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KOMMITTÉ 16 – SKOG, JAKT, FISKE, ÄGANDERÄTT,
MILJÖLAGSTIFTNING M.M.
M. M.
MOTIONER
SKYDD AV SKOG M OTION NR 16:1
16:1:1 Att endast i yttersta undantagsfall skall ytterligare reservat tillskapas i
Norrbotten genom konfiskering/tvångsinlösen av privat mark. När det gäller t.ex.
Kamajokk finns redan samma typ av fjällnära blandskogar bevarade i Muddus
nationalpark (ca. 500 km2) samt i flera andra mindre reservat. Kamajokk är inte
unikt som skogområde och bör regeringen därför snarast ompröva sitt godkännande
av reservatsbildningen. 82 procent av Jokkmokks kommuns yta är i dag belagd med
nyttjandeförbud i någon form.
16:1:2 Att konfiskering av privat mark d.v.s. att förbjuda markägare att nyttja sin
egen mark fastställs som en grov kränkning av äganderätten. Kan icke
överenskommelse träffas om ersättning för intrånget skall, om stark saklig grund
föreligger, markområdet inlösas genom expropriering,. I fallet Kamajokk har
markägare hindrats att nyttja sin mark i 10 år utan ersättning för detta.
16:1:3 Att ersättning för inlösen av mark för reservat eller motsvarande skall baseras
på överenskommelse med markägare eller om så ej kan ske med marknadsmässiga
priser. Om icke hela fastigheten är aktuell för reservatsbildning skall ett tillägg
dessutom utgå för intrångsskador -kostnader. Fastighetsägarens alla kostnader i
samband med inlösen skall ersättas.
16:1:4 Att kommunernas vetorätt mot kontroversiella reservatsbildanden skall
fastställas. På likartat sätt som att samerna skall yttra sig om planerade avverkningar
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skall byalag eller motsvarande samfällighet ha samma rätt att avstyrka motsatsen
d.v.s. att marken ej får brukas p.g.a. reservatsbildning.
16:1:5 Att Centerpartiet skall ”sätta ner fötterna” och sluta stödja regeringens
”Stockholms-politik” samt återgå till tidigare målsättning att hela Sverige ska leva.
Det är inom ”landsbygden” Centern skall Sverige åter erövra!
Motionsyttrande: Sverige ska ha en hög ambition för naturvården. För att förverkliga en
sådan naturvårdspolitik krävs ett arbete som utgår från brukaren och lokala samhällen.
Förhållningssättet bygger på devisen bruka utan att förbruka.
De kommande åren kommer det att bli nödvändigt att skydda och förvalta ytterligare
värdefulla skogsområden. Det gäller alltifrån fjällnära skog och gammelskogar till artrika
ädellövskogar i Syd- och Mellansverige.
Att skydda skog ska bygga på en dialog och delaktighet med de markägare som direkt
berörs och fylla ett tydligt syfte. Det behövs då en mix av lösningar för att trygga skogens
naturvärden, antingen genom frivilliga åtaganden, i avtalsform eller genom områdesskydd.
Såväl tidigare som framtida avsättningar ska vara vetenskapligt motiverade och uppfylla
vissa givna kvalitetskrav.
Kometprogrammet är ett program som bygger på att skogsägare på eget initiativ erbjuder
staten områden för bildande av naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat. Det har
prövats på fem geografiska platser i landet sedan 2010 och har blivit en succé. Med de goda
erfarenheter som går att dra av Komet så här långt är det redan nu dags att utvidga
arbetssättet till hela landet.
Precis som Norrbottensdistriktet konstaterar i sitt yttrande finns det en överrepresentation
av skyddad skog av den typ av skog som finns i Norrlands inland. De närmaste åren
kommer därför skydd av eftersatta skogsmiljöer utanför Norrlands inland att behöva få en
högre prioritet.
Bildande av naturreservat avgörs i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.
Lagstiftningen anger en särskild ordning för detta, med utpekat myndighetsansvar och
möjlighet till överklagande och överprövning. Därför är det inte önskvärt att kommunerna
ska få lägga in ett veto mot kontroversiella reservatsbildanden.
Vad gäller den sista att-satsen konstaterar partistyrelsen att det inte finns någon anledning
att ställa landbygd och stad emot varandra.
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Partistämman beslutade:


att motion 16:1:1 avslås



att motion 16:1:2 besvaras



att motion 16:1:3 besvaras



att motion 16:1:4 avslås



att motion 16:1:5 avslås



Att redan avsatt arealer ska inventeras och kvalitetsanalyseras vetenskapligt.



