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Yttrande över Promemorian Utkast till rapport om hur Sverige genomför
Århuskonventionen
Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har beretts möjlighet att yttra sig över
ovannämnda promemoria och avger följande yttrande.
Promemorian är en gedigen genomgång av Sveriges genomförande av
Århuskonventionen och ger en fyllig bild av hur konventionens olika delar
implementerats.
Gällande talerätt framgår att rättspraxis lett till att många nya beslut kan överklagas, även
tillsynsbeslut som inte anges i 16 kap. 13§ Miljöbalken. Även om rapporten fokuserar på
hur Sverige genomför Århuskonventionen så skulle den stärkas av att även belysa
situationen för den andra parten i en överklagandeprocess. Dessa parter har inte alltid
kunskapen, resurserna eller tiden att medverka i en rättsprocess vilket gör att de
påverkas mycket negativt av en sådan process som följer av att talerätten används.
Förbundets medlemmar utgörs av landsbygdsföretagare med större egendomar. På dessa
bedrivs i huvudsak aktivt och långsiktigt jord- och skogsbruk. Genom denna verksamhet
skapas förutsättningar för hållbar produktion i form av samhällsnytta såsom livsmedel,
virke, förnybar energi, våtmarker, biologisk mångfald i jord- och skogsbruksmark m.m.
Liksom andra organisationer som representerar markägare eller andra brukare av
jorden, bedriver förbundets medlemmar även aktiv miljö- och naturvård. Att dessa
organisationer är miljöorganisationer är något som erkänns i de rättsprocesser som bl.a.
jägarnas organisationer varit inblandade i.
I rapporten används en betydligt snävare definition av miljöorganisation, vilken enbart
omfattar organisation med ett rent bevarandeperspektiv. Ett flertal exempel nämns hur
dessa mottagit ekonomiskt stöd och involverats i olika informations- och
beslutsprocesser. Det finns inte ett enda exempel på hur miljöorganisationer med ett
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markägarperspektiv har främjats. Rapporten bör lyfta fram denna skevhet alternativt hur
alla miljöorganisationer – oavsett typ – har involverats.
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