Bilaga

Översyn av
stödområdesindelning för
nationella stödet och
kompensationsstödet i norra
Sverige

 En justering av områdesindelningen för det nationella stödet genom att
permanenta övergångsområdet för mjölkproduktion kan bidra till en något
mer positiv utveckling i området.
 Områdesindelningen för kompensationsstödet bör inte ändras eftersom
en ändring bedöms ha liten påverkan på stödets mål.
 Förändrade ersättningsnivåer i kompensationsstödet kan ha en positiv
påverkan på stödets mål.
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Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att se över
stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet
i norra Sverige. I uppdraget ingår att redogöra för möjligheter till
justeringar i områdesindelningen. Syftet med en eventuell ändring ska
vara en högre måluppfyllelse för stöden.
Målsättningen med det nationella stödet är att upprätthålla
produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige.
Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden
som har sämre förutsättningar för produktion.

Sammanfattning
Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp den ändrade
områdesindelningen som infördes 2016 för det nationella stödet och
kompensationsstödet i norra Sverige. I uppdraget ingår även att redovisa bakgrunden till
dagens utformning av stöden och att föreslå ändringar i områdesindelningen som kan
öka måluppfyllelsen.
I rapporten redovisar och analyserar Jordbruksverket olika förslag till förändringar av
det nationella stödet och kompensationsstödet som förts fram av företrädare för
näringen och länsstyrelsen under de samråd som genomförts.

Ersättning för sämre produktionsförutsättningar
Stöd till jordbruket i norra Sverige har funnits sedan 1930-talet då det infördes ett
fraktbidrag för fodersändningar med långa transportavstånd. Skälen för de olika stöden
har varit att kompensera för sämre produktionsförutsättningar som till exempel klimat,
jordmån och längre transportavstånd.
Trots att det funnits särskilda stöd till jordbruket i norra Sverige under lång tid har
produktionsutvecklingen i stödområdet varit sämre än i de flesta områden som inte får
stödet. Det finns dock underlag som talar för att stöden har bromsat
strukturomvandlingen i norra Sverige.

Förändringar i stödområdesindelningen har begränsad effekt på
stödens mål
Jordbruksverket bedömer att en justering av områdesindelningen i det nationella stödet
kan bidra till en något mer positiv utveckling i området. Jordbruksverket föreslår att
följande förslag till förändringar av det nationella stödet prioriteras:



Det nuvarande övergångsområdet för mjölkproduktion permanentas.
”Öarna” i områdesindelningen för det nationella stödet införlivas i det omgivande
stödområdet. Antalet öar bedöms dock minska om övergångsområdet för
mjölkproduktionen permanentas.

Områdesindelningen för kompensationsstödet bör inte ändras eftersom en ändring
bedöms ha liten påverkan på stödets mål. Sådana ändringar skulle även få omfattande
negativa konsekvenser för regelverk, IT-system och administration samt vara svåra att
få godkända av EU-kommissionen.
Förändrade ersättningsnivåer kan förbättra de ekonomiska förutsättningarna för
jordbrukarna och därmed påverka stödets mål i positiv riktning. Jordbruksverket
föreslår att följande förslag till förändringar av kompensationsstödet prioriteras:




En minskning av den s.k. trappstegseffekten mellan typjordbruk 1 och 2 genom att
ersättningsnivån för typjordbruk 2 höjs. Trappstegseffekten kan även mildras genom
att typjordbruk 2 slås ihop med typjordbruk 1.
Ändring av omräkningsfaktorn för får och getter.
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1 Inledning
Den förändring som gjorts i utformningen av det nationella stödet och kompensationsstödet i
norra Sverige under nuvarande programperiod har medfört förändrade stödnivåer.
Förändringen i stödnivåerna har kritiserats för att i vissa fall vara omotiverade eller orättvisa
och för att förändringen genomfördes på ett icke transparent sätt. För att möta denna kritik
infördes ett övergångsstöd för att förändringarna för enskilda företag inte skulle bli för stora
på kort tid.
Regeringen anser att det är viktigt att följa upp hur den nya utformningen av stöden har fallit
ut och att föra en dialog med branschföreträdare om detta. Vidare anser regeringen att det
även finns skäl att följa upp utformningen av nuvarande stödområdesindelning.1

1.1 Regeringsuppdraget
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att följa upp dagens utformning av det
nationella stödet till jordbruket i norra Sverige (nedan benämnt norrlandsstödet) och
stödområdesindelningen för kompensationsstödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken
inom det område som norrlandsstödet finns2.
I uppdraget ingår att redovisa bakgrunden till dagens utformning av norrlandsstödet när det
gäller områdesindelningen och det nationella regelverkets utformning utifrån gällande EUlagstiftning.
Jordbruksverket ska utvärdera stödområdesindelningen för norrlandsstödet. Om verket
bedömer att en annan indelning än den nuvarande kan förbättra stödets måluppfyllnad ska
verket även redogöra för vilka möjligheter till justering som finns samt redogöra för alternativ
utformning att införa tidigast nästa programperiod.
Inom ramen för uppdraget ska Jordbruksverket även undersöka behovet av ändringar i
stödområdesindelningen för kompensationsstödet kopplat till översynen av norrlandsstödet.
Syftet med en ändring ska vara en högre måluppfyllelse för stöden. Målsättningen med det
nationella stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige.
Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre
förutsättningar för produktion.
Eventuella ändringar ska vara i enlighet med gällande regelverk och även beakta Europeiska
Unionens förslag till ny gemensam jordbrukspolitik för perioden efter 2020. Hänsyn ska tas
till att det är viktigt med enkelhet och långsiktig stabilitet i jordbrukspolitiken.
I arbetet med uppdraget ska samråd genomföras med relevanta branschföreträdare och
myndigheter.

1.1.1

Förlängd tid för analys av näringens förslag

Regeringen har beviljat Jordbruksverket förlängd tid för redovisning av uppdraget 3.

1

Regeringsbeslut N2019/02108/JL, 2019-06-05
Regeringsbeslut N2019/02108/JL, 2019-06-05.
3
Regeringsbeslut N2019/03101/JL, 2019-12-19
2
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Jordbruksverket har därmed getts möjlighet att redovisa de förslag som näringen och
länsstyrelserna lämnat och särskilt belysa vilka alternativ som är mest angelägna att gå vidare
med. Regeringen anser att dessa analyser bör belysa förutsättningarna att bedriva jordbruk,
möjligheterna till ökad måluppfyllelse samt administrativa och finansiella aspekter.

1.2 Samråd med branschföreträdare och länsstyrelser
Samråd har genomförts med företrädare för branscher och länsstyrelser. Samrådsprocessen
inleddes med ett dialogmöte där Jordbruksverket presenterade bakgrunden till
regeringsuppdraget samt de delmål och den modell som ligger till grund för
områdesindelningen för de två stöden. Deltagarna vid mötet gavs möjlighet att lämna
synpunkter och att delta i en gemensam diskussion. Efter mötet gavs möjlighet att lämna
skriftliga inspel på delmålen. LRF och länsstyrelserna lämnade sådana inspel. Se bilaga 1-3.
Jordbruksverket har bjudit in till ytterligare ett dialogmöte där utredningens preliminära
resultat presenterades och deltagarna gavs återigen möjlighet att lämna synpunkter.
Under arbetet med regeringsuppdraget har Jordbruksverket tagit hänsyn till de synpunkter
som framförts från representanter för branscher och länsstyrelser för att få en så öppen och
transparant process som möjligt. Länsstyrelserna har både i stödområde 1-5 och centralt via
CAP-gruppen (där alla 21 länsstyrelserna är representerade) fått möjlighet att samråda om
frågorna i regeringsuppdraget. Även branschen har fått möjlighet att samråda om frågorna i
regeringsuppdraget och har representerats av LRF, HS, Närverket Svenskt Fjälljordbruk och
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset.
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2 Historisk beskrivning av stödsystemet
från 1930 fram till idag
2.1 Stödet till jordbruket i norra Sverige
I denna genomgång är fokus de särskilda stöden till jordbruket i norra Sverige. Men
utformningen av de generella stöden behandlas också i den mån de har olika verkan för
företag i skogsbygd och norra Sverige jämfört med andra företag. Ser man på situationen från
EU-inträdet innebär detta att stödformer inom landsbygdsprogrammet (pelare II) inte
behandlas i vidare mån än för de regionalpolitiska stödformerna. Inte heller behandlas
tvärvillkoren.
Inledningsvis redovisas mycket kort strukturutvecklingen i norra Sverige och skogsbygderna i
landet jämfört med slättbygderna. Redovisningen här är översiktlig och den indelning av
landet som används är länsindelningen. I andra sammanhang redovisas betydligt mer precisa
underlag som avser både hur strukturen utvecklats och om den ekonomiska utvecklingen.
Men allra först redovisas en kort introduktion om de jordbrukspolitiska medel som kan
användas.

2.2 De jordbrukspolitiska medlen
Traditionellt har de jordbrukspolitiska medlen delats in i två grupper, jordpolitiken och
prispolitiken. Jordpolitiken handlar om förutsättningarna för att köpa och sälja mark.
Jordförvärvslagstiftningen har varit, och är, ett viktigt instrument. Även arrendelagstiftningen
kan föras till denna kategori. Jordpolitiken kommer inte att behandlas mer här. Även
investeringsstöd och liknande stödordningar kan placeras in i denna kategori av politik.
Sådana stödordningar behandlas, men sparsamt i denna redogörelse.
Prispolitiken har genomförts genom att påverka prisbildningen på jordbruksprodukter.
Priserna kan enklast regleras i partiledet. Detta sker genom ett yttre gränsskydd där
införselavgifterna enligt den tidigare svenska tillämpningen kunde anpassas till fluktuationer i
världsmarknadspriserna, varigenom förutsättningar skulle finnas att upprätthålla en viss
prisnivå i landet. Ett problem som efter hand blev mer eller mindre konstant, var att priserna
hölls på en så hög nivå att överskott inom uppstod landet. Detta överskott behövde exporteras.
Om överskottet inte fördes bort från marknaden skulle priserna tryckas ner och
prisgarantierna skulle komma att sakna betydelse. I det fall priserna sjönk under ett lägsta
värde (inlösningspriset) kunde produkterna istället bli föremål för inlösen till det värdet som
var satt av staten, efter det så kallade inlösningsprissystemet. Inom detta system fanns både ett
takbelopp och ett golvbelopp. Eftersom priserna inom landet var högre än på
världsmarknaden behövdes en subvention som betalades för de kvantiteter som exporterades.
Dessa subventioner finansierades i Sverige genom avgifter på produktionen och
produktionsmedel, senare även genom budgetmedel. Exempel på sådana avgifter var
slaktdjursavgifter som togs ut på all slakt och förmalningsavgifter som togs vid malning av
mjöl för humankonsumtion. Dessa ordningar gick under benämningen intern
marknadsreglering. Ytterst var det konsumenterna som betalade avgifterna eftersom
kostnaderna övervältrades till konsumentledet. Att avskaffa av denna interna
marknadsreglering var ett centralt inslag i 1990-års livsmedelspolitiska beslut.
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Liknande arrangemang har tillämpats och tillämpas fortfarande inom EU, dock med den
tydliga skillnaden att idag är kontakten med världsmarknaden närmare, dvs. att det yttre
gränsskyddet är svagare, och i stort sett obefintligt för vissa produkter. Det finns även en rad
hål i gränsskyddet genom de olika tullkvoter som medger import utan tull eller med reducerad
tull. Även den för EU interna marknadsregleringen tillämpas i praktiken mycket sparsamt. En
skillnad mellan den tidigare svenska tillämpningen av den interna marknadsregleringen och
motsvarigheten inom EU är att inom EU finansieras exportsubventionerna av gemensamma
EU-medel jämfört med den svenska modellen där merparten av exportkostnaderna
finansierades genom interna avgifter på produkter och produktionsmedel.
Denna prispåverkande politik blev efter hand föremål för en stark kritik. En gradvis övergång
av de generellt verkande medlen mot direktbetalningar började i Sverige under slutet av 1980talet och inom dåvarande EG under början av 1990-talet.
Direktbetalningarna var i början starkt knutna till produktion av olika produkter, t ex
spannmål. Efter hand har de produktionsanknutna stödformerna minskat och omformats mot
mer frikopplade stöd. Dock tillämpas inom EU möjligheten till produktionsanknutna
stödformer, där Sverige har valt stöd till nötkreatur.
Inom de regionala stöden till norra Sverige tillämpades före EU-inträdet ett prisstöd som
betalades i form av ett bidrag per exempelvis kg mjölk och hektar odling av potatis. I
samband med EU-inträdet blev anknytningen till produktionen svagare. Dessutom skaffade
sig Sverige möjligheten att fortsätta att betala ut ett nationellt finansierat stöd till norra
Sverige som är helt kopplat till produktionens omfattning.

2.3 Struktur och strukturomvandling
Företagen i bördiga jordbruksområden är, sett som genomsnitt, arealmässigt större än
företagen i norra Sverige och i skogsbygderna i landet i övrigt. T.ex. var den genomsnittliga
arealen år 2016 Västmanlands, Gotlands och Östergötlands län 60 hektar eller mer. Å andra
sidan var den genomsnittliga arealen i Kronobergs, Västernorrlands och Norrbottens län
mindre än 25 hektar. Genomsnittet för landet som helhet blev 41 hektar.
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Förändring av genomsnittlig företagsstorlek, årlig
procentuell förändring
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Figur 1, förändring av genomsnittlig företagsstorlek och årlig procentuell förändring.

Under perioden 1974-2016 ökade arealen per företag med i genomsnitt 1,5 procent per år.
Ökningstakten var något högre mellan åren 1974 och 1995 än under den senare perioden
1995-2016. I de län som kan räknas till norra Sverige, dvs. från Dalarna och norrut var i
allmänhet strukturomvandlingen snabbare än genomsnittet för landet som helhet. Det är också
uppenbart att omvandlingstakten var snabbare fram till 1995 än från 1995 och framåt. T.ex.
ökade genomsnittsarealen i Kronobergs och Kalmar län dubbelt så mycket under den tidigare
perioden (ca 2 % per år) som under den senare (knappt 1 % per år). Denna tendens, men inte
lika stark, är också uppenbar i länen från Dalarnas län och norrut.
Antalet mjölkkor i landet har minskat under perioden 1974-2018 med i genomsnitt 1,7
procent per år. Minskningen har varit ungefär lika kraftig under den första halvan som under
den sista halvan. Det kan noteras att koantalet har minskat marginellt i Kalmar, Gotlands och
Hallands län. Kraftig minskning, särskilt under första halvan av perioden ser man i
Stockholms, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Däremot är minskningstakten ungefär
densamma, eller något kraftigare, som för landet i sin helhet i Dalarna och norrut.
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Utvecklingen av antal mjölkkor, årlig procentuell
förändring
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Figur 2, utvecklingen av antal mjölkkor med en årlig procentuell förändring. Inom parentesen visas
antalet län 2018.