Att avsatta marker som inte håller tillräckligt hög kvalitet bör återföras till
produktionsmark.



Att utvärderingen av Kometprogrammet ska ligga som grund för kommande avsättningar.

ROT/RÖJROT/RÖJ - PREMIE INOM SKOGSBRUKET
SKOGSBRU KET MOTION NR 16:2
16:2:1 Att en skogsvårdspremie införs på 1500 kr/ha
16:2:2 Att Skogsstyrelsen ges ansvaret för att administrera denna premie
16:2:3 Att den införs den 1 januari 2012 på försök i två år varefter effekterna
utvärderas.
Motionsyttrande: Precis som motionären konstaterar i sin motion är röjningen väldigt
eftersatt i stora delar av landet, vilket kostar samhället årligen avsevärda belopp. Det är en
delvis förvånande utveckling eftersom det redan idag många gånger är lönsamt att röja. I
framtiden talar mycket också för att efterfrågan på biomassa snarare kommer att öka än att
minska.
Att staten ska införa en premie för åtgärder som redan är lönsamma eller som förväntas bli
det inom kort är inte önskvärt. Röjning bör fortsatt vara ett markägaransvar. Staten kan
istället bidra med olika former av rådgivning som ett medel för att öka röjningsinsatserna i
den svenska skogen.
Partistämman beslutade:


att motion 16:2:1 avslås



att motion 16:2:2 avslås



att motion 16:2:3 avslås
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FJÄLLJAKTEN MOTION NR 16:3
16: 3 - 16:4
16: 4
16:3 Att rennäringsförordningen paragraf 3 Fjälljakten återinförs, så den återgår till
reglerna som gällde före Mars 2007.
16:4 Att Centerpartiet arbetar för att fjälljaktsreglerna ändras till som de var innan
2007 dvs att svenska jägare har förtur till jakten på statens mark i fjällen.
Motionsyttrande: Ändringen i 3 § rennäringsförordningen var nödvändig eftersom den
utgjorde ett indirekt handelshinder genom att tjänster knutna till jakten inte på lika villkor
kunde erbjudas till personer bosatta utomlands.
Partistyrelsen värnar ett öppet Europa som värnar medborgarnas fri- och rättigheter. Att
neka andra EU-medborgare från att jaga i den svenska fjällen enbart för deras nationalitet är
varken önskvärt eller realistiskt. EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och
bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster förbjuder dessutom Sverige som land att göra
det.
Däremot har varje land möjlighet beakta regionalpolitiska hänsyn när de beslutar om
småviltsjakten. Det är en möjlighet som partistyrelsen anser att respektive län ska utnyttja.
Länsstyrelserna kan t.ex. göra bedömningen av om det är lämpligt med årskort som kan
köpas av länsinnevånarna, s.k. länskort, men också ställa krav på samma kompetenskrav på
utländska jägare som på svenska. Partistyrelsen ser gärna att länsstyrelserna utnyttjar dessa
möjligheter. Samtidigt kommer Centerpartiet att på nationell nivå verka för en översyn av
de nuvarande reglerna för fjälljakten. Detta för att rätta till oönskade effekter som uppstått
till följd av ändringen i rennäringsförordningen 2007.
Partistämman beslutade:


