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Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda 

villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och 

land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela 

Sverige ska leva. 

 

Detta gör att vi i denna remiss tar fokus på hur rapporten har tagit tillvara de olika 

förutsättningar som finns i Sveriges olika bygder, samt hur rapporten belyser och ger förslag 

som påverkar förutsättningarna att särskilt bo och verka i Sveriges landsbygder.  

 

 

Till utredningens förslag vill vi ge följande kommentarer. 

Vi välkomnar att utredningen föreslår att ytterligare utreda ersättningssystemet för etablering 

av ny kraft. Vi har i vår balansrapport nr 6 ”Naturresurser i hela landet” från 2020 belyst de 

stora skillnaderna som finns i ersättningsmodellerna mellan de nordiska länderna, och ser 

positivt på förslag som syftar till att mer av det skapade värdet ska stanna i bygden. Dock 

ifrågasätter vi varför man enbart verkar vilja rikta in sig på nyetableringar. Rimligtvis bör 

samma villkor gälla för all kraftproduktion, om syftet är att uppnå ett mer rättvist system? 

 

Vad gäller förslaget om en utfasad nedsättning av dieselskatten till förmån för ett 

jordbruksavdrag har vi inte några specifika synpunkter på förslagets utformning, men 

välkomnar att ambitionen är att inte urholka konkurrenskraften för de gröna näringarna. Det 

är avgörande både för ambitionerna i Livsmedelsstrategin och för tillväxten i Sveriges 

landsbygder. Detsamma gäller förslaget om grön skatteväxling inom fisket. 

 

Angående förslaget om omvända auktioner för en ökad kolsänka ser vi att man kan ställa sig 

frågan om informationsläget på gårdsnivå är sådant att ett effektivt auktionssystem kan 

utformas? Det är också avgörande att ett system med omvända auktioner inte går emot 

ambitionerna i livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion och ökad lönsamhet, utan 

snarare stärker de gröna näringarnas villkor. Vi ställer oss inte nödvändigtvis emot förslaget, 

men ser att det bör beaktas.  

 

Rörande förslag nr 14 om institutionella hinder för effektivt nyttjande av bostadsbeståndet 

anser vi att det vore fördelaktigt om en utredning också kunde beakta hinder som uppstår 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se


exempelvis när försäkringsgivare ser svårigheter att försäkra verksamheter som nyttjar lokaler 

för skilda ändamål. I övrigt välkomnar vi förslaget.  

 

Vi välkomnar förslag nr 36 om en väg in för klimatfinansiering. Det skulle kunna underlätta 

för små- och medelstora företag att nyttja finansieringen och konkurrera på lika villkor.  

 

Angående förslag nr 42 ser vi fördelarna med att kravställa upphandlingar av arbetsmaskiner 

utifrån klimatkrav, men vill inskärpa vikten av att det inte leder till att det blir svårare att dela 

upp upphandlingar eller till att ge mindre aktörer lika konkurrensvillkor.  

 

 

Sammanfattningsvis vill uttrycka vår uppskattning för att rapporten haft ett starkt fokus på 

de gröna näringarna, naturresurser och ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser. Det är 

av stor vikt för att öka takten i den gröna omställningen i Sveriges landsbygder att små och 

medelstora företag, inte minst i de areella näringarna, får rätt villkor för att kunna ställa om. Vi 

vill dock återigen påtala vikten av att konkurrenskraften och lönsamheten inte urholkas när 

den omställningen sker. För att säkra detta är det av stor vikt att företagarnas villkor beaktas 

om rapportens förslag på utredningar förverkligas.  
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