Motion till riksdagen
1985/86:611
Britta Sundin och Bo Forslund (s)
Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.
(prop. 1985/86: 166)

l proposition 1985/86:166 har regeringen föreslagit vissa ändringar i stödom
rådesindelningen för prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Som framgår
av bifogade kartmaterial innebär förändringarna för Västernorrlands del att
fem församlingar i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner flyttas från nuva
rande stödområde 2 b till stödområde 2 a. Tre församlingar i södra delen av
länet- Borgsjö i Ånge kommun och Holms och Lidens församlingar i Sunds
valls kommun- uppvisar dock sådana produktionsförutsättningar att det väl
motiverar att även dessa församlingar flyttas till stödområde 2 a.

Borgsjöförsamling gränsar till stödområde

l och har till vissa delar förhål

landen som är likartade med dessa områden. Antalet kor är för närvarande ca
60.

Lidens församling

har utomordentligt besvärliga brukningsförhållanden

eftersom lndalsälvens dalgång här är trång med små och mycket kuperade
åkerskiften. Antalet kor är för närvarande ca 90.

Holms församling

är en utpräglad skogsbygd. Antalet kor är för närva

rande ca. 100.
Med en medelavkastning på 6 000 kg per ko är det fråga om totalt ca l ,5
miljoner kg mjölk. Med de stödnivåer som föreslås i propositionen skulle en
överflyttning av dessa områden till område 2 a ge en merkostnad i storleks
ordningen 165 000 kr.
Vid en granskning av underlaget för områdesindelningen framgår att ingen
av typgårdarna ligger i det aktuella området. Den som närmast kan jämföras
ligger i Bräcke i Jämtlands län, och den har ett odlingsresultat som väl
motiverar att den placeras i stödområde 2 a. Såväl jordmån och topografi
som klimatiska förhållanden är för de aktuella församlingarna mer att likna
vid förhållandena i östra delen av Jämtlands län än i den kustbygd som tillhör
stödområde 2 b.

Hemställan
Med stöd av ovanstående hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om stödområdesplaceringen för Borgsjö, Holms och
Lidens församlingar.
Stockholm den 20 maj 1986

Britta Sundin (s)

Bo Forslund (s)
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