att motion 16:3 besvaras



att motion 16:4 besvaras



Att Centerpartiet ska verka för en översyn av nuvarande regler för fjälljakten med avsikt att
öka lokalbefolkningens möjligheter till jakt.
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ROVDJURSPOLITIK MOTION NR 16:5
16: 5 -16:8
16: 8
16:5 Att stoppa utplacering av varg i Sverige där det bor människor och är befolkat
16:6 Att det ej ska accepteras vargrevir inom de områden där det förekommer
traditionellt fäbodbruk med lösgående jordbruksdjur.
16:7:1 Att en ordentlig utredning görs gällande konsekvenser av olika storlek på
rovdjursstammarna.
16:7:2 Att inventering av varg, björn och lodjur påskyndas.
16:7:3 Att hänsyn måste tas till att man arbetar med lösa hundar i samhällstjänst.
16:7:4 Att man på länsstyrelsen utreder hur man ska agera gentemot hundar som
används i samhällstjänst vid tex personsök i de delar av landet som har
rovdjursstammar, detta med anledning av att ¼ av landet har hela rovdjurstrycket
och att dessa hundar är värderade till mellan 100 000 kronor (privata hundar
utbildade av SBK) och 400 000 kronor (polisens hundar).
16:8:1 Att Centerpartiet med kraft verkar för att rovdjursstammarnas numerär
genom licensjakt hålls på en nivå som kan accepteras av näringarna.
16:8:2 Att riksdagens rovdjursbeslut genomförs fullt ut avseende regional
förvaltning.
16:8:3 Att full ekonomisk ersättning utgår till rovdjursdrabbade tamdjursägare för
skador, merarbete och materialkostnader samt övrigt inkomstbortfall t ex
jaktarrende.
16:8:4 Att försvårande av uppfyllande av miljöåtaganden p g a rovdjursproblem ej
innebär sanktioner i form av uteblivet avtalat ekonomiskt stöd eller medföra
återbetalningskrav
Motionsyttrande: En trovärdig rovdjurspolitik tar både hänsyn till naturvårdsintressen och
intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur. Regeringen har flyttat
besluten närmast de berörda och genomfört en ny rovdjursförvaltning med ökat regionalt
ansvar och lokalt inflytande. Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar där respektive art
finns inom sina naturliga utbredningsområden samtidigt som vi genomför åtgärder som
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ökar hänsynen till berörda människor, näringsidkare och bygder och därmed stärker
förtroendet för rovdjurspolitiken. Regeringens har tagit beslut som begränsar tillväxten av
varg genom utvidgad jakt. Vargstammen är trots den positiva utvecklingen vad gäller antal,
starkt inavlad och regeringen har därför lagt fast en politik för att en förstärkning av
vargstammens genetik skall genomföras. Ju mindre inavlad stam, desto mindre behöver den
vara för att ändå uppnå gynnsam bevarandestatus. Flera åtgärder kommer att genomföras,
bl.a. ökat samarbete med våra nordiska grannländer, flytt av vargvalpar och inseminering.
Flytt av vuxna vargvalpar kan visserligen komma att ske, men kommer bara att utgöra en
mindre del av den genetiska förstärkningen. Som en följd av den regionalisering av
rovdjurspolitiken som skett kommer det i dessa fall att vara viltförvaltningsdelegationerna
som beslutar om lämpliga områden för utsättning av varg.
Vad gäller motion 16:6 delar Centerpartiet motionärens uppfattning om att de värden som
det traditionella fäbodbruket skapar är värda att bevara och att vargrevir inom de områden
där det förekommer traditionellt fäbodbruk därför är problematiskt. Men sedan regeringen
infört en regionaliserad viltförvaltning är det nu de nya viltförvaltningsdelegationernas
uppgift att besluta om hur viltförvaltningen inom respektive län ska genomföras. Dessa
strategiska beslut behöver bygga på helhetsbedömningar av det komplexa samspelet mellan
rovdjur och bytesdjur samt effekter på näringsverksamhet.
När det kommer till motion 16:7-16:8 så konstaterar Centerpartiet att regeringen har tillsatt
en rovdjursutredning med uppdrag att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2012. Utredningen har i ett delbetänkande
gjort en vetenskapligt och biologiskt grundad bedömning av bevarandestatusen av varg,
björn, järv och lodjur. I slutbetänkandet kommer utredaren föreslå mål, åtgärder, där även
samhällsekonomiska konsekvensanalyser kommer att finnas med. Dessa kommer, efter
remissbehandling, prövas av regeringen inför senare riksdagsbeslut.
Inventeringen av rovdjur är central för att kunna bedöma rovdjurspopulationernas
bevarandestatus, vilket är en viktig grund för förvaltningen. De kommande åren kommer
det att krävas en ökad inventeringsinsats och ökad kunskap hos inventeringspersonalen,
vilket i sin tur ger goda förutsättningar att inventeringarna påskyndas från dagens nivåer.
Hur hundar används i samhällstjänst är primärt en fråga för respektive myndighet att
hantera.
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Viltskador ska i första hand förebyggas och ett utökat arbete från regeringens sida med hur
skador av rovdjur på tamdjur ska kunna förebyggas i områden med täta
tamdjursbesättningar välkomnas. Ett viktigt medel i att begränsa viltskadorna är att
åstadkomma en tillräckligt stor avskjutning av de jaktbara stammarna under den normala
jakttiden. Även den regionala förvaltningen är ett värdefullt verktyg i det arbetet, som precis
som en av motionärerna skriver behöver genomföras fullt ut och enligt de avsikter som avses
med det riksdagsbeslut som fattades under förra mandatperioden.
Vad gäller möjligheten till ersättning är det viktigt att tydliggöra att det inte ska finnas
någon enkel schablon som begränsar möjligheten till ersättning. Istället behöver det göras en
noggrann bedömning vid varje enskilt fall.
Ett visst mått av intrång och olägenhet till följd av förekomsten av vilt kommer förmodligen
alltid att behöva accepteras av människor som bor och verkar i rovdjurstäta områden
Partistämman beslutade:


