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YTTRANDE över 

dels Remiss om KOM (2006) 231 slutlig, meddelande från Kommissionen till Rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén. En temainriktad strategi för markskydd 
 
dels KOM (2006) 232 slutlig, förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om 
inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG; 
Dnr M2006/4085/Na 
 
Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerade handlingar. 
Förbundet har tagit del av Lantbrukarnas Riksförbunds yttrande över rubricerade handlingar. 
Förbundet delar LRF:s inställning och uppfattningar och ansluter sig därför till LRF:s 
yttrande. Nedan återges de sammanfattande punkter i LRF:s yttrande. 
 
 
”SAMMANFATTNING 
 

• LRF instämmer i Kommissionens uppfattning att de i dokumenten beskrivna 
förstörelseprocesser som marken i Europa är utsatt för utgör problem i 
medlemsländerna - även om de i omfattning och intensitet varierar länderna emellan - 
och att det därför krävs åtgärder för ökat skydd av marken om denna fortsättningsvis 
skall kunna utnyttjas hållbart.  

• LRF avstyrker dock förslaget om att de åtgärder som är nödvändiga regleras i ett 
rättsligt instrument utformat som ett ramdirektiv för mark. De redan idag 
förekommande bestämmelserna om markskydd i gemenskapsrätten och de stora 
markvariationer som råder mellan länderna, talar istället för att den ytterligare 
reglering som krävs genomförs i nationell lagstiftning. För att uppmuntra 
medlemsländerna att vidta erforderliga  markskyddsåtgärder är det emellertid, enligt 
LRFs uppfattning, önskvärt med en EU-politik utformad som en allmän icke -
bindande EU-strategi för mark.  



• Om det ändå bedöms lämpligt med ett ramdirektiv för mark kan detta inte, som 
Kommissionen menar, uppbäras av enbart ett miljöskyddsintresse. En stor del av den 
mark som är utsatt för förstörelseprocesser utgörs av jordbruksmark. LRF anser därför 
att till grund för ett markskyddsdirektiv även måste läggas intresset av att bibehålla 
marken som en hållbar resurs att producera på.  

• I belysning av det alltmer ökade ianspråktagandet av jordbrukmark för olika former av 
samhällsutbyggnad har, enligt LRFs uppfattning, Kommissionen tagit alldeles för lätt 
på förstörelseprocessen hårdgöring av mark (”sealing”). Fenomenet ”urban sprawl” 
runt om i Europa, som fritt översatt betyder ”städernas okontrollerade utbredning” 
utgör ett hot mot jordbruksmark i flera av medlemsländerna och kan inte få fortgå 
såsom idag. LRF anser därför att det sålunda växande exploateringstrycket och det på 
grund härav ökade behovet av ett starkare skydd av jordbruksmark måste beskrivas 
och regleras tydligare i förslaget till direktiv. 

• LRF anser vidare att det hot mot marken som översvämningar utgör också blivit för 
lättvindigt behandlat i direktivförslaget. Det måste tydligare framhållas att de 
förordade åtgärderna i direktivet även omfattar sådana markområden som under längre 
tid eller återkommande står täckta av vatten. 

Enligt LRFs uppfattning måste de olika tidsfrister för genomförande av åtgärder, som angetts 
i direktivförslaget, göras till föremål för ytterligare överväganden utifrån ett realistiskt 
genomförandeperspektiv.” 
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