Motion till riksdagen
1988/89 :Al O
av Elver Jonsson m.fl. (fp)
med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag
om tilläggsbudget I I till statsbudgeten för
budgetåret 1988/89

Regeringen föreslår i tilläggsbudget Il ytterligare SO milj.kr. till länsansla
gen (C4. Regionala utvecklingsinsatser). Vi vill i detta sammanhang ta upp
situationen i fjällkommunerna, främst i Västerbotten. mot bakgrund av de
ytterligare naturskyddsinsatser som bör göras i de fjällnära barrskogarna.
De beslut som har fattats under 1980-talet om bättre skydd för de fjällnä
ra barrskogarna har varit välkomna men otillräckliga. Dessa skogar repre
senterar stora naturvärden, de utgör viktiga referensområden för forsk
ningen och de är en tillflyktsort för många hotade växt- och djurarter.
Inför valet 1988 lovade samtliga partier i en enkät utförd av Svenska
Naturskyddsföreningen att en naturvårdsgräns för storskaligt skogsbruk i
de fjällnära barrskogarna skall införas. Folkpartiet har- till skillnad från
bl.a. socialdemokraterna - fullföljt denna linje både i vår partimotion om
naturvården, där våra synpunkter ytterligare utvecklas, och i en reservation
i jordbruksutskottet. Folkpartiet har också föreslagit att resurser skall avsät
tas för bidrag till skogsbrukare som frivilligt tar större hänsyn till naturvår
den än lagen kräver.
Naturvårdsgränsen skall avgränsa de områden som inte lämpar sig för
storskaligt skogsbruk. Däremot skall det även ovanför gränsen finnas
utrymme för ett mer småskaligt och arbetsintensivt skogsbruk. Vidare bör
angelägna naturskyddsbeslut beträffande de fjällnära barrskogarna kombi
neras med ytterligare regionalpolitiska insatser i fjällkommunerna. Det bör
skapas utrymme för lokala satsningar inte minst på turism som bygger på
och tar till vara naturvärden vi vill spara.
Ytterligare l S milj. kr. bör därför tillföras länsanslagen i detta syfte. Peng
arna bör användas i de fjällkommuner som berörs av pågående och kom
mande naturskyddsarbete i de fjällnära barrskogarna. Med tanke på bebyg
gelsestrukturen är det framför allt Västerbottens inland som kommer att
beröras.
Under tolfte huvudtiteln punkten C Regional utveckling. underrubriken
C 2. Lokaliseringsbidrag m m. föreslår regeringen ett ytterligare medelstill
skott med sammanlagt ISO milj. kr. Av detta belopp föreslås högst 20 milj.
kr. avse offertstöd.
Folkpartiet har tidigare verkat för att offertstödet skall avskaffas. Vi an
ser det olyckligt att staten centralt administrerar denna selektiva stödform.
Detta stöd bestäms från fall till fall. och utgår efter förhandlingar mellan
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enskilda företag och staten. Statens förhandlingsläge är därvid sällan att
flera "anbud" för en regionalpolitiskt motiverad åtgärd finns, utan man är
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ofta hänvisad till diskussioner med ett enda företag.
Beslut om selektiva stöd bör decentraliseras. Selektiva stöd förutsätter
goda möjligheter att bedöma enskilda projekt och god kännedom om loka
la och regionala förhållanden. Därför anser folkpartiet att denna typ av
stöd i stor utsträckning bör fördelas på den regionala nivån, där förutsätt
ningarna för lokalkännedom, smidigt beslutsfattande och närheten till prob
lemen är större än på central nivå.
Med anledning härav finner folkpartiet, då ytterligare regionalt stöd är
motiverat, att det i propositionen föreslagna tillskottet på 20 milj. kr. avse
ende offertstöd i stället skall tillföras de regionala utvecklingsinsatserna.
Länsanslagen bör sålunda höjas med sammanlagt 35 milj. kr. under inne
varande budgetår utöver regeringens förslag, varav l S milj. kr. skall använ
das för särskilda insatser i fjällkommunerna.

Hemställan
Med hänvisning till vad ovan anförts hemställer vi
l. att riksdagen beslutar att till Regionala utvecklingsinsatser m.m.
på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 anvisa ett
reservationsanslag på 85 milj.kr. dvs 35 milj.kr. mer än regeringen
föreslagit,
2. att riksdagen beslutar att 15 milj. kr. av anslaget på tilläggsbud
get till Regionala utvecklingsinsatser m.m. skall användas för insat
ser i fjällkommunerna enligt vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att till Lokaliseringsbidrag på tilläggsbud
get till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 anvisa ett reservations
anslag på 130 milj.kr. varvid det av regeringen föreslagna offertstödet
inte skall beviljas.
Stockholm den 10 april 1989

Elver Jonsson (p
f )
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Sigge Godin (fp)

Kjell-Arne Welin (fp)
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