att motion 16:5 avslås



att motion 16:6 besvaras



att motion 16:7:1 besvaras



att motion 16:7:2 bifalls



att motion 16:7:3 besvaras



att motion 16:7:4 besvaras



att motion 16:8:1 besvaras



att motion 16:8:2 bifalls



att motion 16:8:3 bifalls



att motion 16:8:4 bifalls



Att Centerpartiet med kraft verkar för att rovdjursstammarna förvaltas uthålligt genom
jakt och utvecklas i samverkan med berörda människor och näringar.



Att en konsekvensanalys genomförs när det gäller rovdjurens påverkan på lokalsamhället
som omfattar ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens
verksamheter och människors livskvalitet och dessutom långsiktiga konsekvenser för
landsbygdens utveckling.



Att regeringen satsar tillräckliga medel för att göra nödvändiga inventeringar av björn och
varg.
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SATSNINGAR PÅ SVENSKT
SVENS KT INSJÖFISKE
INSJÖF ISKE MOTION NR 16:9
16: 9
16:9 Att Sverige bör med en ekosystemansats utöka forskning och rådgivning kring
insjöfiske och fiskevårdsfrågor och samordna detta med vatten och miljöarbete.
Detta innebär en nödvändig satsning i ett globalt ansvar som också stödjer Sverige
som "Det Nya Matlandet" En satsning på det svenska insjöfisket är också en satsning
på landsbygdsutvecklingen.
Motionsyttrande: Precis som motionären skriver så kan insjöfiske och fiskevårdsfrågor bli en
viktig del i förverkligandet av visionen Matlandet Sverige. Det har också varit ett av skälen
varför regeringen valt att förbättra organisationen för fiskefrågor och varför regeringen
under året öronmärkt mer pengar i Matlandet för att främja fiske och fisketurism.
Fortsatt stark forskning och rådgivning kring insjöfiske och rådgivningsfrågor som kommer
att fortsätta underlätta att bedriva en hållbar fiskeverksamhet i de svenska insjöarna
välkomnas.
Partistämman beslutade:


att motion 16:9 besvaras



Att underlätta för nya fiskeföretag att kunna få yrkeslicens för fiske i de svenska insjöarna.