Är det möjligt att dra några slutsatser om verkningarna av stöden till norra Sverige och
skogsbygderna med ledning av denna korta och översiktliga genomgång? I dessa områden är
skördarna lägre per hektar samtidigt som arronderingen i allmänhet är sämre, ofta med små och
utspridda skiften. Å andra sidan kan en något lägre allmän lönenivå i samhället i dessa områden
verka något återhållande i den meningen att konkurrensen om arbetskraft, i vart fall i ett
någorlunda kort perspektiv, kan vara något lägre. Tillsammans med olika utvärderingar som
gjorts inom Jordbruksverket där företagens ekonomi också varit i centrum, går det inte att
komma till någon annan slutsats än att strukturomvandlingen, särskilt i norra Sverige, borde ha
varit mycket starkare än vad som mätts upp här. Hur mycket starkare den skulle ha blivit beror
inte bara på bland annat ekonomiska faktorer i jordbruksföretagen utan också på vilket sätt
avsättningen av inte minst mjölk skulle ha lösts.

2.4

Fram till år 1970

Under 1930-talet infördes ett fraktbidrag för fodersändningar i vissa områden med långa
transportavstånd. Stödet upphörde i samband med 1971-års jordbrukspolitiska beslut.
År 1941 infördes ett extra mjölkpristillägg för norra Sverige i syfte att kompensera
mjölkproducenterna för sämre produktionsförutsättningar beroende på klimat och jordmån.
År 1959 infördes differentierade slaktdjursavgifter i norra Sverige som upphörde med 1971års jordbrukspolitiska beslut. Slaktdjursavgifter togs ut på all slakt för att finansiera export
eftersom de inhemska priserna regelmässigt var högre än de som kunde erhållas vid export.
Dessa kostnader för export betalades i praktiken av jordbrukarna genom slaktdjursavgifter,
jämfört med att systemet inom EU har baserats på exportbidrag som betalas med EU-medel. I
slutändan fick konsumenterna betala genom något högre priser.
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År 1960 infördes ett särskilt rationaliseringsstöd för norra Sverige. (Behandlas också delvis
nedan i form av finansieringsstödet.)
År 1967-års jordbrukspolitiska beslut innebar bland annat beslut om att ett särskilt stöd skulle
lämnas för att upprätthålla jordbruksproduktion i norra Sverige. Norra Sverige omfattade
stödområdena 1, 2a, 2b, 3 och 4.

2.5 1970- och 1980-talen
I slutet av 1960-talet tenderade mjölkproduktionen att minska till en nivå som var mindre än
vad som ansågs acceptabelt. För att undvika en fortsatt negativ utveckling kom man fram till
att villkoren för mjölkproducenterna borde förbättras. De prishöjningar som genomfördes var
generella för hela landet.
I såväl 1967-års som 1977-års jordbrukspolitiska beslut finns uttalanden som innebär att
samhället är berett att göra insatser för att upprätthålla ett jordbruk av betydelse i norra
Sverige. Under perioden 1967-1977 fanns såväl finansieringsstöd som prisstöd. En tredje
stödform som inte vidare tas upp här var de räntestöd och etableringsstöd som finansierades
inom ramen för jordbruksprisregleringen, dvs. inte via statsbudgeten. Dessa ränte- och
etableringsstöd omfattade dock inte bara norra Sverige, utan hela landet.

2.5.1

Finansieringsstödet fanns i olika former

A-stöd: I huvudsak i form av lånegaranti i samband med etablering som jordbrukare samt för
angelägna investerings- och rationaliseringsåtgärder. Möjligheterna för jordbrukare i norra
Sverige att få stöd var bredare än i övriga landet.
SR-stöd: Denna stödform var en kompletterande stödform i norra Sverige för att där skapa
bärkraftiga företag.
B-stöd: Mot bakgrund av situationen i norra Sverige fattade riksdagen 1971 beslut om utökat
investeringsstöd. Stödet lämnades i form av lånegaranti.
T ex år 1976 omfattade dessa stödformer 386,6 miljoner kronor varav 146,2 (38 %) avsåg
norra Sverige.

2.5.2

Prisstödet

Formerna för prisstödet reformerades efter beslut av 1971-års riksdag. Syftet var att höja
lönsamheten för jordbruket i norra Sverige till en nivå som var jämförbar med den som
uppnås i mellersta Sverige. Från början utgick prisstöd till mjölk, kött och fläsk. Från år 1973
kom prisstödet även att omfatta även renkött. Uppräkning av stödnivåerna gjordes för att
kompensera för kostnadsutvecklingen.
Enligt de bestämmelser som gällde 1982 betalades pristillägg ut för mjölk, kött av nötkreatur,
får och gris. Prisstödet till ren utgick med ett fast belopp per slaktad ren. För getter gavs
stödet per mjölkproducerande get och för smågrisproduktionen med ett belopp per
modersugga. Stödbeloppen var differentierade efter områden (förutom för renkött). Utöver
dessa stödformer till enskilda produkter fanns även ett anslag för sortprovning av växtslag
som var speciellt lämpade för norra Sverige. Ett särskilt stöd för att täcka vissa regionalt
betingade merkostnader för slakt av värphöns inrättades från år 1981.
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Prisstödet för mjölk, kött och fläsk, smågrisar och get uppgick budgetåret 1980/81 till totalt
195,9 miljoner kronor.
Detta större grepp innebar att fyra områden i norra Sverige fick ett extra statligt finansierat
pristillägg för i första hand mjölk och som sjösattes år 1971.
Redan då var givetvis gränsdragningsfrågorna en het potatis. Församlingar eller delar av
församlingar borde enligt lokala företrädare flyttas till ett förmånligare område.
Jordbruksnämnden beslutade i dessa frågor.
Ett särskilt problem som gällde slaktdjur var att det fanns risk för att djuren före slakt
flyttades till ett område med gynnsammare stöd och att därför ett alternativ skulle kunna vara
att som stödområde utnyttja slakteriföreningarnas områdesindelning. Hur det blev med den
saken är oklart – de områdesindelningar som gällt tycks inte ha haft dessa områden som
grund.
Stödnivåerna i de fyra områdena (som senare blev fem när område 2 delades i 2a och 2b –
karta finns i Figur 3 och Figur 4) beräknades genom en lönsamhetskalkyl som för respektive
område jämfördes med ett referensområde. Hur kalkylerna exakt gjordes är inte möjligt att
läsa ut eftersom de inte är publicerade.
Med hänsyn till att skördarna blev lägre ju längre upp i landet man kom uppstod således en
brist vid jämförelse med referensområdet, och det utgjorde grunden för stödnivåerna man
fastställde. Utöver skördeskillnader togs också hänsyn till att bland annat
byggnadskostnaderna blev högre norrut i landet eftersom behovet av isolering ökade. Ett antal
andra aspekter hanterades också (t ex arrondering). Utifrån beräkningar för de typområden
som valdes i respektive län kunde sedan ett stödbelopp fastställas som skillnaden mellan
produktionskostnaderna i områdena i norra Sverige och i referensområdet.
Område 4 som var beläget i den sydligaste delen av området kan ses som en mjukare
övergång mellan det ”riktiga” stödområdet och övriga landet.
Så länge jordbruksstödet i allmänhet utgick i form av ett prisstöd som verkställdes genom
rörliga importavgifter, var denna ordning okontroversiell.
Under de här åren var inflationstakten hög (ofta betydligt mer än tio procent per år). Detta
medförde att det statliga pristillägget korrigerades efter hand. Framåt slutet av 1980-talet hade
den årliga utgiften för pristillägget till norra Sverige ökat till ca 1 miljard kr.

2.5.3

Betänkandet 1970

Med hänsyn till den relativt långa tid som har förflutit sedan principerna för det nuvarande
stödet till jordbruket i norra Sverige fastlades, tillkallades år 1969 utredningen om stöd till
jordbruket i norra Sverige. Utredningen lämnade 1970 betänkandet (SOU 1970: 72)
Jordbruket i norra Sverige.
I den utredningen finns en intressant redogörelse gällande den diskussion som fördes i
utredningen om hur målet i 1967-års jordbrukspolitiska beslut borde konkretiseras gällande
norra Sverige som här återges i sin helhet. Skälet till att detta återges i sin helhet är att trots att
nästan 50 år har gått sedan den skrevs, är texten fortfarande helt aktuell. Undantag härifrån är
att det idag inte diskuteras om takten i strukturomvandlingen är lämplig. Beredskapsskäl har
heller inte varit en fråga från början av 1990-talet fram tills för något år sedan.
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”10.3 Precisering av målsättningen
I de huvudmål som formulerats i 1967-års riksdagsbeslut är det främst det mål som gäller
produktionens omfattning som kräver ett närmare övervägande. Vi har därvid att utgå från ett
uttalande i våra direktiv där det sägs följande:
Även om den allmänna utvecklingen i landet mot ett mindre antal jordbruksföretag och en
mindre areal jordbruksjord givetvis måste påverka jordbruksnäringen i norra Sverige bör i
enlighet med 1967-års riksdagsbeslut förutsättningar föreligga för att även i fortsättningen
upprätthålla en betydande jordbruksproduktion i dessa delar av landet.
Innan en närmare precisering av innebörden av målet om produktionens omfattning görs, bör
olika tänkbara motiv för en viss omfattning av jordbruket i norra Sverige analyseras.
Först tar vi upp sysselsättningsskälen. Eftersom det i stora delar av norra Sverige hittills inte
visat sig möjligt att utveckla det övriga näringslivet i sådan takt att arbete kan beredas åt alla
dem som lämnar jord- och skogsbruket, är det ur sysselsättningssynpunkt motiverat att i dessa
områden så långt möjligt behålla en betydande omfattning på jordbruket. Det innebär inte att
den nuvarande strukturen med övervägande små brukningsenheter bör behållas i syfte att ge
så många människor som möjligt sysselsättning. Såsom framgår av i kapitel 6 redovisade
uppgifter om inkomstförhållandena visar det sig nämligen att småbrukarnas inkomster är
relativt låga. De är vidare beroende av ofta osäkra inkomster utanför det egna jordbruket. I
de områden som har goda förutsättningar för långsiktigt bedrivet jordbruk – sådana områden
finns i förhållandevis stor omfattning – bör tvärtom uppbyggnad av rationella företag starkt
understödjas.
Även i områden där förutsättningar inte tycks föreligga att på sikt bedriva jordbruk kan det
finnas anledning att med hjälp av vissa stödåtgärder för en övergångstid söka behålla detta.
Sociala skäl talar sålunda för att medelålders och äldre brukare vilkas företag inte är
utvecklingsbara och som inte kan omplaceras i annat yrke får möjlighet att under drägliga
förhållanden stanna kvar och driva sitt jordbruk. Det måste dock beaktas att åtgärder i detta
syfte ej får verka hindrande på angelägen strukturrationalisering.
I anslutning till sysselsättningsaspekterna bör det också nämnas att regionalpolitiken inte
enbart syftar till ett visst antal arbetstillfällen utan även till en differentiering av
sysselsättningen på skilda yrken. Att i en region kunna behålla visst jordbruk med därtill
hörande serviceyrken bör alltså vara till fördel för denna. Verksamheter av olika art i en
tätort och i dess omland stöder varandra och kan tillsammans medföra att regionen blir
attraktiv för människor och får en gynnsam utveckling.
Det ursprungliga motivet för jordbruksdrift har givetvis varit att skaffa sig själv och så
småningom traktens icke jordbrukande befolkning livsmedel. Numera är befolkningen i en
landsdel normalt inte för sin livsmedelsförsörjning beroende av att jordbruk bedrivs där. Med
nuvarande förädlings- och transportteknik erbjuder det knappast några svårigheter att
erhålla livsmedel från andra delar av landet. Det torde dock vara en fördel att lokalt ha
tillgång till vissa färskvaror. I ett krisläge är det särskilt värdefullt att ha ett jordbruk som är
fördelat på olika delar av landet. Framför allt såsom beredskap inför ett krigsfall är detta av
vikt. Även om behovet av vissa livsmedel kan tillgodoses genom lagring, behövs regionalt
tillgång till färskvaror av skilda slag. Beredskapsskäl talar således för att en viss
produktionsvolym behålls i jordbruket även i norra Sverige.
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En faktor att beakta vid överväganden om jordbruksproduktionens storlek i en landsdel är
möjligheterna att till rimliga kostnader få produkterna omhändertagna för vidareförädling
och marknadsföring. Tillåts produktionen minska alltför mycket blir råvaruvolymen för
förädlingsföretagen otillräcklig. Vid produktionsminskning ökar nämligen kostnaden per
enhet såsom redovisats i föregående kapitel. Alternativet är en koncentration till färre
driftsplatser inom förädlingsindustrin. En del torde alltjämt stå att vinna på denna väg i
norra Sverige. Koncentrationen kan dock inte drivas alltför långt med hänsyn till ökande
transportkostnader. En nedgång av jordbruksproduktionen leder sålunda till ökade kostnader
i förädlingsledet och lägre produktpriser. Detta kan i sin tur få till följd att nedläggningen av
jordbruk påskyndas. En kedjereaktion har därigenom startats som så småningom kan leda till
att jordbruket i ett område i huvudsak upphör.
Även landskapsvårdssynpunkter kan i viss utsträckning motivera fortsatt jordbruksdrift. Här
är det närmast fråga om att behålla vissa arealer öppna. Det finns sålunda partier i
odlingslandskapet som äger sådant värde ur miljö- och rekreationssynpunkter att det kan
vara motiverat att behålla dem öppna även om det inte går att bedriva fullt lönsamt jordbruk
där. Hithörande frågor har emellertid utretts i särskild ordning genom bl. a. statens
naturvårdsverks försorg.
Naturvårdsverket har sålunda nyligen föreslagit åtgärder som syftar till att behålla sådan
jordbruksmark öppen, som är på väg ur produktionen och som bedöms vara angelägen att
bevara med hänsyn till dess betydelse för friluftslivet, för landskapsbilden och för det
kulturellt vetenskapliga intresset. Behovet av särskilda åtgärder för landskapsvård kan i viss
utsträckning begränsas i norra Sverige, om våra förslag leder till en långsammare
nedläggning av jordbruksmark.
Med ledning av den verkställda genomgången av motiv skall vi söka närmare precisera hur
målet gällande omfattningen av jordbruket i norra Sverige skall anges.
Flera av de motiv som vi redovisat talar för uppehållandet av en viss produktionsvolym.
Sådana motiv är angelägenheten av att i norra Sverige ha en regional livsmedelsförsörjning
främst beträffande vissa färskvaror. Såsom beredskap inför ett krisläge är behovet av detta
särskilt framträdande. För uppehållande av en viss produktionsvolym talar också behovet av
en tillräcklig råvaruförsörjning för livsmedelsindustrin i landsdelen. Sysselsättningsskäl även
som sociala motiv talar framför allt för att ett visst antal arbetstillfällen med acceptabel
förtjänstmöjlighet bör finnas kvar i jordbruket. Därmed kan också en viss folk- mängd
behållas. Från landskapsvårdssynpunkt kan det vara av intresse att hålla vissa arealer
jordbruksmark i drift.
Starkast framstår således kravet på att behålla en viss produktionsvolym inom jordbruket i
norra Sverige, men även en viss sysselsättning. Produktionsvolymen och sysselsättningen är
beroende av varandra, varför båda bör kunna tillgodoses – åtminstone i viss mån – samtidigt.
I sammanhanget bör erinras om att effektiviseringen liksom inom andra näringar leder till att
behovet av arbetskraft per producerad enhet successivt minskar. Dock domineras, som
tidigare visats, jordbruket i den norra delen av landet av mjölkproduktion som är en av de
mest arbetsintensiva driftsgrenarna inom lantbruket.
En precisering av vad som i detta sammanhang avses med norra Sverige bör här göras. En
granskning av i vilka geografiska områden, som de väsentligaste motiven för särskilda
jordbrukspolitiska åtgärder gäller, kan ge en viss ledning. Försörjningsaspekterna och
beredskapsmotivet torde inte vara så aktuella i de södra delarna av det område som nu får
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extra mjölkpristillägg. Även vid en stark minskning av jordbrukets omfattning skulle
livsmedelsbehovet sannolikt kunna täckas från det närbelägna mellansvenska
produktionsområdet. I de mellersta och norra delarna av nuvarande stödområde torde
beredskapsmotivet vara mera aktuellt.
Frågan om i vilka områden sysselsättningsskäl och allmänt regionalpolitiska motiv för att
uppehålla jordbruksproduktion gäller kan enklast besvaras genom en hänvisning till det
allmänna och det inre stödområdets utbredning. I dessa områden och framför allt i det senare
föreligger svårigheter att skapa sysselsättningstillfällen i tillräcklig omfattning. Lika väl som
samhället i dessa områden stöder etablerandet av industriell och annan verksamhet, bör
staten där verka för uppehållande av jordbruk när acceptabla förutsättningar härför finnes.
De huvudskäl som anförts för att behålla visst jordbruk i norra Sverige torde bestå för lång
tid framåt. Enligt vår mening bör man därför eftersträva att på sikt behålla en betydande
jordbruksproduktion i norra Sverige.
Hur stor är då en betydande jordbruksproduktion i norra Sverige? Den frågan kan inte
besvaras exakt. Det torde heller inte vara möjligt att med någon större grad av realism ange
ett preciserat mål för produktionsvolymen vid en tidpunkt 10 eller 15 år framåt i tiden. Den
nuvarande utvecklingen innebär såsom redovisats i kapitel 9 en relativt snabb minskning av
produktionen. I tabell 9: 9 har den sannolika utvecklingen vid nuvarande jordbrukspolitik
redovisats. Tabellen visar att jordbrukets produktionsvolym i norra Sverige, mätt i kalorier,
mellan 1966 och 1969 minskat med 9 % och att under angivna förutsättningar en ytterligare
minskning till 1980 med 20 % är sannolik. En närmare analys visar att de senaste årens
minskning varit starkast i övre Norrland. De angivna förändringarna av produktionsvolymen
bör ses mot bakgrund av norra Sveriges andel av landets jordbruksproduktion.
Överslagsberäkningar visar att denna andel utgör ca 7 %, om man mäter produktionen i
kalorier, och ca 12 %, om man utgår från produktionsvärdet. Skillnaden mellan de båda
procenttalen beror på att andelen animalieproduktion är högre i norra Sverige än i landet i
övrigt och att priset per kalori är högre för animalie- än vegetabilieprodukter.
Vi anser att åtgärder för stöd åt jordbruket i norra Sverige bör utformas i syfte att söka bryta
den nuvarande nedåtgående trenden i produktionsutvecklingen. Detta innebär inte att vare
sig arealen åker eller antalet förvärvsarbetande i jordbruket kan förbli oförändrade. Däremot
bör åtgärderna leda till att jordbruket består och kan intensifieras i de områden som har för
landsdelen goda förutsättningar för jordbruksdrift. Det blir då också möjligt att behålla en
tillräckligt vittförgrenad förädlingsindustri med en godtagbar rationalitet.
Kravet på rationalitet eller effektivitet i jordbruksproduktionen bör gälla på samma sätt i
norra Sverige som i övriga delar av landet.
Även målet om likvärdig ekonomisk standard för jordbrukare och andra yrkesutövare bör
gälla lika i hela landet. Det innebär att det jordbruk, som enligt den i den föregående
behandlade produktionsmålsmålsättningen bör finnas, på motsvarande sätt som i andra delar
av landet skall, i förekommande fall i kombination med skogsbruk, ge sina utövare en med
andra yrkesutövare likvärdig ekonomisk standard.”
Bortsett från språket som numera kan kännas något otympligt, skulle denna text precis lika
gärna ha skrivits 2020.
I propositionen lades fram förslag om ökat statligt stöd till jordbruket i norra Sverige på
grundval av vad som föreslogs av utredningen om stöd till jordbruket i norra Sverige.
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Det särskilda mjölkpristillägg som hittills hade utgått till jordbrukare i norra Sverige föreslogs
öka med ca 1,5-6 öre per kg mjölk så att det skulle uppgå till 3-16 öre per kg. Vidare
föreslogs att pristillägg infördes på kött av nötkreatur, får och gris. Tillägget föreslogs utgå
med mellan 15 öre och 1 kr per kg kött och liksom tillägget på mjölk differentierades det
mellan olika områden.
Kostnaderna för prisstödet beräknades för budgetåret 1971/72 uppgå till ca 66 milj. kr, vilket
innebar en ökning av stödet med ca 29 milj. kr.
Vidare föreslogs vissa förbättringar av stödet till rationalisering av jordbruket i norra Sverige.
Stöd skulle i vissa fall kunna lämnas även till jordbruk med begränsade
utvecklingsmöjligheter.

