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Naringsdepartementet
Enheten for hallbar landsbygdsutveckling

Slutbetankande av Parlamentariska land sbygdskommitten, SOU 2017:01
For Sveriges landsbygder — en sammanhallen politik for arbete, hallbar
tillvaxt och valfard

Sveriges geologiska unders6kning (SGU) har den 24 januari 2017 erhallit
rubricerat arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU framfora
foljande:

Naringsliv och foretagande
SGU delar utredningens asikter om att landsbygdens natur- och
kulturmiljoer ar viktiga for att to Sverige in i en biobaserad och fossilfri
ekonomi och for att gora landet till en utvecklad besoksnation. De lokala
geologiska forhallandena kan starka ett omrades identitet och skapa en
naturlig gemenskap for de som bor der. Geoturism kan bli en viktig del i
utvecklingen av landsbygderna eftersom manga geologiska besoksmal
ligger utanfor tatorterna.
Ett anvandande av geologiska naturresurser (berg, jord och grundvatten) i
landsbygderna kan atminstone pa kort sikt lyfta ett omrades identitet,
skapa arbetstillfallen och samhallsservice. Det galler bade utvinning av
material och nyttjande kopplade till naturvarden.
SGU stoder en hallbar samhallsplanering och ett hallbart nyttjande av
naturresurser som framjar ett konkurrenskraftigt foretagande.

Digital kommunikation och transportinfrastruktur
SGU stoder utredningens forslag om att vat utbyggda transportssystem
och fungerande digital kommunikation underlattar boende och
verksamhet i landsbygderna. Aven statliga myndigheters verksamhet,
som t.ex. SGUs, dray nytta av detta. En utbyggnad av
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transportinfrastrukturen i landsbygderna kraver geologisk information for
att bra beslut ska tas vid planering och byggande.

Samhallsplanering och bostadsbyggande
SGU delay uppfattningen att vatten och avlopp ar en f6ruts5ttning for att
kunna bygga bostader i landsbygderna. Sverige har med nagra undantag
relativt gott om grundvatten och pA de flesta stallen ar det m6jligt att
anlagga enskild vattenf6rsbrjning eller gemensamhetsanlaggningar for
tillgodogbrande av dricksvatten. En felaktigt placerad eller felaktigt anlagd
avloppsanlaggning riskerar dock att f6rst6ra dessa m6jligheter. Vid en
eventuell bversyn av VA-lagstiftningen maste vikten av val fungerande
avloppsl6sningar och kommunens ansvar h6rf6r lyftas. I det har arbetet ar
geologisk information en viktig parameter. Aven om majoriteten av
boende i ett omrade har en god avloppshantering kan ett dAligt avlopp ha
f6r6dande konsekvenser for savM dricksvattenf6rs6rjningen i omradet
sour for milj6n.

Statens narvaro i landsbygderna
SGU har 6 kontor utspridda i Sverige och fartyget Ocean Surveyor.
Fartyget har hemmahamn i Malaren men under stora delar av Aret ar det
pA andra platser tangs Sveriges kust. SGU har tre regionansvariga med
uppgift att starka synligheten och kontaktytan med naringsliv och
samhallet. Organisationen ar anpassad f6r att m6ta samhallets behov av
geologisk information i hela landet. Den speglar ocksA SGUs bredd — vi
har bade ett narings- och ett milj6politiskt uppdrag.
SGU har nu ett uppdrag i 2017 Ars regleringsbrev om att utreda och
analysers mbjligheterna for en expansion och utveckling av verksamheten
vid mineralinformationskontoret och borrkarnearkivet i MaIA.
Verksamheten vid mineral inform ationskontoret ska beskrivas och framtida
anvandningsomraden for borrkarnorna och arkiven ska belysas.
Uppdraget ska genomf6ras i samverkan med naringsliv och akademi. Den
tidigare genomf6rda satsningen pA digitalisering och scanning av
borrkarnor ska utvarderas. Vidare ska framtida inriktning och
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handlingslinjer foreslas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Naringsdepartementet) senast den 15 september 2017.
Med befintlig budget har dock SGU svart att utoka personal och utveckla
verksamheten. Forslag kommer att presenteras i rapporteringen av
uppdraget och askande for utbyggnad av borrkarnearkivet finns med i
SGUs budgetunderlag for wren 2018-2020.
Rekrytering av ratt kompetens till regionkontoret i Mala har tidigare varit
problematiskt. Framforallt har det berott pa svarigheten for medflyttande
att fa jobb. Insatser for kombinerad rekrytering ar nog en fbrutsattning.
Detta kommer aven att galla da statliga tjanster flyttas ut fran
Stockholmsomradet.
SGU har sitt huvudkontor i Uppsala sour tillhor FA-region Stockholm.
Uppsala kommun ar den kommun i Sverige med flest boende pa
landsbygd. Det ar ca en fjardedel av kommunens befolkning, nastan
50 000 personer, som bor utanfor Uppsala stad. De statliga
myndigheternas narvaro i Uppsala ar viktig for en levande landsbygd i
Uppsala kommun och resonemanget att delar av statliga myndigheter ska
flytta ut fran FA-region Stockholm for att tillforsakra statlig narvaro pa
landsbygden behover saledes nyanseras.

Styrning och organisering av landsbygdspolitiken
SGU har ett utvecklat och gott samarbete med lansstyrelserna i landet.
En samverkan med landsbygdsdelegationerna ar valkommen.
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Beslut i detta arende har fattats av generaldirektor Lena Soderberg.

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven bergmastare Asa
Persson, U. avdelningschef Anna Hedenstrom, halibarhetsstrateg Helena
Dahlgren, enhetscheferna Helena Kjellson och Erika Ingvald, utredare
Anna Aberg och statsgeologerna Kristian Schoning och Mats Engdahl,
senare foredragande, deltagit.

Mats Engdahl