FRITT FISKE I SKÄRGÅRDEN
SKÄRG ÅRDEN MOTION NR 16:10
16: 10
16:10 Att Centerpartiet ska arbeta för att trygga fiskeåterväxten genom möjligheter
att bilda fiskevårdsområden med rådighet över vattenområdet vid kusterna likt det
som redan idag förekommer för insjöar och vattendrag.
Motionsyttrande: Fiskevårdsområden syftar till att samordna fisket och fiskevården och
främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Denna möjlighet skulle precis som
motionären skriver också kunna omfatta många vattenägare längs våra kuster, där ett
bildande är lämpligt med hänsyn till vattenområdets och fiskets beskaffenhet och
omfattning.
Partistämman beslutade:


att motion 16:10 bifalls
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ALLEMANSRÄTTEN MOTION
MOTI ON NR 16:11
16:1 1-16:12
16:1 2
16:11 Att Centerpartiet uppdrar till att regeringen snarast drar upp gränsen mellan
vad som är allemansrättens kärna - ” inte störa inte förstöra ”- och sådant nyttjande
av annans mark som alltid fordrar medgivande av markägaren. Till den senare
företeelsen hör organiserad kommersiell verksamhet på annans mark. Sådan
verksamhet faller utanför allemansrätten. Det bör komma till uttryck genom
införande av ett nytt andra stycke i 7 kap. 1 § miljöbalken.
16:12 Att skicka motionen vidare till Partistämman med syfte att uppdra till
partistyrelsen att påverka regeringen så att en utredning snarast kommer till stånd
för att tydliggöra gränsdragningar i Allemansrätten samtidigt som man skall föreslå
ett nytt lagrum för Allemansrätten.
Motionsyttrande: Centerpartiet vill se en balans mellan äganderätten och de intressen som
enskilda kommersiella aktörer har på annans mark. Balansen bör bygga på ett gott
samarbete med markägare.
I dag vittnar många markägare om hur marken med hänvisning till allemansrätten utnyttjas
av storskaliga organiserade och kommersiella aktörer. Detta medför problem och riskerar att
begränsa allemansrätten för befolkningen som helhet genom slitage och konkurrens om
begränsad natur. Det är viktigt att värna allas vår möjlighet att utnyttja allemansrätten och
samtidigt också värna det personliga ägandet. Problemen ska lösas utan att inskränka
allemansrätten. Vi välkomnar därför att Naturvårdsverket nu gör en översyn som senare
kan ligga till grund för regeringens bedömning av behovet av åtgärder.
Partistämman beslutade:


att motion 16:11 besvaras



att motion 16:12 besvaras

STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN
STRANDSKYDDSLAGSTIF TNINGEN MOTION NR 16:1
16 :13
:1 3
16:13 Att Strandskyddslagen och föreskrifterna för dess tillämpning utformas så att
de blir tydligare och tar hänsyn till Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna och dess skydd för äganderätten.
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Motionsyttrande: Landsbygdens möjligheter till utveckling och tillväxt har förbättrats
genom de nya strandskyddsbestämmelser som Centerpartiet drivit fram i regeringen.. De
nya strandskyddsbestämmelserna som trätt i kraft under 2009 och 2010 tar bättre hänsyn till
lokala och regionala förutsättningar genom att de stärker strandskyddet i många områden
med hög exploatering samtidigt som de öppnar för utveckling av landsbygden genom att
möjligheterna till strandnära bebyggelse utvecklas i särskilt utpekade områden i
översiktsplanen.
Viktiga steg i rätt riktning har alltså tagits. Byggt på de erfarenheter som gjorts behöver
ytterligare steg tas, både i fråga om regelverk och tillämpning, för att öka möjligheten till att
bygga strandnära i landsbygds- och glesbygdsområden. Samtidigt ska skärpningarna i
exploateringsområdena bibehållas.
Inskränkning i den enskildes rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken får inte gå längre än vad som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses, d.v.s. det ska finnas en rimlig balans eller proportionalitet
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.
Partistämman beslutade:


att motion 16:13 besvaras



Centerpartiet vill ta ytterligare steg för att öka möjligheten att bygga strandnära i
landsbygds- och glesbygdsområden. Samtidigt ska skärpningarna i exploateringsområdena
bibehållas.