2.5.4

Förslag till statligt stöd till jordbruket i norra Sverige 1982

1982 lämnade en parlamentarisk kommitté förslag till prisstödets och det regionala
rationaliseringsstödets utformning för de närmaste åren (Ds Jo 1982:7 Statligt stöd till
jordbruket i norra Sverige). Kommittén övervägde den områdesindelning som tillämpades och
fann att den inte fullt ut var ändamålsenlig och redovisade därför en ny indelning såväl för
mjölk som modersuggor. Övriga produktionsgrenar togs inte med i denna sammanställning.
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Figur 3, områdesindelning för prisstöd till mjölk

19

Figur 4, områdesindelning för prisstöd till kött, fläsk och modersuggor.

Beräkningar av kostnadsskillnaderna gjordes för 2-4 typområden i varje län samt ett
referensområde i vardera Skaraborgs och Örebro län. För varje typområde och de båda
referensområdena i mellersta Sverige beräknades skillnaden i produktionskostnad för:






prisnivå på förnödenheter m.m.
byggnadskostnader
arbetsförbrukningstal (beroende på arronderingsförhållanden och stallperiodens längd)
avkastning i växtodlingen och därmed sammanhängande kostnader för t.ex.
maskinkostnader
markräntan (som sänker skillnaden)

Mjölkproduktionen ansågs vara av avgörande betydelse för jordbruket i norra Sverige.
Prisstödet till mjölkproduktionen borde därför tillmätas stor betydelse. Utformningen av
20

stödet till mjölkproduktionen borde grundas på den konstaterade kostnadsskillnaden,
mjölkproduktionens utveckling under 1970-talet samt andra stödformers kostnadssänkande
effekt. Mot bakgrund av det konstaterade kommittén att prisstöd borde utgå med minst den
beräknade kostnadsskillnaden för en 15-kosbesättning i område 1, 2a och 2b. I område 3
borde stödet beräknas med ledning av genomsnittet av en 15-kos- och en 30-kosbesättning. I
område 4 borde en 30-kosbesättning ligga till grund för den beräknade kostnadsskillnaden.
Sammanfattningsvis kom kommittén fram till följande förslag till prisstöd för mjölk (öre/kg):
Område 1 46 öre, område 2a 34 öre, område 2b 32 öre, område 3 21 öre och område 4 8 öre.
Tabellerna visar prisstödet för nötkött respektive fläsk samt medelbehovet i miljoner kronor.
Tabell 1, prisstödet för nötkött respektive fläsk föreslogs till följande öresbelopp per kg och
förmodersuggor (kr/sugga).

Nötkött

Område
1
2
3
4

Fläsk
385
260
160
40

Modersuggor
80
60
20
0

600
400
200
100

Tabell 2, det totala medelsbehovet skulle mot bakgrund av dessa förslag bli (milj. kr).

Produktionsgren
Mjölk
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Modersuggor
Getter
Potatisodling
Summa

Miljoner kronor
192,7
47,8
2,5
4,7
3,1
0,5
2,1
253,4

Enligt kommittén borde prisstödet justeras årligen mot bakgrund av kostnadsutvecklingen
mätt med PM-index. Men med några års mellanrum borde också en kontroll ske av
utvecklingen av kostnadsskillnaden mellan norra och mellersta Sverige.

2.6 Slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
Synen på hur jordbrukspolitiken borde bedrivas ändrades starkt i slutet av 1980-talet. Sverige,
som generellt är för frihandel mellan länder, ville vara i framkant i de diskussioner som fördes
i GATT (General Agreement of Tariffs and Trade, nuvarande WTO, World Trade
Organization). Efter hand blev prisstöd mer och mer kontroversiellt. I Sverige beslöt man i
slutet av 1980-talet att den generella ”inflationskompensationen” inte längre skulle ges i form
av ökat prisstöd. Djur- och arealstöd började istället tillämpas. Däremot såg man då inte
tillräckliga problem med att fortsätta att betala ut stödet till norra Sverige i form av ett
pristillägg.
Inte heller omläggningen av politiken genom 1990-års livsmedelspolitiska beslut ändrade
hållningen gällande stödet till jordbruket i norra Sverige. Den politiska enigheten om att det
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behövdes ett jordbruk i norra Sverige var tillräcklig för att systemet inte skulle rubbas.
”Miljarden till Norrland” blev ett begrepp. Den omläggning av politiken som skedde genom
1990-års livsmedelspolitiska beslut innebar att den interna marknadsregleringen skulle
avskaffas. Detta innebar då att det inte längre skulle vara möjligt att avyttra överskott inom
landet genom exportsubventioner. Aktiva åtgärder infördes för att jordbruket skulle kunna
ställas om till annat än produktion av livsmedel.

2.6.1

Uppdraget till Jordbruksnämnden 1989

Mot bakgrund av att det inte gick att verifiera hur den tidigare använda
stödområdesindelningen hade gjorts och vilket statistiskt underlag som använts vid
framtagning av denna indelning, gjorde Jordbruksnämnden en analys om det skulle gå att
använda skördeskadeområdena som en indelningsgrund. Sammanfattningsvis visade
resultaten att de ändringar som skulle blivit följden av att fullt ut utnyttja
skördeskadeområdena som indelningsgrund var att de som skulle få sänkt stöd var
förhållandevis få i förhållande till dem som skulle få höjt stöd vid oförändrad total stödnivå.
Vinnarna var alltså många med små belopp och förlorarna få med stora belopp. Ändringen
genomfördes inte.

2.6.2

EU-inträdet år 1995

Förhandlingarna om inträde i EU var intensiva år 1993 och in på år 1994. Inom EU hade
tillämpats en ordning (det s.k. Less Favoured Areas, LFA-stödet som redan då var
delfinansierat mellan EU och respektive medlemsstat) med ett bidrag per djur till
missgynnade områden som dessutom var knutet till att det fanns en viss minsta areal. När man
i Sverige satte Jordbruksverket in i detta system konstaterade Jordbruksverket att inom detta
regelverk kunde inte ”miljarden” på långa vägar uppnås. Att uppnå 1 miljard kr var en politisk
”nödvändighet” för att inte riskera en för snabb strukturomvandling i jordbruket i mindre
gynnade områden. I förhandlingsarbetet med EU lyckades Sverige i anslutningsfördraget få
inskrivet att Sverige skulle kunna fortsätta att betala ut ett nationellt finansierat pristillägg på
totalt drygt 300 miljoner kronor. Men inte heller detta tillskott räckte för att komma upp i 1
miljard kr. Det var på det sättet som vallodlingsstödet (som då hette ”öppet odlingslandskap)
uppfanns. Vallodlingsstödet blev (i vart fall inledningsvis) kopplat till djurhållning.
En närmare redovisning av utformningen av stöden finns i bilaga 4 och 5.
I stödsystemet i övrigt tillämpades arealstöd för odling av i första hand spannmål och
oljeväxter. Stödets nivå i olika områden skulle bestämmas med ledning av avkastningsnivån.
Det gjordes ett stort antal exempel på områdesindelningar genom att pröva i vilken mån
arealstödet skulle vara helt proportionellt mot avkastningen. Slutsatsen av dessa genomgångar
blev att full proportionalitet inte skulle utnyttjas. Detta innebar då, eftersom totalbeloppet för
landet var givet, att områden med låg avkastning gynnades i förhållande till områden med hög
avkastning. Ifråga om områdesindelningen utformades inledningsvis sex områden, där
område 6 väl överensstämde med det område där stödet till jordbruket i norra Sverige
betalades ut (karta läggs till). Detta område 6 införlivades efter en tid i område 5. I Sverige
hade Jordbruksverket inte lyckats komma upp i tillräcklig stor areal för att utnyttja hela den
s.k. basarealen. Detta innebar att Jordbruksverket sökte efter en möjlighet att utnyttja hela det
framförhandlade utrymmet. Den lösning som visade sig var ett s.k. ensilagestöd som på visst
sätt skulle jämställas med majsodlingen i andra länder och vilken var stödberättigande.
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Under de första åren efter EU-inträdet fanns krav på att ta ut areal ur produktion (i stort
genom träda). Denna ordning tillämpades för större företag. Gränsen för större företag sattes
med ledning av spannmålsavkastningen i respektive område. De företag som behövde ta ut
areal ur produktion var företag med en minsta areal som beräknades genom att dela 92 ton
med områdets medelavkastning. Detta kom att innebära att i områden med låg avkastning
blev arealgränsen för arealuttag avsevärt högre än i områden med låg avkastning. Denna
ordning innebär därför en fördel för områden med låg avkastning. Trädesplikten varierade
beroende på marknadssituationen för spannmål. Under år med stora överskott höjdes krav på
trädan och vice versa. Det tillämpades även olika trädeskrav beroende på om trädan vara
fastliggande eller roterande.
Utöver arealstöd fanns också vid EU-inträdet år 1995 djurbidrag för dikor, handjur av nöt och
får. Dessa var lika i hela landet.

2.6.3

Utvärdering av de regionala stöden till jordbruket

I en rapport från Jordbruksverket (Rapport - 1988:2) redovisas en omfattande
statistiksammanställning. T ex beräknades de totalt utbetalade stöden för stödåret 1996 till
(miljoner kronor):
Tabell 3, totalt utbetalda stöd för stödåret 1996 i miljoner koronor.

