen och betesmarksdefinitionen.
Thomas frågade om processen med länsstyrelserna. Enligt uppgift ska de få lämna synpunkter på
förslag under februari och då är det flera som planerar en diskussion om detta i partnerskapen.
Den 24:e februari skall länsstyrelsernas synpunkter har kommit in till Jordbruksverket.

Översynen med LFA är i sitt slutskede och ska synkroniseras med Tulpan.
Gruppen efterlyste att kunna få del av det gemensamma inspel till kommissionen som svenska
regeringen gjort tillsammans med finska regeringen om förgröningen. Dokumentet kommer
finnas tillgängligt på landsbygdsnätverkets webbsida. Länk till undersidan för
miljöersättningsgruppen
Se nedan länken till förordningsförslagen: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legalproposals/index_en.htm

Europeiska nätverkets fokusgrupp om miljötjänster
Svenska landsbygdsnätverket har anmält två deltagare att ingå i europeiska landsbygdsnätverkets
fokusgrupp om miljötjänster. Det ger oss möjlighet att lyfta in det som miljöersättningsgruppen i
Sverige tagit diskuterat under 2011. Det är Anna-Karin Utbult Almkvist, Skärgårdarnas
riksförbund och Catharina Rudolphsson, Spannmålsodlarna som kommer att ingå som
representanter för det svenska landsbygdsnätverket. Thomas som kommer att vara gruppens
ordförande eller vice ordförande (ännu inte klargjort) i sin roll som COGECA representant,
berättar om gruppens syfte. Fokusgruppen ska ge kommissionen inspel inför kommande
programperiod. Man ska vara med och ta fram guidelines för miljöersättningarna, men gruppen
kommer också att ägna tid åt erfarenhetsutbyte. Gruppen kommer också att utgå ifrån
slutrapporterna från två tidigare tematiska arbetsgrupper inom europeiska nätverket. Det är
slutsatserna som gruppen om ”Public Goods” tagit fram samt slutsatserna från tematiska
arbetsgruppen om ”Delivery mechanisms”. Båda dessa temagrupper har haft inflytande i det som nu
finns i förslagen till rådsförordningar, vilket vittnar om att samarbeten som sker inom europeiska
nätverket får genomslag.






Länk till ”Thematic Working Group 3” som arbetat med ”Public goods”.
Länk till TWG 3 slutrapport.
Länk till ”Thematic Working Group 4” som har arbetat med ”Delivery mechanisms”.
Länk till den fullständiga rapporten för TWG 4
Länk till rapportens sammanfattning och slutsatser.

Gun Rudkvist informerar också om rapporten om betesmarksproblematiken som tagits fram som
ett internationellt samarbete.
Arbetsgruppen för landskapsområden
Maria informerade om nätverkets grupp för ökade natur- och kulturmiljöinsatser i
sammanhängande landskapsområden och delade ut senaste nyhetsbrevet där gruppen presenteras
tillsammans med några lärande exempel. Gruppens webbplats kan nås här. Utifrån ett antal
lärande exempel kommer gruppen att ta fram en verktygslåda. Denna kommer att testas och
spridas till berörda aktörer. Deltagarna i miljöersättningsgruppen kommer att kunna följa
landskapsområdesgruppen genom att rapporter från varje möte skickas till
miljöersättningsgruppen. Vid behov av samordning med det som sker i den europeiska gruppen

för miljötjänster så kommer även Tina och Anna-Karin att kunna stämma av med
landskapsområdesgruppen.
Minnesanteckningar förda av
Maria Gustafsson
Justerade av gruppens ordförande
Thomas Bertilsson