ÅKERMARKENS BEVARANDE
BEVARAN DE MOTION NR 16:14
16:1 4 - 16:16
16:1 6
16:14 Att Centerpartiet driver frågan om att högklassig åkermark ( klass 9 – 10) lyfts
upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks.
16:15 Att Centerpartiet jobbar för att åkermarkens värde ska uppgraderas och att en
samlad lagstiftning kring exploatering av natur- och kulturresurser ska tas fram.
16:16 Att Centerpartiet arbetar för att den odlingsbara marken bevaras för mat- och
energiproduktion.
Motionsyttrande: Skyddet för värdefull åkermark ska öka ordentligt så att ianspråktagande
för bebyggelse av olika slag begränsas, men att det fortsatt ska vara kommunerna som har
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huvudansvar i att säkerställa den bästa marken för livsmedel och energiproduktion. Under
förra mandatperioden tittade en utredning på hur lagstiftningen avseende riksintressen
kunde förtydligas i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen. Enligt utredningen finns
det inte tillräckligt stöd för att jordbruksmark ska omfattas av reglerna om områden av
riksintresse. Det är en uppfattning som vi delar.
Enligt miljöbalken får redan idag brukningsvärd jordbruksmark inte användas, om det
finns andra alternativ. Det finns också andra hänsynsregler att beakta. Tyvärr är det alltför
få kommuner som använder sig av det utrymme som finns i lagstiftningen. Av den
anledningen finns det skäl att utreda hur och om lagstiftningen kan förbättras. Med
klimatförändringarna och en växande befolkning kommer efterfrågan på produktiv
åkermark med stor sannolikhet att öka i framtiden.
Partistämman beslutade:


att motion 16:14 avslås



att motion 16:15 avslås



att motion 16:16 bifalls



Centerpartiet vill åstadkomma en översyn i syfte att stärka skyddet av den brukningsvärda
jordbruksmarken.



Centerpartiet vill att åkermark och ängs- och hagmarker ska ingå i en strategisk planering
för biologisk mångfald.

PANT OCH PRODUCENTAN
P RODUCENTANSVAR
RODUCENTAN SVAR MOTION NR 16:17
16:1 7 - 16:
16 : 19
16:17 Att Centerpartiet inför en returavgift för bilbatterier.
16:18 Att returavgiften successivt bör höjas till dess att uppsatt mål har uppnåtts, till
exempel att 85% av förpackningarna har återlämnats.
16:19:1 Att producenterna av blöjor åläggs ansvaret att ta fram blöjor som är
komposterbara i en hemkompost.
16:19:2 Att producenterna av blöjor åläggs ansvaret att, i samband med försäljningen,
informera och utbilda konsumenterna om hur man återvinner materialet på bästa
sätt.
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Motionsyttrande: 1 januari 2009 infördes ett producentansvar för batterier. Det innebär att
det nu är producenterna själva som ansvarar för att informera alla konsumenter om var man
kan lämna sina uttjänta batterier och varför det är så viktigt att man samlar in dem.
Förbrukade bilbatterier kan kostnadsfritt lämnas till återförsäljaren eller till kommunernas
återvinningscentraler, eftersom den som säljer bilbatterier enligt lag är skyldig att även samla
in dem. Samtidigt har den som har förbrukat ett bilbatteri ett ansvar att lämna dem till de
insamlingsplatser som finns.
Eftersom producentansvaret för bilbatterier bara existerat i mindre än två år anser
partistyrelsen att det är för tidigt att avgöra om det finns ett behov av en returavgift på
bilbatterier.
Vad gäller panten på aluminium- och stålburkar så höjdes panten från 50 öre till 1 kronor
den 15 september 2010. Trots att returavgiften länge legat på samma nivå är Sverige ett av de
bästa länderna i världen när det gäller pantning. I snitt återvinns cirka nio av tio burkar och
PET-flaskor. Det är positivt eftersom miljövinsterna när det gäller återvinning av
aluminium och PET-material är stora.
Avslutningsvis konstateras som en av motionärerna att det är önskvärt att blöjtillverkare
väljer att utveckla produkter som består av förnybara och biologiskt nedbrytbara material.
De styrmedel som används inom miljöpolitiken ska dock sträva efter att vara teknikneutrala.
Istället för att genom regler kräva av producenterna att ta fram blöjor som är komposterbara
bör det i det här fallet, i likhet med många andra varor, vara upp till konsumenten att välja
vilken typ av blöjor han/hon köper.
Partistämman beslutade:


att motion 16:17 avslås



att motion 16:18 besvaras



att motion 16:19:1 avslås



att motion 16:19:2 avslås
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EFFEKTIVARE MILJÖLAGSTIFTNING
MILJÖLA GSTIFTNING MOTION NR 16:20
16:2 0 - 16:21
16:2 1
16:20 Att Centerpartiet skall agera för att en mer effektiv och mindre byråkratisk
miljölagstiftning införs under mandatperioden.
16:21 Att skicka motionen vidare till partistämman med syfte att uppdra till
partistyrelsen att av regeringen kräva en förändring i miljöbalken om dels
försvarsmaktens möjlighet att proklamera riksintresse i fredstid utan offentlig
process skall tas bort, samt att miljöbalken förändras så att näringsutövares
verksamhet med normal djurhållning inte kan inskränkas av boendes klagande på
eventuella olägenheter från djurhållning.
Motionsyttrande: Miljölagstiftningen behöver bli effektivare och mindre byråkratisk utan
minskade miljöambitioner. Dessa åtgärder ingår i regeringens generella
regelförenklingsarbete. Därför har regeringen på centerinitiativ genomfört en omfattande
reformering av både plan- och bygglagen och miljöbalken för att åstadkomma enklare regler
och snabbare beslut. Bygglov ska beslutas inom tio veckor. Dubbelprövningen av vindkraft
har avskaffats. Instansordningen för överklagande och överprövning har förändrats bl.a. för
att korta beslutsvägarna.
Miljödepartementet har fört en löpande dialog med näringslivet för att skapa ett enklare och
mer ändamålsenligt regelverk. Under den förra mandatperioden inkom 190
regelförenklingsförslag från näringslivet. Flera av förslagen är genomförda, t.ex. förenklade
regler för täkter och ändrade regler för prövningen av miljöfarliga verksamheter. Inom
Regeringskansliet bereds för närvarande ett flertal av de andra föreslagna åtgärderna.
De administrativa kostnaderna inom miljöområdet har minskat med 131 miljoner kronor
sedan 2006. Den största förändringen, en minskning med drygt 66 miljoner kronor, är de
ändringar som har skett av prövningen av miljöfarliga verksamheter. Även ändringar om
anmälningspliktiga vattenverksamheter och förändrade regler om täkter har inneburit stora
minskningar av kostnaderna för företagen. Ett intensivt regelförenklingsarbete ska nu
fortsätta.
Naturvårdsverket har bl.a. fått i uppdrag att se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, myndigheter
och företag. I det arbetet ingår också att redovisa arten och inriktningen av det
förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder.
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Vad gäller motion 16:21 så konstaterar partistyrelsen att Försvarsmakten vid en
vindkraftsprövning ska bevaka riksintresset för totalförsvaret. Detta är ett av flera intressen
som ska beaktas. Det är sedan prövningsmyndigheten – kommunen eller länsstyrelsen – som
väger samman olika intressen och fattar beslut utifrån en helhetsbedömning.
Vindkraftverk kan orsaka störningar på radar och signalspaning och på radiolänksstråk,
störningar som kan påverka möjligheterna att övervaka luftrummet m.m. Det motiverar
emellertid inte att Försvarsmakten på oskäliga grunder ska kunna hävda sitt riksintresse.
Det finns anledning att se över hur riksintresset för försvaret ska vara utformat i framtiden
och hur det ska viktas mot andra idag existerande riksintressen. Det är inte självklart att
riksintressen för försvar alltid ska väga över andra intressen.
Avslutningsvis poängteras att de olägenheter som kan uppstå vid normal djurhållning och
som riskerar att drabba tredje part självklart inte ska vara begränsande för en
jordbruksföretagare, varken vid befintlig verksamhet eller vid nyetablering av bostäder.
Partistämman beslutade:


att motion 16:20 besvaras



att motion 16:21 besvaras



Att en översyn av försvarets riksintressen och hur de ska vägas mot andra riksintressen
genomförs.



Att det utreds hur de olägenheter som kan uppstå vid normal djurhållning och som riskerar
att drabba tredje part inte ska vara begränsande för en jordbruksföretagare.
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