Kompensationsbidrag
Öppet odlingslandskap
Nationellt stöd
Summa

574
563
2834
1420

Summan på 1420 miljoner kronor omfattar hela det stödområde som gällde år 1996. I
samband med EU-inträdet utvidgades området från de fyra ursprungliga områdena med
ytterligare ett område i södra Sverige. För område 5 betalades 186,1 miljoner kronor ut i
kompensationsstöd och 260,2 miljoner kronor ut för miljöstöd – öppet odlingslandskap, dvs.
tillsammans 446,3 miljoner kronor. Detta innebär då att till norra Sverige (område 1-4)
betalades ut nära 1 miljard kr.
I diagram nedan framgår att i exempelvis område 2a utgjorde de regionala stöden på cirka 30
% av intäkterna medan andelen blev cirka 37 % om beräkningen baseras på alla direktstöden
(med direktstöd avsågs vid den här tiden alla stödformer till jordbruket som betalades ut som
kontantbelopp utom projekt- och företagsstöd).
Enligt diagrammet framgår att regionalstöden i exempelvis område 2a gav 60 kr per arbetad
timma respektive strax över 70 kr per arbetad timma om alla direktstöden räknas med.
Det kan läggas till att år 1996 svarade företagen inom hela stödområdet (område 1-5) för 45
% av jordbrukets intäkter och erhöll ungefär hälften av direktstöden.
Förklaring till förkortningar i diagrammen:
 nat: nationellt stöd

4

Det nationella stödet för 1996 korrigerades ned något från referensnivån på drygt 300 miljoner kronor eftersom
stödnivåerna inte blev optimalt avvägda under 1995.
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mop: miljöstöd för öppet odlingslandskap
lfa: EU:s regionalstöd
djur: djurbidrag för dikor, handjur och får
area: arealstödet
område MI: ett område med enbart miljöersättningar
område 9: området utanför regionalstödsområdet

Figur 5, direktstödets andel av intäkterna 1996 i procent.

Figur 6, det genomsnittliga direktstödet per arbetad timma 1996 i kronor.
Tabell 4, en beräkning gjordes också av bruttoförädlingsvärdet i tusental kronor i jordbruket per
årsarbetsinsats under 1995 utan resp. med regionala stöd i de olika stödområdena.

Stödområde

Utan
1
2a
2b
3

Med
58
99
107
109

161
207
198
182
24

4
5a
5b
5c
9
MI
Riket

153
141
179
195
292
275
220

188
172
199
209
292
279
242

Totalt sett medförde enligt utvärderingen av EU-inträdet år 1995 och övergången till EU:s
stödsystem att lönsamheten i jordbruket (mätt som bruttoförädlingsvärde per årsarbetsinsats)
ökade relativt kraftigt framför allt i de nya stödområdena i södra Sverige men även i
stödområde 3 och 4.
Skillnaderna i bruttoförädlingsvärde mellan de olika stödområdena minskade efter EUinträdet. Detta gällde även i någon mån mellan hela stödområdet och landet i övrigt.
I utvärderingen hanterades stödområdesindelningen. T ex hade 16 skrivelser med begäran om
gränsjusteringar kommit in från olika delar av landet. Särskilt fokuserade utvärderingen på
område 4 som man menade var heterogent och att en delning skulle kunna aktualiseras.
Vidare togs frågan upp om indelningen i 5a, 5b och 5c istället för att baseras på skillnader i
spannmålsavkastningen istället borde baseras på andelen gräsmark i respektive område.
Jordbruksverket stannade för att behålla skillnader i spannmålsavkastningen som grund.
Under en övergångsperiod om 4 år från år 1996 har miljöstödet för öppet odlingslandskap i
norra Sverige lämnats för högst 0,8 hektar per djurenhet. Från år 1999 höjdes arealfaktorn
samtidigt som stödnivån sänktes. Under en övergångsperiod ville man ge jordbrukare med
små arealer möjlighet att anpassa sig till regelverket. Men eftersom det finns ett relativt stort
överskott på areal bedömde verket att problemen för jordbrukarna att anpassa sig till
regelverket var relativt små.
Kompensationsbidraget för spannmålsodling var avsett som en del av stödet till
animalieproduktionen. Odlingen av spannmål i norra Sverige ökade kraftigt efter EU-inträdet.
För fortsättningen fanns det två möjligheter, dels att begränsa denna stödform till företag med
mjölkkor, dels att ta bort stödformen helt.
I utvärderingen redovisades även ett antal samhällsekonomiska aspekter. Från denna del drogs
ett antal slutsatser där några av dem är:
 Jordbrukssektorns primär- och förädlingsled minskar i betydelse i den regionala
ekonomin.
 Strukturomvandlingen inom jordbrukssektorn följer samma trend oavsett politiska
ingrepp.
 Stordriftsfördelar i förädlingsverksamheten missgynnar en småskalig och utspridd
jordbruksproduktion.
 I regioner där jordbruket har tillväxt-/anpassningspotential och en konstant eller
ökande betydelse för ekonomin, är det fortfarande motiverat med jordbruksinriktat
regionalstöd.
 De slutsatser som redovisas här, och även några andra som finns i rapporten, bedöms
fortfarande vara giltiga.
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2.7 2003-års reform
År 2003 beslutades inom EU en genomgripande reform inom jordbrukarstöd (pelare 1).
Under inflytande av de strömningar som fanns inom WTO menade man att de tidigare
tillämpade stöden borde frikopplas från produktionskrav och att stödet istället knyts till
innehav av jordbruksmark som sköts på minst en viss miniminivå. Så blev också utgången i
denna reform. Men för att underlätta en uppgörelse kvarstod vissa möjligheter till kopplade
stöd. I Sverige kom man att fortsätta att tillämpa det s.k. handdjursbidraget. Handjursbidraget
enligt den svenska tillämpningen utgick, utan att gå in på speciella detaljer, som ett belopp per
slaktat handjur av nötkreatur. Stödbeloppet var begränsat och översteg det stödberättigade
antalet djur en viss historisk nivå minskades stödbeloppet per djur.
Enligt 2003-års reform fanns två vägar att gå. Den ena vägen var att företagen även i
fortsättningen skulle få de belopp de fått under en viss tidigare period. Beloppen uttryckt per
hektar blev därför olika för varje företag. I de länder som tillämpade denna väg fullt blev
alltså en hel del arealer helt utan denna frikopplade stödform eftersom företaget tidigare inte
varit stödberättigat för dessa stöd.
Den andra vägen var att fördela ut ett lika högt belopp för alla arealer inom en region oavsett
om företaget varit berättigat till stöd. Den stora förändringen jämfört med tidigare stöd var att
betesmark blev stödberättigad och all vallodling.
För båda vägarna krävdes s.k. stödrätter som gavs ett specifikt värde, i vart fall som en
försäkran mot att den totala stödberättigande arealen inte skulle öka.
I Sverige valdes en hybrid av dessa två vägar. Detta medförde då att dels fanns ett
grundbelopp som var gemensamt för hela området (områdena 1-5), dels att företag med
djurinnehav, sockerbetsodling och stärkelsepotatisodling fick behålla delar av de bidrag de
fått tidigare. I verkligheten innebar detta att stödrätternas värde kunde variera starkt, från ett
minimum på cirka 125 euro per hektar och upp till 1 000 euro per hektar även om så höga
värden var ovanliga.
I Sverige ändrades inte regionindelningen.
Medlemsländerna kunde välja startår, 2005, 2006 och 2007. Det blev inget land som valde
2007 och i övrigt blev det lika fördelning mellan de två tidigare åren. Sverige valde 2005 som
startår.
En stor fråga under införandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020, för den reform som i
praktiken kom att genomföras från år 2015, var i vilken mån stödrättsvärdena borde utjämnas.
En utjämning av stödrättsvärdena innebar dels att de tilläggsbelopp som främst mjölk- och
nötköttsproducenter erhållit fördelades ut på alla arealer, dels att högre grundbelopp i de
bördiga delarna av landet fördelades om mot skogsbygderna och norra Sverige. Sverige valde
att jämna ut stödbeloppen helt under en övergångsperiod fram till och med år 2019. Generellt
sett så innebar denna utjämning att belopp flyttades från område 1 och i viss mån även från
område 2 till område 5. Detta innebar alltså en förstärkning till jordbruket i skogsbygder och i
norra Sverige. Sverige utnyttjade dessutom möjligheten att åter införa kopplade stöd. Cirka 13
procent av budgeten för gårdsstödet ges som ett kopplat stöd till alla nötkreatur över ett år.
För nötkreatur som får fullt stöd ger det cirka 800 kr per år (ett djur som slaktas efter 18
månader får halva beloppet).
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Den reform som genomfördes från år 2015 innehöll s.k. förgröningsstöd med bl.a. krav på
flera grödor och areal i träda. För skogsbygderna förhandlade Sverige igenom en lösning som
innebar avsevärda lättnader för att kunna komma ifråga för förgröningsstödet, det s.k.
skogsundantaget. Gårdar med liten areal är undantagna från förgröningsreglerna liksom
företag med ekologisk produktion.

2.8 Slutsatser från den historiska beskrivningen
I detta avsnitt redovisas mycket kort strukturutvecklingen i norra Sverige och skogsbygderna i
landet jämfört med slättbygderna. Jämförelsen görs utifrån länsindelningen. I övriga delar av
rapporten redovisas mer i detalj underlag som avser både hur strukturen utvecklats och om
den ekonomiska utvecklingen.
Den historiska genomgången i bilagorna 4 och 5 visar att ansträngningar har gjorts under lång
tid för att jämna ut produktionsförutsättningarna mellan olika delar av landet. Hur väl har då
detta arbete lyckats? Centralt för politiken har varit att skydda mjölkproduktionen. En mycket
enkel jämförelse kan vara att jämföra utvecklingen av koantalet i olika områden. Man kan då
konstatera att minskningen var kraftigare mellan åren 1965 och 1973 än från år 1974 och fram
till år 2018. Från EU-inträdet är det snarare en något snabbare minskningstakt än under den
något längre perioden från år 1974 och fram till år 2018.
Tabell 5 utvecklingen av antalet kor (från år 1974 avses mjölkkor), årlig procentuell förändring.

1965-1973
”Mjölklän”
Svagt län
Referenslän
Norra Sverige
Hela landet

1974-2018
-2,2
-2,9
-3
-4,8
-3,3

1995-2018
-0,9
-1,9
-2,8
-2,2
-1,7

-0,9
-1,9
-3,9
-2,6
-2

Med ”mjölklän” avses här Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Hallands län. Exemplet
med svagt län är Kronobergs län i södra Sverige. Referenslän är Örebro län som var ett av
referensområdena i tidigare beräkningar av utvecklingen gällande kostnadsskillnader. Med
norra Sverige avses alla län från Dalarna och norrut.
Fram till och med år 1973 redovisades mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar
tillsammans. Därefter har de två slagen av kor separerats i statistiken. Eftersom antalet kor för
uppfödning av kalvar var litet fram till år 1973, och egentligen ända fram till skiftet 1980/90talet, spelar detta statistikproblem inte någon nämnvärd roll för jämförelsen.
Insatserna för att motverka kostnadsnackdelarna i norra Sverige har varit stora. Den
beräkningsbara kostnadsskillnaden bedöms i stort ha kompenserats med främst prisstöd fram
till EU-inträdet. Dessutom fanns extra satsningar som syftade till att underlätta
rationaliseringar. Trots detta minskade antal kor under åren fram till år 1973 1,5
procentenheter snabbare i dessa län jämfört med hela landet. Jämför man istället med den
grupp som har betecknas som mjölklän, blev minskningstakten mer än den dubbla i norra
Sverige.
Sedan EU-inträdet har utvecklingen varit lugnare vilket inte minst kan förklaras med de
omfattande marknadsregleringar som genom detta inträde införts inom mejerisektorn.
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Systemet med mjölkkvoter innebar att konkurrensen mellan medlemsländerna begränsades.
Inom Sverige har minskningstakten i norra Sverige varit nära tre gånger så snabb som i
mjölklänen i södra Sverige.
Dessa observationer är inte annorlunda än de slutsatser som dragits årligen i Jordbruksverkets
rapport om det nationella stödet i norra Sverige.
Det finns flera underlag som talar för att stödgivningen har bromsat strukturomvandlingen i
norra Sverige. Till exempel dras i den årliga rapporten från Jordbruksverket ”Jordbrukets
utveckling i norra Sverige under 2013-2017”5 slutsatsen att ”det nationella stödet har en
avgörande betydelse för lantbrukare i norra Sverige. Utan stödet till mjölk skulle 40 procent
av mjölkföretagen i stödområdena uppvisa nollresultat eller lägre.” Även i utvärderingen som
Jordbruksverket publicerade år 2014 ”Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska
effekter har jordbruksstöden?”6 dras en liknande slutsats.
Genomgående har stödområdesindelningen varit en central fråga. Det är svårt att i efterhand
rekonstruera på vilka grunder som förändringar har gjorts.
Sedan tillkomsten av det nationella stödet har indelningen i områden, där gränsdragning är
baserad på skillnader i förutsättningarna för produktion, varit föremål för ständiga
omprövningar. Det är vidare inte möjligt att fullt ut ta hänsyn till lokala variationer som
påverkar avkastning i växtodlingen m.m. Till en del löser även marknaden eventuella
”snedsitsar” genom korrigeringar i form av arrende- och markpriser. Innan nya korrigeringar
av gränser görs bör värdet av sådana justeringar noggrant övervägas.
Trots de stöd som satts in har utvecklingen i stödområdet varit sämre än i de flesta områden
som inte får stöd. Inom stödområdet har produktionen minskat förhållandevis mest där de
naturliga förutsättningarna är sämst, det gäller särskilt för den spannmålsbaserade
animalieproduktionen. Denna utveckling har accepterats.
För att nå syftena med jordbrukets regionalpolitik bör ansträngningarna mer inriktas mot
nivån på stödet istället för att uppnå den exakta rättvisan mellan olika områden.

5
6

(Rapport 2018:21)
(Rapport 2014:20)
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3 Det nationella stödet och
kompensationsstödet 2014-2019
3.1 Stöden ska kompensera för sämre
produktionsförutsättningar
Målsättningen med det nationella stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i
norra Sverige medan kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden
inom EU som har sämre förutsättningar för produktion.

3.1.1

Nationella stödet

Stödet lämnas till jordbruk inom områden i norra Sverige där det med hänsyn till klimat och
andra produktionsförutsättningar är särskilt svårt att driva jordbruksverksamhet. Stödet
finansieras helt av nationella budgetmedel.
Syftet med det nationella stödet är att:


bidra till att lantbruket i norra Sverige finns kvar. Det nationella stödet ska därmed
bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår mellan norra Sverige och
övriga Sverige på grund av de svagare produktionsförutsättningarna i norra Sverige.



bevara traditionell jordbruksproduktion särskilt lämpad för klimatförhållandena i
stödområdet



förbättra strukturen för produktion samt omsättning och förädling av
jordbruksprodukter



underlätta avsättningen av jordbruksprodukter



säkerställa att miljön och naturvärden skyddas och bevaras7

3.1.2

Kompensationsstödet

Stödet lämnas till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar. Stödet
finansieras för närvarande till 39,5 % av EU och 60,5 % av den svenska staten.
Syftet med stödet är att:

7



främja en fortsatt användning av jordbruksmark



bidra till att bevara landsbygden



bevara samt främja ett hållbart jordbruk

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.643c21e416b9421f4f8ab857/1561714038515/ra19_11.pdf
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Stödet ingår i landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020 och bidrar till att nå målen med
Europas tillväxtstrategi Europa 2020. 3 Budgetmålet för kompensationsstödet är att betala ut
ca 385 miljoner euro under programperioden åren 2014-20208.

