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Ändrad version av investeringsstöd för restaurering av betesmarker 

och slåtterängar 
 

Ändringar jämfört med tidigare levererad version: 

 Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar har brutits ut till en 

egen åtgärd. Den ingick tidigare i investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och 

biologisk mångfald. 

 Outputindikatorn har korrigerats. 

 Eget arbete har lagts till som stödberättigande utgift. 

 Utgiftsgolv har lagt till. 

 Tabellen ”Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål 

för output- och resultatindikatorer” har uppdaterats och även motiveringen till 

enhetsbeloppet. 

 Ändringar är markerade med gult. 
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36. Åtgärdsbeskrivning för investeringsstöd för restaurering av 

betesmarker och slåtterängar 
 

Fond Ejflu 

Interventionstyp Investeringar 

Territoriellt 

tillämpningsområde 

Nationellt 

Relaterade särskilda mål och 

där relevant sektoriella mål 

6 Bevara landskap och biologisk mångfald 

Resultatindikatorer R. 27a Investeringar kopplade till biologisk mångfald: 

Andel jordbruk som genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken får investeringsstöd som bidrar till 

biologisk mångfald 

Outputindikatorer för 

prestationsavslut 

O.18a Antal understödda insatser eller enheter för 

icke-produktiva investeringar 

Berättigade stödmottagare Företag inom jordbruk, trädgård och rennäring  

 

Beskrivning och syfte 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar ska gynna biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster i odlingslandskapet, dvs. sådana miljöinvesteringar som inte genomförs i en 

för samhället önskvärd omfattning, på grund av att de för företaget inte genererar tillräckligt 

med avkastning på investerat kapital.  

Stödet ska bidra till att uppnå målen för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk och de svenska 

miljökvalitetsmålen. Investeringarna ska öka jordbrukets positiva miljö- och klimateffekter 

och kollektiva nyttigheter. 

Bidrag till de särskilda målen 

Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekossystemtjänster samt bevara livsmiljöer och 

landskap 

Ängs- och betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. 

Idag återstår dock bara en mindre del av de betesmarker och slåtterängar som fanns vid 

sekelskiftet 1900, som en följd av jordbrukets rationalisering. Restaurering ger förutsättningar 

för ökad biologisk mångfald och innebär att kvaliteter knutna till kulturmiljöer förstärks. Den 

har dessutom effekt på upplevelsevärden i odlingslandskapet samt på landskapsbilden. 

Stöd får lämnas för 

Stöd lämnas för restaurering av betesmarker och slåtterängar i odlingslandskapet för att 

förstärka förutsättningar för vilda djur och växter som gynnas av hävd. 

Stödberättigande utgifter 

Följande utgifter är stödberättigande för ovan specificerade typer av investeringar:  
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a. Fasta anläggningar, inklusive markanläggningar. 

b. Utrustning och material.  

c. Allmänna omkostnader:  

 köp av tjänst av arkitekter, ingenjörer och konsulter,  

 rättsliga prövningar som behövs för att åtgärden ska kunna utföras, exempelvis 

tillstånd, 

 köp av tjänst och eget arbete för exempelvis projektering, anläggning, uppförande, 

upprustning, restaurering och installation,  

 immateriella investeringar kopplade till punkterna a och b i form av inköp eller 

utveckling av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av 

upphovsrätt och varumärken. 

Stödmyndigheten kan ge stöd för enbart förarbeten om detta framgår av förhandsbeskedet 

från stödmyndigheten. Förarbeten kan innehålla den projektering och de tillstånd som behövs 

för att genomföra investeringen. 

Stöd beviljas bara för utgifter som är relevanta för genomförandet av den aktuella insatsen.  

 

Villkor för stödberättigande 

 Stöd lämnas till företag inom jordbruk, trädgård och rennäring. Se tidigare kommentar 

från JV. 

 Den sökande ska äga marken på vilken investeringen genomförs, eller ha tillstånd av 

markägaren för att genomföra investeringen. 

 Den mark som ska restaureras ska vara igenvuxen eller ohävdad och vara i behov av 

restaurering för att markens natur- och kulturvärden ska bevaras och förstärkas. 

Marken ska också vara i behov av restaurering för att kunna uppnå avsedd markklass. 

Den ska tidigare ha brukats som betesmark eller slåtteräng. Marken ska ha 

kulturhistoriskt värde, innehålla rester av vegetationstyper som visar på tidigare betes- 

eller slåtterhävd samt bedömas ha förutsättningar för att återfå biologiska värden som 

gynnas av hävd. 

 Resultatet av investeringen ska bevaras i minst 5 år räknat från året efter 

slutbesiktningen. 

 Den restaurerade marken ska skötas som betesmark eller slåtteräng i fem år från och 

med året efter slutbesiktning. 
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Stödform och stödnivå 

Typ av investering Stödnivå Stödtak Utgiftsgolv 

Restaurering av 

betesmarker/slåtterängar 

100  15 000 kr 

  

  

Ovan specificerade stödgolv gäller inte för ansökningar som enbart rör förberedelser. 

 

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå 

Stöd kan ges utifrån faktiska utgifter och förenklade kostadsalternativ. Stödmottagaren får 

redovisa: 

 eget arbete med 245 kr/arbetad timme.  

Förenklade kostnadsalternativ  

Detaljer om förenklade kostnadsalternativ kommer att anges i svensk förordning eller 

Jordbruksverkets föreskrifter.  

Enhetskostnader tillämpas enligt artikel 77.1(b) i förslag till SPR. 

De förenklade kostnadsalternativen kan ändras under programperioden beroende på hur 

prisnivåerna ändras enligt artikel 77.1 i förslag till SPR. 

Enhetskostnader används för följande utgifter 

Eget arbete. Stödmottagare får redovisa utgifter för eget arbete med en obligatorisk 

enhetskostnad. Fastställd enligt artikel 77.2 (a) i förslag till SPR. Stödbeloppet räknas ut 

genom att multiplicera fastställd enhetskostnad med antal arbetade timmar. 
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Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer  
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag. 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Planerat genomsnittligt enhetsbelopp 
Kronor i 

stöd/investering 
                

 

Schablon för hela 

perioden 
        

Betesmarker/slåtterängar 250 000         

              

Indikativ budget                   

Planerad output 
Antal investeringar/                       

miljon kr i stöd           

O.20 Antal understödda insatser eller 

enheter för icke-produktiva investeringar 

utanför jordbruk           

Betesmarker/slåtterängar 4,0         

Totalt                  

Planerat resultat 

Antal investeringar/                      

miljon kr i stöd           

R.27a Investeringar kopplade till 

biologisk mångfald: Andel jordbruk som 

genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken får investeringsstöd 

som bidrar till biologisk mångfald  

              

  

Betesmarker/slåtterängar 4,0         
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Motivering till enhetsbelopp  

Beräkning av enhetsbelopp och indikatorer har gjorts utifrån data över beviljade stöd för 

restaurering inom miljöinvesteringar från förgående programperiod (2007-2013) samt från 

restaureringskalkylen för miljöersättningar i nuvarande programperiod. 

I beräkningarna har vi justerat för:  

 förändrade stödnivåer 

 schablon för prognostiserad prisutveckling. 

 

I beräkningarna har vi inte juserat för:  

 eventuella förändrade prioriteringar och urval av vilka investeringar som beviljas stöd 

 eventuell förändring av budgetfördelning mellan stödmyndigheter. 

 

 

Kommentarer till investeringsstöd för restaurering av betesmarker 

och slåtterängar 

Se gemensamma kommentarer för investeringsstöd för miljö och klimat under 

”35. Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder”. 