3.2 Områdesindelning 2016-2019
Områdesindelningen för åren 2016-2019 åskådliggörs på en karta som visar indelningen i 13
olika områden, där område 1-5 omfattar norra Sverige och område 6-13 södra Sverige (Figur
7). För att ha rätt till ersättningarna måste produktionen bedrivas inom stödområde 1-12 för
kompensationsstödets och inom stödområde 1-5 för det nationella stödet. Inom stödområde 13
har man inte rätt att söka kompensationsstöd eller nationellt stöd.
Under år 2015 fanns en tillfällig stödområdesindelning som byggde på den tidigare
områdesindelningen. Ett extra stödområde infördes för församlingar som fick
kompensationsstöd från och med år 2015. Församlingar som tidigare fått kompensationsstöd,
men inte fick stöd i det nya landsbygdsprogrammet togs bort från stödområdena. Vissa
församlingar som inte längre fick kompensationsstöd kunde få ett övergångsstöd och ett eget
stödområde bildades för dessa.
Detta övergångsstöd fanns kvar till och med år 2018 och hade beteckningen stödområde 14.
Området ingår från och med 2019 i stödområde 13. Stödet var till för att gradvis under en
övergångstid sänka ersättningen för de lantbrukare som efter ändringen år 2016 inte längre
hade rätt att söka kompensationsstöd.
Den tillfälliga stödområdesindelningen var en lösning för att kunna betala ut
kompensationsstöd under år 2015, även om den slutgiltiga stödområdesindelningen inte var
klar och godkänd av kommissionen. Se även avsnitt 3.5.
Efter att områdesindelningen ändrades år 2016 går det inte längre söka kompensationsstöd
och miljöersättning för vallodling på samma mark. Jordbrukaren får söka kompensationsstöd i
stödområde 1 till 12. I stödområde 13 får jordbrukaren istället söka miljöersättning för
vallodling.

8

Enligt uppgifter i landsbygdsprogrammet
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Figur 7 Stödområdesindelningen från år 2016
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3.3 Det nationella stödet 2014-2020
I stödområde 1-5 har lantbrukare rätt att söka det nationella stödet (Figur 7). Stödet får årligen
maximalt uppgå till 422,92 miljoner kronor vilket är den så kallade referensnivån.
Referensnivån har fastställts av kommissionen genom kommissionens beslut C(2018) 1622
om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i
Sverige.
Villkor för nationella stödet i stödområde 1-5 är att lantbrukaren
 brukar minst 3 hektar åkermark eller betesmark
 bedriver smågrisproduktion, gethållning, mjölkproduktion, slaktsvinsproduktion,
äggproduktion, potatisodling eller bär- och grönsaksodling.
Tabell 6 Översikt över fastställd referensnivå, budget och utbetalt belopp för det nationella stödet till
jordbruket i norra Sverige under perioden 2014 – 2020

Referensnivå
Budget
Utbetalt stöd

3.3.1

2014
318,67
308,04
304,09

2015
318,67
308,04
302,63

2016
318,67
322,04
307,6

2017
318,67
322,04
302,32

2018
2019
2020
422,92 422,92 422,92
422,04 422,04 422,04
410,42

Smågrisproduktion

Stöd ges för minst två suggor. Gyltor ger inte rätt till ersättning. Hållandeperioden för
suggorna är två månader från det att ansökan lämnas in.

3.3.2

Slaktsvinsproduktion

Stöd ges för det antal slaktsvin som levereras till slakt (även unggaltar). Minsta antalet årligen
levererade slaktsvin ska uppgå till 40 stycken och slakteriet rapporterar antalet till
Jordbruksverket. Det är tillåtet att transportera slaktsvin som ska slaktas till ett slakteri i ett
annat stödområde. Slaktsvinet ska vara i samma stödområde minst tre månader före slakt.
Köttet måste vid besiktning på slakteriet godkännas.

3.3.3

Gethållning

Stöd ges för get av honkön. Minsta antalet getter ska uppgå till fem stycken.
Hållandeperioden är två månader från det att ansökan lämnas in.

3.3.4

Äggproduktion

Stöd ges för värphönor i produktion och antalet måste uppgå till minst 1000 stycken under ett
kalenderår. Stödet ges från den 1000 värphönan och antalet däröver (värphöna 1000, värphöna 1001
osv).

3.3.5

Potatis-, bär- och grönsaksodling

Enskilda skiften måste omfatta minst 0,10 hektar i storlek för att berättiga till stöd. För
potatisodling måste arealen inklusive vändtegar omfatta minst 0,50 hektar. För grönsaks- och
bärodling måste arealen omfatta minst 0,30 hektar inklusive vändtegar.
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3.3.6

Mjölkproduktion

Stöd ges för den mängd mjölk som levereras till mejeri och för de mjölkprodukter som säljs
direkt från produktionsenheten. För mjölk som levereras till mejeri betalas stödet ut
månadsvis. För direktförsäljning av mjölkprodukter betalas stödet ut en gång per år senast den
1 april året efter försäljningen.

3.3.7

Stöd

Minsta belopp för utbetalt stöd måste vara över 1000 kronor.
Tabell 7, ersättning per produktionsgren i de olika stödområdena.

Stödområde
Kronor per sugga
Kronor per slaktsvin
Kronor per get av
honkön
Kronor per kilo mjölk
Kronor per höna
Kronor per hektar
potatis
Kronor per hektar bär
och grönsaker

1
930
200

2
930
200

3
930
190

4
860
180

5
850
160

690
1,64
20,3

690
1,33
17,1

690
1,08
17,1

610
0,73
12,7

610
0,48
5,8

4 400

4 100

3 900

3 200

2 100

4 000

4 000

4 000

3 500

2 900

Under åren 2016-2021 finns ett övergångsstöd för mjölkproduktion. Stödet är till för att
näringen ska få möjlighet att ställa om till de nya stödnivåerna. Tillägget gör att stödet under
övergångstiden minskar med maximalt 12 öre per liter jämfört med stödnivån före 2016.

3.4 Kompensationsstödet 2014-2020
Stödet lämnas per hektar och baseras på den typ av jordbruk som den stödsökande har samt
inom vilket kompensationsområde marken finns. Jordbruken klassas i typer baserade på
omfattningen av grovfodergrödor, storleken på djurinnehav och odlingen av
växtodlingsgrödor. Stödnivån för mark med grovfodergrödor avgörs av företagets djurtäthet
och stödområdestillhörighet. Djurtätheten beräknas genom företagets antal djurenheter delat
med arealen grovfoder.

3.4.1

Olika typer av jordbruk

Det finns fem typer av jordbruk (1, 2, 3, 4 och 5) inom kompensationsstödet som ger rätt till
stöd. Typ, 1, 2 och 3 baseras på areal grovfodergröda och djurtätheten på denna areal. De
djurslag som ingår i beräkningen av djurtäthet är nötkreatur, tackor och getter. Typ 4 baseras
på växtodlingsgrödor, exempelvis spannmål eller oljeväxter. Typ 5 är extensivt jordbruk och
baserad på grovfodergrödor utan eller med mycket lågt djurinnehav. Indelningen i
typjordbruk följer av att de olika typerna har olika stort behov av kompensation.
Grovfodergrödor är grödor som betas eller används till grovfoder/ensileras. Följande grödor,
med ansökningssystemets grödkodsbeteckning, räknas som grovfodergrödor:
 Blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage (grödkod 6)
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Foderbetor (grödkod 48)
Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för
miljöersättning eller ersättningar för ekologisk produktion (grödkod 49)
Slåtter och betesvall på åkermark (grödkod 50)
Betesmark - ej åker (grödkod 52)
Slåtteräng - ej åker (grödkod 53)
Fäbodbete som ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd (grödkod 61)
Grönfoder (grödkod 80)

Växtodlingsgrödor är exempelvis spannmålsgrödor som havre (grödkod 3)och majs (grödkod
9), oljeväxter som höstraps (grödkod 20), etc.
Extensiva grödor är exempelvis energigräs (grödkod 63), skyddszon mot vattendrag (grödkod
77) och gröngödsling (grödkod 81). Den exakta uppdelningen mellan de olika
grödkategorierna - grovfoder, växtodling och extensiva grödor - som ger rätt till
kompensationsstöd finns beskriven i Bilaga 8. Grödkodslista 2019

3.4.2

Vilken areal ska ingå i beräkningen av djurtäthet?

Företagets hela areal med grovfodergrödor ingår i beräkningen av företagets djurtäthet.
Jordbrukaren får således inte utesluta mark ur sin ansökan där växtligheten används som
grovfoder. Det gäller både betesmark och för vall. Även den areal grovfodergröda företaget
har utanför kompensationsområdet ingår i beräkningen av företagets djurtäthet. Dock får man
inget stöd för den marken. Likaså ingår areal grovfodergröda som finns på företaget och som
lantbrukaren inte söker ersättning för i beräkningen av djurtäthet.
Vilken typ (1, 2, 3 eller 5) som företaget klassas i beror på vilken djurtäthet företaget har på sin
grovfoderareal och på stödområdestillhörigheten. Djurtäthetströsklarna som avgör typ av jordbruk
varierar nämligen mellan olika stödområden.

Mark som man inte kan få gårdsstöd för (till exempel alvarbete, skogsbete, fäbodbete) ingår
inte heller i beräkningen av djurtätheten. Detta innebär att sådan mark inte ger rätt till vare sig
gårdsstöd eller kompensationsstöd.
Mark med träda (grödkod 60) får betas eller slås tidigast den 1 augusti. I annat fall räknas
marken med i jordbrukarens grovfoderareal.
Det enda undantaget från att ingå i arealen grovfoder för beräkning av djurtätheten är vall som
inte betas eller slås någon gång under året. Lantbrukaren upplyser om sådan vall i sin SAMansökan under övriga upplysningar.

3.4.3

Villkor för kompensationsstödet

För att få kompensationsstöd måste lantbrukaren uppfylla följande villkor:
 bruka minst 4 hektar jordbruksmark inom stödområde 1-12
 ha enskilda jordbruksskiften som uppgår till minst 0,1 hektar
 så alla grödor senast den 30 juni
 sköta marken enligt reglerna för gårdsstödet
 se till att den mark som stödansökan avser senast den 31 oktober betas, odlas, putsas,
slås av eller jordbearbetas och
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3.4.4

följa villkoren för tvärvillkoren

Grovfodergrödor

Grovfodergrödor på åkermark ska skötas varje år genom att slå av grödan och föra bort
skörden eller låta djur beta motsvarande en vallskörd. Grovfodergröda på betesmark och
slåtteräng ska skötas genom att marken betas eller slås av. Vid slåtter ska skörden föras bort.
Alla delar av marken ska senast den 31 oktober vara synligt påverkade av bete eller slåtter.

3.4.5

Växtodlingsgrödor

Växtodlingsgrödor ska odlas med sikte på god skörd och för det ändamål som anges i
ansökan. Exempelvis ska en gröda som anmäls som spannmål tröskas medan spannmål som
anmäls som grönfoder är en grovfodergröda som ska ensileras.
Vallgräs och vallbaljväxter är grovfodergrödor och får ingå som insådd i en växtodlingsgröda.
Däremot räknas odling av gräsfrö eller klöverfrö som växtodlingsgrödor. Som
växtodlingsgröda räknas även energiskog (salix, poppel och hybridasp) på åkermark. Salix
ska skördas minst vart tionde år, poppel samt hybridasp minst vart tjugonde år. För
skyddszoner med miljöersättning får grödan användas till foder under förutsättning att
villkoren för miljöersättningen följs.

3.4.6

Extensiva grödor

I stödområde 1 till 5 ges ersättning för extensiva grödor. Extensiva grödor räknas till jordbruk
av typ 5.
Exempel på extensiva grödor är gröngödsling (grödkod 81) och energigräs (grödkod 77). En
fullständig förteckning över vilka grödor som räknas som extensiva visas i grödkodslistan i
Bilaga 8. Grödkodslista 2019
Extensiva grödor ska skördas en gång per kalenderår, med undantag för gröngödsling och
skyddszoner. Stödet ges för det år som grödan skördas. Energigräs anmäls därför som
extensiv gröda det år det skördas och därför inte nödvändigtvis det år det sås.
De extensiva grödorna ingår inte i beräkningen av djurtätheten.

3.4.7

Vad är djurtäthet och hur beräknas den?

Djurtätheten är ett värde på antalet djurenheter jordbrukaren har i förhållande till sin areal
med grovfodergrödor (Djurtäthet = antalet djurenheter/areal med grovfodergrödor). Djurenhet
är det värde i foderbehov som en individ av djurslaget har i förhållande till en mjölkko. En
djurenhet motsvarar 1,67 stycken nötkreatur under 2 år och 6,67 stycken får eller getter.
Djurslagen som ingår i beräkningen av djurtätheten är nötkreatur, tacka och get av honkön. I
Tabell 8 visas djurenheterna för de olika djurslagen.
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Tabell 8, Olika djurslag och motsvarande antal djurenheter.

Djurslag
Nötkreatur som är äldre än 2 år
Ungnöt (6 månader till 2 år)
Get av honkön
Tacka

Antal djurenheter
1,0
0,6
0,15
0,15

Om jordbrukarens har mark i olika kompensationsområden med olika tröskelvärden för
djurtäthet gäller de tröskelvärden där brukningscentrum är beläget. I de fall som
brukningscentrum är beläget utanför kompensationsområdena gäller tröskelvärdena enligt
område 6-12.
Tabell 9, tröskelvärden som avgör tillhörighet till typ av jordbruk.

Område
1-5
6-12

Typ 1
≥ 0,65
≥ 1,0

Typ 2
<0,65 - 0,3
<1,0 - 0,4

Typ 3
<0,3 - 0,1
<0,4 - 0,1

Typ 5
<0,1
<0,1

Om antalet djurenheter är under 0,1 per hektar eller om jordbrukaren inte har djur (nötkreatur,
tackor eller getter av honkön), klassas grovfodergrödorna som jordbruk av typ 5.
Extensiva grödor, till exempel gröngödsling eller energigräs, räknas alltid som jordbruk av
typ 5 och får inte användas som grovfoder.
För gröngödsling, rörflen, energigräs/vallgröda som används för energiändamål, vallgröda
som levereras till fodertork krävs vid fältkontroll redovisning av hur grödan används.
Redovisningen görs genom att visa upp dokumentation av alla skördetillfällen, eventuella
verifikationer och kontrakt med vallfodertork.

3.4.8

Ersättning

Hur stor ersättningen blir per hektar beror på stödområde och typ av jordbruk.
Tabell 10, ersättning i kronor per hektar för olika typer av jordbruk.

Område
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
1
5 400
2 600
1 000
1 200
400
2
4 100
2 300
1 000
1 200
300
3
3 900
2 100
800
1 200
250
4
3 300
1 700
700
1 200
250
5
3 000
1 500
600
1 200
250
0*
6
2 100
1 000
300
800
0*
7
1 600
700
250
800
0*
8
1 200
600
250
600
0*
9
800
400
0*
700
0*
0*
10
600
300
800
0*
0*
11
1 000
400
800
0*
0*
12
1 600
500
700
0* = när det står noll i tabellen betyder det att de beräknade merkostnaderna inte är tillräckligt
höga för ett berättiga till stöd.
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Dock gäller vissa begränsningar när företaget har mycket areal. För jordbruk av typ 1, 2 och 3
i stödområde 1-6 minskas stödet till 80 % av full ersättningsnivå för den areal som överstiger
200 ha. För jordbruk av typ 4 och jordbruk av typ 5 i stödområde 1-2 är gränsen istället 70 ha.
För jordbruk av typ 3 i stödområde 7-12 och jordbruk av typ 5 i stödområde 3-12 lämnas
inget stöd för areal som överstiger 200 ha respektive 70 ha eftersom beloppet blir lägre än
minimibeloppet för stödet, det vill säga lägre än 210 kronor per hektar.

3.5 Utformningen av 2016 års områdesindelning
Områdesindelningen åskådliggörs i Figur 7 och visar indelningen i 13 olika områden, där
område 1-5 omfattar norra Sverige och område 6-13 mellersta och södra Sverige. För att ha
rätt till ersättning måste produktionen bedrivas inom stödområde 1-12 för
kompensationsstödet och inom stödområde 1-5 för det nationella stödet. I Bilaga 6.
Områdesfördelning finns en förteckning över församlingarnas stödområdestillhörighet. För
produktion inom stödområde 13 lämnas inte kompensationsstöd eller nationellt stöd.
Inför utformningen av landsbygdsprogrammet åren 2014 – 2020 ställde EU-kommissionen
krav på att områden som skulle berättiga till stöd för väsentliga naturliga begränsningar
(Areas with Natural Constraints, ANC) skulle avgränsas med objektiva kriterier. Bakgrunden
var att en stor del av EU:s jordbruksmark var klassad som LFA (Less Favoured Areas) som
var den tidigare beteckningen. Nu ville man säkerställa att denna avgränsning grundade sig på
ett likartat och rättvist system inom hela EU.
Processen skedde i tre steg:
 Yttre avgränsning
 Inre avgränsning
 Stödområdesindelning
Det första steget innebar att medlemsstaten visade vilka områden som har väsentliga naturliga
begräsningar, det vill säga att man gjorde en yttre avgränsning. Vid den följande inre
avgränsningen visade medlemsstaten vilka områden som faktiskt är ekonomiskt drabbade.
Inom det på detta sätt avgränsade området får man sedan differentiera ersättningsnivåerna
inom olika områden genom en stödområdesindelning.
De två första stegen utfördes som tidigare nämnts endast för områden med väsentliga
naturliga begränsningar, vilket i Sverige är stödområde 6 – 10 i södra Sverige.
Det område som är klassificerat som ”bergsområde” för kompensationsstöd i Sverige anges i
anslutningsfördraget, och någon ny avgränsning av detta område var därför inte nödvändig.
Det är samma område inom vilket också nationellt stöd till jordbruket får ges. Norra Sverige
berördes således inte av de två första stegen. Dock krävdes även här att en ny objektiv
stödområdesindelning genomfördes.
Yttre och inre avgränsning genomfördes under år 2014 och trädde i kraft år 2015. En ny
stödområdesindelning fanns dock ännu inte så den existerande stödområdesindelningen gällde
även under år 2015 med mindre justeringar. Dessa mindre justeringar var att det tillkom ett
område för att inkludera församlingar som inte tidigare varit berättigade till
kompensationsstöd, men som nu blev det. År 2016 började den nya stödområdesindelningen
gälla. Då fanns det en helt komplett stödområdesavgränsning genomförd enligt EU
kommissionens regler.
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Förutom bergsområden (i Sverige stödområde 1 – 5) och områden med väsentliga naturliga
begränsningar (stödområde 6 – 10) finns en tredje typ av område för kompensationsstöd,
områden som påverkas av särskilda begränsningar. I södra Sverige är stödområde 11 – 12 av
denna typ.

3.5.1

Administrativ enhet

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 1305/2013 om stöd för
landsbygdsutveckling ska avgränsningen göras utifrån en lokal administrativ enhetsnivå
(LAU2-nivå) eller på en nivå som motsvarar en tydligt avgränsad lokal enhet som omfattar ett
tydligt sammanhängande geografiskt område med en definierbar ekonomisk och administrativ
identitet. Denna formulering är hämtad från WTO-regler för stöd till missgynnade regioner
(“Each such region must be a clearly designated contiguous geographical area with a
definable economic and administrative identity, considered as disadvantaged on the basis of
neutral and objective criteria clearly spelt out in law or regulation and indicating that the
region's difficulties arise out of more than temporary circumstances”).
Sverige har som administrativ enhet tidigare använt sig av församling och ibland även av del
av församling då så varit lämpligt. Gränserna mellan församlingar och församlingsdelar har i
stort överensstämt med de gränser för skördeområden som används för skördestatistik. Det
var vidare den församlingsindelning som gällde den 1 januari 2000 som användes vid denna
indelning (Distriktsindelningen baseras på indelning 31 december 1999, SJV:s
regionindelning baserades på indelning 1 januari 2000). Detta för att undvika förändringar på
grund av att Svenska kyrkan ganska frekvent ändrar församlingsindelningen. Från och med
stödområdesindelning år 2016 är det enligt EU-reglerna inte längre möjligt att använda
mindre administrativa enheter än församling. Församling är numera ersatt av distrikt med i
princip samma gränser.

3.5.2

Yttre avgränsning

För den yttre avgränsningen finns enligt EU-reglerna åtta bio-fysiska kriterier som är
godkända för att identifiera områden som har väsentliga naturliga begräsningar. De åtta biofysiska kriterierna är:
1. Låg temperatur
2. Torrhet
3. Överskott av markfukt
4. Begränsad markavrinning
5. Ogynnsam textur och stenighet
6. Grunt rotdjup
7. Ogynnsamma kemiska egenskaper
8. Branta slutningar
Det bio-fysiska kriterium som Sverige valde var låg temperatur. Övriga bio-fysiska kriterier
bedömdes inte som tillämpbara för svensk del då tröskelvärdet inte uppfylls mer än möjligen
på mycket begränsade delar av den svenska åkermarken eller att dataunderlag saknas för
svenska förhållanden. För varje bio-fysikst kriterium finns det i EU-reglerna definierat ett
eller flera alternativ för hur beräkning ska ske för att fastställa om det bio-fysiska kriteriet kan
anses vara en väsentlig naturlig begränsning för jordbruket.
Sverige har använt det bio-fysiska kriteriet låg temperatur definierat som ”Totala
temperatursumman (graddagar) för vegetationsperioden definierad genom ackumulerad
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dygnsmedeltemperatur över 5 grader C”. Tröskelvärdet för detta bio-fysiska kriterium är
minst 1 500 graddagar. Kriteriet ska omfatta minst 66 procent av jordbruksmarken inom varje
administrativt område för att området ska räknas in inom den yttre avgränsningen.
Växtperiodens längd uttryckt som antal dagar med en dygnsmedeltemperatur på över 5 grader
C och ett tröskelvärde på minst 180 dagar prövades först men då resultaten för detta kriterium
medförde för södra Sveriges del att enbart mycket få områden skulle kunna avgränsas så
förkastades detta alternativ.
Ett ytterligare villkor i samband med användandet av de bio-fysiska kriterierna enligt
ovanstående lista är att de inte ska kunna övervinnas genom att vidta motåtgärder och/eller
investeringar. Exempelvis kan torrhet övervinnas genom bevattning och överskott av
markfukt kan åtgärdas genom en ökad användning av dränering. En förutsättning för den nya
stödområdesindelningen är att den ska bygga på transparenta och objektiva kriterier och att
kriterierna ska uppfyllas av den administrativa enheten i fråga. Uppfyller distriktet inte
villkoren, så spelar det ingen roll att omgivande distrikt gör det. Distriktet kan ändå inte
inkluderas. Till skillnad från den karta för stödområdesindelning som gällde fram till och med
år 2015 gör de numera ganska detaljerade EU-reglerna att så kallade öar uppkommer i
kartbilden vilka inte förekom i den tidigare kartan. Den nya kartan blir genom EU-reglernas
inverkan sammanfattningsvis därmed betydligt mindre homogen.
Vad gäller den yttre avgränsningen för området för kompensationsstöd för norra Sverige
respektive för nationella stödet så berördes således detta inte av kravet på att göra denna
avgränsning utan området förblev till sin yttre gräns oförändrat.

3.5.3

Inre avgränsning

Inom den yttre avgränsningen enligt ovan kräver därutöver EU-reglerna att det görs en inre
avgränsning som stöd för den nödvändiga differentieringen av stödnivåerna. Denna inre
avgränsning görs för att kvantifiera storleken på produktionsunderlägsenheten inom de
delområden som ingår i det sammanlagda området för stödet. Syftet med denna avgränsning
är enligt EU-reglerna att kunna utesluta områden innanför den yttre avgränsningen som inte
har tillräckligt betydande omfattning på produktionsunderlägsenheterna för att kunna
motivera erhållandet av kompensationsstöd. För denna inre avgränsning används storleken på
växtodlingens avkastning inom de olika delområdena.
Denna inre avgränsning har i Sverige gjorts genom användandet av den så kallade 13grödsmodellen vilken är en modell som tidigare under många är använts för att i Sverige
dimensionera storleken på regionala stöd. För att i denna inre avgränsning kunna räknas till
områden som kvalificerar till utbetalning av kompensationsstöd krävs att den genomsnittliga
avkastningen i det aktuella området är mindre än eller lika med 80 procent av den
genomsnittliga avkastningen i växtodlingen jämfört med både genomsnittet inom EU och
genomsnittet inom Sverige.
Grödorna inom 13-grödsmodellen är avsalugrödor i form av sex spannmålsgrödor, fyra
oljeväxtgrödor, sockerbetor, matpotatis och fabrikspotatis. Avsalugrödor är grödor som till
stor del säljs på den öppna marknaden. Det finns alltså dels något sorts marknadspris, dels
ganska god uppskattning om avkastning, eftersom man har sålt och fått någon sorts avräkning
på kvantitet. En typisk gröda som inte är avsalugröda är vall, för vilken det mesta förbrukas
på företaget där den odlas. Det kan därför vara svårt att få grepp om ett rimligt pris, och
mängden som produceras kan vara tämligen osäker, man väger inte grödan, vare sig vid
odling eller konsumtion.
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Den normala hektarskörden har beräknats för varje gröda och församling/distrikt. I den mån
någon eller några grödor inte odlas i ett visst område har istället normskörden för vårkorn i
området använts. En ihopvägning av grödornas avkastningsnivåer har sedan skett med
respektive grödas areal som vikt och vid behov även med hänsyn tagen till hur normskördarna
förhåller sig till normskörden för korn. Följande omräkningsfaktorer har använts för att räkna
om skördad mängd av olika grödor till jämförbara tal:
Tabell 11, viktningsfaktorer.

Spannmål
Oljeväxter
Sockerbetor
Fabrikspotatis
Matpotatis

1
2
1/7

1/6
1/5

Genom en sådan sammanvägning har en normskörd för samtliga 13 grödor beräknats för
samtliga församlingar som ligger innanför den yttre avgränsningen.

3.5.4

Stödområdesindelningen

Det tredje steget inom de geografiska avgränsningarna för kompensationsstödet är
indelningen av marken i stödområden inom den inre avgränsningen. Denna indelning grundas
enligt EU-reglerna på att medlemsländerna ”i vederbörligen motiverade fall” får differentiera
stödnivån i syfte att ta hänsyn till:
-

Hur allvarlig den fastställda varaktiga begränsningen är som påverkar
jordbruksverksamheten
De för jordbruket, inom området för kompensationsstödet, använda
brukningssystemen

I denna tredje geografiska avgränsning används återigen kriteriet temperatur liksom det
gjordes i den tidigare berörda yttre avgränsningen. Temperaturdata för den inre avgränsningen
hämtas, i likhet med för den yttre avgränsningen, från Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut (SMHI). Den använda tidsperioden är åren 1961 – 2010 och underlaget
avser medeltemperatursumman under växtperioden. Medeltemperatursumman beräknas i
underlaget från SMHI för geografiska kvadrater med sidan fyra kilometer. I och med att det
fanns en tillräckligt lång tidsperiod med start redan år 1961 att tillgå kunde användning av
senare tidsperioder med högre temperaturer därmed undvikas.
Stödområdesindelningen omfattar samtliga block jordbruksmark som ligger inom den yttre
avgränsningen och som fanns i blockdatabasen år 2014. Samtliga block inom en viss
temperaturruta tilldelas genom beräkningen respektive temperaturrutas medeltemperatur. Från
de olika blockens temperaturvärde beräknades sedan ett medeltal för hela församlingen. Hur
beräkningen genomförts åskådliggörs visas i Figur 8.
Hela landet täcks av rutor som är 4 x 4 km. För dessa rutor har SMHI beräknat en
temperatursumma. I exemplet i Figur 8 har den vänstra rutan temperatursumman 880
graddagar, och den högra 940 graddagar. Alla block (gröna polygoner) inom varje ruta får
rutans temperatursumma. Ett medelvärde beräknas för samtliga block inom varje distrikt eller
del av distrikt. I exemplet nedan får båda distrikten A och B temperatursumman 900
graddagar. Medelvärdet av temperaturen på jordbruksblocken bestäms av deras position och
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jordbruksblockets storlek har ingen inverkan på medelvärdet av temperaturen. I
förekommande fall beräknas ett medeltal för hela församlingen (viktas efter areal).
Sammanföringen av församlingar till stödområden sker därefter med användande av en
geometrisk fördelningsfunktion i ett GIS-program.

Figur 8, visar hur jordbruksblockens medelsumma per delförsamling räknas ut. Där A och B är olika
distrikt. Röda kvadrater är rutor med beräknad temperatursumma, gröna polygoner är exempel på block
och blå linje markerar gräns mellan två distrikt. I detta exempel får båda distrikten samma
temperatursumma, 900 graddagar.

3.5.5

Vad gäller för det nationella stödet?

Möjligheten till stödområdesindelning beskrivs i EU-reglerna något annorlunda för det
nationella stödet än för stödet till bergsområden inom kompensationsstödet.
Ur Kommissionens beslut 2018/479:
”(13) Sverige bör differentiera stödet i sina nordliga områden och fastställa de årliga
stödbeloppen utifrån det naturliga handikappets omfattning samt andra mål och transparenta
och motiverade kriterier med koppling till de mål som fastställs i artikel 142.3 tredje stycket i
anslutningsakten, vilka är att bevara sådan traditionell primärproduktion och bearbetning
som är särskilt lämpad för klimatförhållandena i de berörda regionerna, förbättra
strukturerna för produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, underlätta
avsättningen av produkterna och säkerställa att miljön skyddas och att landsbygden bevaras.”
Även för det nationella stödet gäller att avgränsningarna ska bygga på transparanta och
motiverade kriterier. Men förutom att det ska tas hänsyn till det naturliga handikappet finns
det i Sveriges anslutningsakt till EU således vissa andra mål som får vägas in.

3.6 Alternativ till 2016 års områdesindelning testades
Stödområdesindelningen blev föremål för ett betydande antal synpunkter i och med att många
olika grupper kände sig som förlorare jämfört med den stödområdesindelning som gällt fram
till och med år 2015. Inom ramen för de nya och mer inskränkande EU-reglerna, som var
orsaken till att en ny karta överhuvudtaget behövdes ta fram, så prövades bland annat följande
alternativa kriterier för stödområdesindelning:
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-

Olika temperaturvarianter såsom temperaturdata med hänsyn till snö och tjäle
temperatursumma ökad med temperatursumma för tjäle och snö
Olika storlek på temperaturrutorna såsom 4x4 km, 5x5 km och 22x22 km
Olika tidsintervall såsom 1961-2010 och 1981 - 2010
Olika administrativa enheter såsom distrikt och kommun
Olika antal stödområden såsom 3, 4, 5, och 6
Olika indelningsfunktioner såsom geometrisk indelning och fasta indelningar med
olika klassbredd

Alternativen ovan och fler därtill prövades dessutom i många olika kombinationer. Slutsatsen
blev att ett återskapande av kartan som gällde till och med år 2015 inte lät sig göras med de
nya EU-reglerna. Med andra ord så fanns det alltid kategorier av stödmottagare som blev
missgynnade i jämförelse med denna äldre stödområdesindelning.

3.7 Kostnader för införande av den nya
områdesindelningen 2016
Arbetet med kompensationsstödet och det nationella stödet inom Jordbruksverket har pågått
under en längre tid. Vid införandet av den nya områdesindelningen, som infördes år 2016,
började förarbetet redan år 2013. Efter införandet år 2016 fortsatte arbetet, till exempel genom
att besvara ett stort antal frågor från länsstyrelser, LRF, privatpersoner, regeringskansliet med
flera. Det innebär att kostnaderna har fortsatt även efter år 2016 och fram tills idag år 2019.
Nedan redovisas antalet timmar och kostnaderna för arbetet med kompensationsstödet och det
nationella stödet. I underlaget ingår tid och kostnader som har registreras på kontona 62002,
6202886 och 62028861 på Jordbruksverket. Här ingår inte arbetstid för IT-utveckling. Det
innebär att tid som registreras på andra konton för arbetet med det två stöden därmed inte
ingår i detta underlag. Verkligheten är att långt fler anställda har arbetat med stöden men att
den tiden har redovisats på andra konton. I Tabell 12 visar att antalet personer som arbetat
med stöden varierat mellan åren från 14 till 21 personer.
Tabell 12, Antalet

personer som arbetet med det nationella stödet och kompensationsstödet.

År

Antal personer
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3.7.1

14
17
21
21
14
14
16

Arbetstid

Jordbruksverket har från år 2013 fram till och med den 16 oktober 2019 lagt över 18 500
timmar på arbetet med kompensationsstödet och det nationella stödet. Det motsvarar över 11
årsarbetskrafter som enbart har arbetat med frågor som rör dessa två stöd. På Jordbruksverket
motsvarar en årsarbetskraft 1 680 timmar. Tabell 13 visar antalet timmar som har redovisats
för arbete med kompensationsstödet och det nationella stödet. Jordbruksverket kan se att
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mellan år 2013 och fram till år 2019 varierar antalet årsarbetskrafter från 0,54 till 2,35.
Arbetet var som mest intensivt under åren 2014 till 2016.
Tabell 13, Antalet arbetade timmar för kompensationsstödet och det nationella stödet.

År

Antalet timmar

Antal årsarbetskrafter

2013

905

0,5

2014

4 077

2,4

2015

3 942

2,3

2016

3 921

2,3

2017

2 220

1,3

2018

1 555

0,9

2019

1 941

1,2

Totalsumma

18 561

11,0

3.7.2

Kostnader

Den totala kostnaden för arbetet med de två stöden överstiger 12 miljoner kronor från 2013
fram tills idag. Den genomsnittliga timkostnaden är drygt 663 kronor. Tabell 14 visar
kostnaden för arbetet med kompensationsstödet och det nationella stödet totalt och
genomsnittlig kostnad per timme. Den totala kostnaden bygger på själva lönekostnaden för
medarbetaren och OH-kostnad (Overheadkostnader) för medarbetaren. I OH-kostnader ingår
allt som behövs för den anställde till exempel ledning, lokaler, IT, friskvård, kurser,
administration m.m. OH-kostnaderna är 85 procent av lönekostnaden.
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Tabell 14, kostnader för arbetet med kompensationsstödet och det nationella stödet (kronor).

Radetiketter

Lönekostnad

OHkostnad

Total kostnad
(lönekostnad
och OHkostnad)

Antalet
timmar

Genomsnittskostnad
per timme

2013

236 991

201 442

438 434

905

485

2014

1 506 404

1 280 444

2 786 848

4 077

684

2015

1 489 594

1 266 155

2 755 748

3 942

699

2016

1 340 338

1 139 287

2 479 625

3 921

632

2017

787 949

669 756

1 457 705

2 220

656

2018

557 936

474 246

1 032 181

1 555

664

2019

730 244

620 707

1 350 951

1 941

696

Totalsumma

6 649 456

5 652 037

12 301 493

18 561

663
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4 Produktionsnivåer och stödutbetalningar
2018
4.1 Målen för stöden uppnås inte
Enligt Jordbruksverkets rapport ” Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 20142018” (rapport 2019:11), konstateras att trots höjda stödnivåer har, med något undantag, inte
produktionen ökat eller varit oförändrad i de aktuella områdena jämfört med referensnivåerna
från år 1993. Däremot har lönsamheten för enstaka lantbrukare förbättrats. Utan stödet för
mjölk skulle 25 procent av mjölkföretagen uppvisa nollresultat eller gå med underskott.
Långsiktigt måste företagen uppvisa lönsamhet för att kunna fortsätta produktionen och göra
nödvändiga investeringar. Hittills har det till ganska stor del funnits bärkraftiga företag som
kunnat ta över resurser från företag som lagt ner. Takten på nedläggningarna kommer dock att
accelerera om det inte finns företag som kan ta över produktionen från de företag som läggs
ner.
Målen för kompensationsstödet är att:
 främja en fortsatt användning av jordbruksmark
 bidra till att bevara landsbygden
 bevara samt främja ett hållbart jordbruk
De indikatorer som Jordbruksverket tagit fram visar att målen med kompensationsstödet inte
heller har uppnåtts, till exempel har den brukade jordbruksmarken minskat i stödområdet.

4.2 Produktionen minskar
Nedan följer en övergripande beskrivning av hur de två stöden har utvecklats.
Produktionsnivån under år 1993 i stödområde 1-5 utgör den så kallade referensnivån som
produktionen inte får överstiga för att nationellt stöd ska kunna lämnas. Allt sedan det
nationella stödets införande, år 1995, har referensnivån understigits. I denna rapport har, för
att åskådliggöra produktionens minskning, en jämförelse gjorts mellan åren 1997 och 2018.
Anledningen till att jämförelsen gjorts mot 1997 är att detta år är det första året med nära nog
fullständig stödstatistik. En jämförelse kan naturligtvis också göras mot referensnivån för att
belysa produktionsminskningen. Tanken med jämförelsen mot året 1997 var också att jämföra
mot ett år då nationella stödet var infört.
Noteras bör också att uppgifter om potatisproduktion inte finns med i jämförelsen. Nationellt
stöd för potatisproduktion lämnades till och med år 2012 genom en egen stödordning varför
uppgifterna om den produktionen är bristfälliga. Genom kommissionens genomförandebeslut
C(2013) 8554 om ändring av kommissionens beslut K(2010) 6050 överfördes stödet för
potatisproduktion till det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige som redan omfattade
de övriga produktionsformerna.
En jämförelse av uppgifter för det nationella stödet för år strax efter Sveriges EU-inträde (år
1997) och för senast redovisade år (år 2018) visar att producerad mängd för nästan samtliga
produktionsslag är avsevärt lägre – se följande tabell. Uppgifterna i tabellen avser
producerade mängder inom hela stödområdet.
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Tabell 15, Jämförelse för åren 1997 och 2018 för producerade mängder mjölk, slaktsvin, värphönor,
suggor, getter och bär/grönsaker i stödområdet.

Produktionsform

Procentuell förändring
mellan 2018 och 1997

1997

2018

Mjölk – ton

464 152

365 315

-21 %

Slaktsvin – antal

103 885

83 201

-20 %

Värphönor – antal

185 950

141 775

-24 %

Suggor – antal

5 161

3 142

-39 %

Getter – antal

2 344

2 441

+4 %

602

340

-44 %

Bär/grönsaker – ha
Källa: Stödsystemets databaser

Endast produktionsformen för getter visar på en ökad produktion.
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Tabell 16, Jämförelse för åren 1997 och 2018 för producerade mängder mjölk, slaktsvin, värphönor,
suggor, getter och bär/grönsaker i riket

Produktionsform

1997

2018

Mjölk – ton

3 276 000

2 760 230

Slaktsvin > 20 kg – antal

1 312 673

900 866

Procentuell förändring
mellan 2018 och 1997
-16 %
-31 %
34 %

Värphönor – antal
Suggor till avel – antal
Getter – antal

5 724 509

7 699 306

268 704

130 302

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

-51 %

+/-0

Trädgårdsväxter – ha

14 600

14 671

Källa: Sveriges officiella statistik
På motsvarande vis är antalet stödmottagare år 2018 betydligt lägre än det var år 1997. Dock
saknas uppgift om antalet stödmottagare för getter år 1997.

Tabell 17, Jämförelse mellan åren 1997 och 2018 för antalet stödmottagare.

Produktionsform

1997

Mjölk
Slaktsvin

2 945
197

Värphönor
Suggor
Getter
Bär/grönsaker

Procentuell förändring
mellan 2018 och 1997
670
-77 %
37
-81 %

2018

40

8

-80 %

213

52
97

-76 %

185

89

*
-52 %

Källa: Stödsystemets databaser
*Det går inte att göra en jämförelse för getter då det inte fanns några datauppgifter över vilka
stödmottagare som höll getter under år 1997.
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Tabell 18, Jämförelse mellan år 1997 och år 2018 för utbetalda belopp i miljoner kronor.

Produktionsform

1997

2018 Procentuell förändring

Mjölk
Slaktsvin

266,6
12,6

369,1
15,2

+38 %
+21 %

2,6

1,9

-27 %

2
1

2,8
1,6

+40 %
+60 %

1,8

1,3

-28 %

Värphönor
Suggor
Getter
Bär/grönsaker
Källa: Stödsystemets databaser

Såväl producerade mängder som antalet stödmottagare är med ett undantag betydligt lägre år
2018 än de var år 1997. Undantaget är getproduktionen där antalet producerade getter var
något högre år 2018 än det var år 1997. Getproduktionen är dock av en mycket liten
ekonomisk omfattning sett totalt för jordbrukssektorn i norra Sverige.
Vad gäller utbetalade belopp är detta för de flesta produktionsformerna högre år 2018 än
dessa var år 1997. Undantagen var beloppen för ägg- och bär-/grönsaksproduktion som var
högre år 1997. Att de utbetalade beloppen, trots en lägre produktion, ändå var högre år 2018
än år 1997 beror på att stödnivåerna under årens lopp har höjts ett flertal gånger med en
kraftig höjning år 2018.
Produktionen minskar således även om stödet ökar.
Jordbruksverkets analys visar att både areal, antal djur och produktion av olika produkter har
utvecklats mer oförmånligt i stödområdet än i landet i övrigt.
Under de olika landsbygdsprogrammen har ersättningarnas regler och ersättningsnivåerna för
ersättning/stödet nedan ändrats. Jordbruksverket gör en jämförelse av stöden/ersättningarna
för:
 Nationella stödet
 Kompensationsstödet
 Miljöersättning för vallodling
 Miljöersättningen för öppet och varierat odlingslandskap
Jämförelsen av stöden redovisas i Bilaga 9. Jämförelse av stödformerna kompensationsstöd, det
nationella stödet och miljöersättningen för vallodling. Anledningen till att ersättningen/stödet för
miljöersättningarna ingår i utredningen är att dessa stöd, liksom det nationella stödet och
kompensationsstödet, har använts för att stärka produktionen i den norra delen av Sverige.
Miljöersättningarna ingår därför i våra underlag i kommande analyser.
Under införandet av nya programperioden 2014-2020 beslutades att det inte skulle gå att söka
ersättning för miljöersättning för vallodling och kompensationsstöd på samma mark. För att
kompensera de områden som förlorat möjlighet att få vallersättning, utökades därför budgeten
för kompensationsstödet i dessa områden. Miljöersättningen för öppet och varierat
odlingslandskap hade tidigare varit en ersättning för miljövänlig odling av slåtter- och
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betesvall på åker. Här var syftet att bevara odlingslandskapet och förhindra en omfattande
nedläggning av jordbruksmark. Härigenom skulle en biologisk mångfald och värdefulla
kulturmiljöer bevaras. Stödet var kopplat till djur, med olika ersättningar i olika
stödområden9. Ändringar i landsbygdsprogrammet från programperiod till programperiod har
medfört att pengar flyttats mellan olika stödformer. Syftet har ändå varit att pengarna ska gå
till samma grupp av lantbrukare.
I de kommande diagrammen varierar startåret för de olika produktionsformerna.
Jordbruksverket har använt den data som finns tillgänglig och visar hur produktionen har
utvecklas som tidigast från 2006 och framåt. Jordbruksverket har i möjligaste mån redovisat
utvecklingen enligt den stödområdesindelning som har gällt sedan 2016.

4.3 Antal stödmottagare minskar
Det sammanlagda antalet sökande av stöden minskar med tiden, vilken är en naturlig följd av
att antalet jordbrukare minskar (Tabell 19 och Tabell 20). När nya stöd eller nya stödregler
införs kan det påverka denna generella utveckling. Ökningen av antalet stödmottagare för
kompensationsstödet från år 2014 till år 2015 är sannolikt en följd av reglerna för det nya
kompensationsstödet (figur 9). Exempelvis kan man från och med år 2015 i norra Sverige
utan djurinnehav ändå få 250 – 400 kr/ha i stöd för ett stort antal växtodlingsgrödor som
tidigare inte var stödberättigande.

9

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004, Jordbruksverket (Broschyr)
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Tabell 19 Antalet sökande av gårdsstöd

År

Antalet sökande, i hela Sverige

2007

79 839

2008

78 873

2009

76 987

2010

65 519

2011

64 842

2012

63 710

2013

62 888

2014

61 491

2015

60 141

2016

58 967

2017

57 786

2018

56 756
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Tabell 20 Antalet lantbruksföretag i Sverige och i stödområde 1 – 5 under perioden 2007 – 2018

År

Antalet lantbruksföretag i
Sverige

Antal lantbruksföretag i
stödområde 1 – 5

2007

72 609

13 358

2008

71 611

13 099

2009

71 196

13 034

2010

71 091

12 345

2011

69 470

11 945

2012

68 155

11 611

2013

67 146

11 462

2014

65 867

11 213

2015

64 582

10 938

2016

62 937

10 661

2017

61 615

10 331

2018

61 235

10 285

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 9. Antalet sökande av kompensationsbidrag/stöd år 2004 – 2019 i stödområde 1 – 5.

4.4 Åkerarealen minskar
Åkerarealen inom stödområdet har minskat snabbare än i övriga landet (Figur 10). Under det
senaste året har dock ingen minskning skett, men om det kan kopplas till att det nationella
stödet höjdes år 2018 är för tidigt att säga.
För att se eventuella skillnader i förändring mellan de olika stödområdena har ansökt areal
jordbruksmark i kompensationsstödet analyserats (Figur 11). Arealen jordbruksmark, som
alltså även inkluderar betesmark, har ökat med cirka 6 % mellan år 2015 och år 2019.
Samtidigt har åkerarealen minskat. Ökningen i jordbruksarealen är betydligt mindre än
ökningen av antalet stödmottagare. Det tycks också som att de som sökte
kompensationsbidrag år 2014, ansökte om stödet för mindre areal i det nya
kompensationsstödet år 2015 än de gjorde år 2014. Det kan finnas flera skäl till en sådan
utveckling. Markägarna kan vara intresserade att ta del av den nya möjligheten att få del av
kompensationsstödet. Det kan också vara så att de tidigare brukarna nu maximerar antal
djurenheter för att uppfylla kraven för ett typjordbruk med högre ersättningsnivåer.
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Figur 10. Relativ utveckling av areal åkermark i stödområde 1- 5 och i övriga riket.

Källa: Sveriges officiella statistik.
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Figur 11. Ansökt areal i kompensationsstöd inom stödområde 1 – 5 under år 2015 – 2019.

Källa: Jordbruksverkets stöddatabaser.

4.5 Mjölkproduktionen minskar
Mjölkproduktionen har generellt minskat mer i stödområdet än övriga riket (Figur 12). År
2018 avviker från det mönstret, men om det har ett samband med höjningen av det nationella
stödet till mjölkproduktion, eller beror på andra faktorer är för tidigt att säga. I Figur 13 a
visas relativ utveckling av mjölkproduktionen i de olika stödområdena och i Figur 13 b den
totala produktionen i de olika stödområdena. Mängden mjölk som produceras i varje
stödområde varierar alltså mycket. Utvecklingen av mängden mjölk i de olika stödområdena
varierar också mycket. Övergångsområdena (med suffix a och b) hade under 2016 – 2018
sänkt stöd (-12 öre/kg) jämfört med tidigare. Stödområde 1 hade oförändrat och övriga
områden höjt stöd.
År 2018 tillfördes cirka 100 miljoner till nationella stödet vilket medgav en ökning med 28
öre/kg till alla stödområden. De som ”tjänade” minst fick sammanlagt därmed 16 öre/kg mer
jämfört med nivå från år 2015. År 2018 har alltså alla stödområden högre stöd än jämfört med
år 2015. De områden där mjölkproduktionen ökat mest är stödområde 2, 4 och 4a. De
områden som minskat mest är stödområde 1, 3a och 5a. Det finns en tendens till att områden
som hade sänkt stöd år 2016 och 2017 sänkt sin produktion mer, men uppenbart finns det
andra faktorer som också påverkar mycket.
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Figur 12. Relativ utveckling av mjölkproduktion (kg mjölk) i stödområde 1 – 5 och i övriga riket.

Källa: Sveriges officiella statistik.
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Figur 13. a) (tillvänster) Relativ utveckling av mjölkproduktion i stödområde 1 – 5 under år 2016 – 2018.
b) (till höger) Levererad mängd mjölk (kg) i stödområde 1 – 5 under 2018.

Källa: Stödsystemets databaser

4.5.1

Antalet mjölkkor minskar

Utvecklingen av antalet mjölkkor i stödområdet och i övriga riket följer trenden för
mjölkproduktionen, men visar en större minskning eftersom mjölkproduktion per ko ökar.
(Figur 14).
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Figur 14. Antalet mjölkkor i stödområdet och i övriga riket

Källa: Sveriges officiella statistik.

4.5.2

Antal besättningar med mjölkkor minskar

Antalet mjölkkobesättningar visar samma trend som mjölkmängd och antalet mjölkkor, men
antalet besättningar har minskat mer på grund av ökad produktion per ko och att
besättningarna har blivit större (Figur 15 och Figur 16).
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Figur 15. Antalet besättningar i stödområdet och i övriga riket

Källa: Sveriges officiella statistik och stödsystemets databaser

Figur 16. Antalet mjölkbesättningar i stödområde 1 – 5 under 2007 – 2018.

Källa Stödsystemets databaser

4.6 Nötkreatur
Det är svårt att sammanställa antalet nötkreaturbesättningar inom stödområdet och övriga
riket för en längre tidsperiod på grund av indelningsgrunder av tillgänglig statistik.
Stödområdet sammanfaller dock till stora delar med de sex nordligaste länen. Därför används
istället antalet nötkreaturbesättningar i de sex nordligaste länen som ett ungefärligt mått av
antalet nötkreaturbesättningar inom stödområde 1 – 5. Antalet besättningar med nötkreatur
(inklusive mjölkkor) har minskat inom detta område i ungefär samma takt som övriga landet
(Figur 17). Speciellt i stödområde 3 har antalet minskat (Figur 18). I stödområde 3 har
mjölkproduktionen (kg mjölk) däremot inte minskat i motsvarande grad. Det skulle kunna
tolkas som att mjölkproduktion till stor del har upprätthållits genom färre och större
besättningar, och att det finns relativt mindre arealer över för övrig nötproduktion.
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Figur 17. Utveckling av antalet företag med nötkreatur i de sex nordligaste länen och övriga riket

Källa: Sveriges officiella statistik

Figur 18. Antal besättningar med nötkreatur inom stödområdet. Antalet besättningar är antalet
kompensationsstödsansökningar med nötkreatur.

Källa Stödsystemets databaser
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4.6.1

Antal nötkreatur

Det är svårt att sammanställa antalet nötkreatur inom stödområdet och övriga riket för en
längre tidsperiod på grund av indelningsgrunder av tillgänglig statistik. Stödområdet
sammanfaller dock till stora delar med de sex nordligaste länen. Därför används istället
antalet kor (både för mjölkproduktion och produktion av kalvar) i de sex nordligaste länen
som ett ungefärligt mått på utvecklingen av antal nötkreatur inom stödområde 1 – 5.
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Figur 19 visar den relativa förändringen av antalet kor för mjölkproduktion och produktion av
kalvar i de sex nordligaste länen och i övriga riket. Det totala antalet kor har inte minskat lika
snabbt som i övriga riket. Inom stödområdet kan antalet djurenheter för nötkreatur vid
ansökan av kompensationsstöd användas för att följa utvecklingen av antalet nötkreatur (Figur
20). Mellan år 2004 och 2018 har antalet ansökta djurenheter minskat med 13 procent inom
stödområdet. Det är dock stora skillnader mellan olika områden. Mest har antalet djurenheter
minskat i stödområde 1 och 3a, med cirka 35 procent. Däremot har antalet djurenheter ökat
med 23 procent i stödområde 4.

120

100

80

60

40

20

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Relativtal utveckling i stödområdet

Relativtal utveckling i övriga riket

62

Figur 19. Relativtal för antalet kor för mjölk och produktion av kalvar i de sex
nordligaste länen och i övriga riket.

Figur 20, Totalt antal nötkreatur (inklusive mjölkkor uttryckt som DE) inom stödområde 1 – 5.

Källa Stödsystemets databaser

4.7 Hur antalet djur har varierat över tid
4.7.1

Värphöns

Värphöns är en av få produktionsgrenar där antal eller produktionsmängd inte minskat i
Sverige sedan 1990 (Figur 21). Antal kan variera mycket mellan år i enskilda områden,
beroende på när insättning av nya hönor sker i stallarna. Antalet företag med värphöns är nu
mycket få (Figur 22), och antalet insatta hönor kan variera mycket över åren (Figur 23).
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Figur 21. Den relativa förändringen av antal värphöns 1990 – 2016.

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 22. Antal företag med stöd för värphöns inom stödområdet 2016 – 2018.

Källa Stödsystemets databaser

Figur 23. Antal insatta värphöns i stödområdet 2008 - 2018.

Källa Stödsystemets databaser
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4.7.2

Suggor

Antalet suggor har under perioden 1990 – 2016 minskat betydligt mer i stödområdet än i
övriga riket (Figur 24, Figur 25). Dock tycks en viss stabilisering eller till och med ökning
skett de senaste åren.

Figur 24. Den relativa förändringen av antal suggor inom stödområdet och övriga riket 1990 – 2016

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 25, Antal suggor mellan 2004 fram till 2018 i stödområde 1 – 5.

Källa Stödsystemets databaser

4.7.3

Slaktsvin

Antalet slaktsvin har minskat i ungefär samma omfattning inom stödområdet som övriga riket
(Figur 26), Sedan 2016 har utvecklingen varit svagt ökande, med undantag av stödområde 5
(Figur 27).

Figur 26. Den relativa förändringen av antal slaktsvin inom stödområdet och övriga riket 1990 – 2016

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 27. Antalet slaktsvin mellan 2007 fram till 2018 inom stödområde 1 – 5.

Källa Stödsystemets databaser

4.8 Odling av potatis, grönsaker och bär
Odlingen av matpotatis har minskat snabbare inom stödområdet än i övriga riket (Figur 28).
Minskningen har skett i alla stödområden (Figur 29).
Odlingen av trädgårdsväxter har ökat inom övriga riket sedan år 2001 (Figur 30) medan den
har minskat inom stödområdet. Särskilt inom stödområde 3 har det skett en minskning (Figur
31).
Odlingen av bärväxter är i svensk officiell statistik inkluderad i övriga växter och redovisas
inte här.
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Figur 28. Den relativa förändringen av areal matpotatis inom stödområdet och övriga riket 2001 – 2019

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 29. Hektar matpotatis inom stödområde 1 – 5 under 2004 - 2018.

Källa Stödsystemets databaser
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Figur 30. Relativ utveckling för areal trädgårdsväxter i stödområdet och övriga riket.

Källa: Sveriges officiella statistik
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Figur 31, Areal (hektar) med bär och grönsaker inom stödområde 1 – 5.

Källa Stödsystemets databaser.

4.9 Utbetalningar kompensationsstöd 2015 – 2018
Nästan 1,3 miljarder kronor betalas ut i kompensationsstöd varje år, varav 0,6 miljarder går
till stödområde 1 – 5 (Tabell 21). Den ersättningsberättigade arealens fördelning på de fem
typjordbruken har varit relativt stabil under perioden 2015 – 2018 om man ser på alla
stödområden. (Figur 32). Däremot har det varit regionala förändringar. I stödområde 1 – 5 har
andel av typjordbruk 1 ökat under perioden, medan andelen har minskat något i södra Sverige
(Figur 33). Förändringen i stödområde 1 skiljer sig från övriga områden i norr. Stödområde 1
är ett område med liten areal, och enskilda händelser kan få stort genomslag.
Ersättningsnivåerna per hektar är högre i stödområde 1 – 5 än i övriga stödområden och skulle
kunna vara ett starkare incitament för att få ersättning enligt typjordbruk 1, men det förklarar
inte varför andelen har minskat i södra Sverige.
För typjordbruk 2 är utvecklingen motsatt jämfört med typjordbruk 1. Arealen har ökat i södra
Sverige, och minskat i norra Sverige (Figur 34). För typjordbruk 3 har arealen minskat, eller
är oförändrad för alla stödområden, undantaget stödområde 1 (Figur 35). Arealutveckling för
typjordbruk 4 varierar i olika stödområden. Arealen har minskat mest i stödområde 3 – 6, och
det är en svag ökning i stödområde 2 (Figur 36). Typjordbruk 5 har tydligt minskat i södra
Sverige (Figur 37). Minskningen är inte lika tydlig i norra Sverige.
Den ersättningsberättigande arealens fördelning på länsnivå presenteras i Tabell 22.
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Tabell 21. Kompensationsstödet: Ersättningsnivåer före avdrag och ersättningsberättigad areal, totalt och
i stödområde 1 – 5.

2015

2016

2017

2018

Totalt stödbelopp före
avdrag, MSEK

1 171

1 262

1 280

1 282

Stödbelopp före avdrag
till stödområde 1 – 5,
MSEK

554

566

570

575

Total
1 105 489
ersättningsberättigande
areal, ha

1 095 484

1 099 726

1 103 727

Ersättningsberättigande 249 599
areal i stödområde 1 –
5, ha

244 599

244 451

246 698

Källa Stödsystemets databaser.

Figur 32. Andel av ersättningsberättigande areal i alla stödområden.

Källa Stödsystemets databaser.
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Figur 33. Relativ utveckling av ersättningsberättigande areal typjordbruk 1 i kompensationsstödet,
baserat på brukningscentrum.

Källa Stödsystemets databaser.

74

Figur 34. Relativ utveckling av ersättningsberättigande areal typjordbruk 2 i kompensationsstödet,
baserat på brukningscentrum.

Källa Stödsystemets databaser.

75

Figur 35. Relativ utveckling av ersättningsberättigande areal typjordbruk 3 i kompensationsstödet,
baserat på brukningscentrum.

Källa Stödsystemets databaser.
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Figur 36. Relativ utveckling av ersättningsberättigande areal typjordbruk 4 i kompensationsstödet,
baserat på brukningscentrum.

Källa Stödsystemets databaser.
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Figur 37. Relativ utveckling av ersättningsberättigande areal typjordbruk 5 i kompensationsstödet,
baserat på brukningscentrum.

Källa Stödsystemets databaser.
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Tabell 22 Ersättningsberättigande areal (hektar) i kompensationsstödet år 2018, fördelad på typjordbruk
och län, enligt lokalisering av brukningscentrum. Om brukningscentrum är okänt har det inte gått att
inkludera arealen.
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Jordbrukstyp 1

Jordbrukstyp 2

Jordbrukstyp 3

Jordbrukstyp 4

Jordbrukstyp 5

Totalt

Blekinge län

994

2 169

559

164

93

3 978

Dalarnas län

15 285

7 374

2 593

17 678

2 999

45 928

Gotlands län

9 507

8 591

4 452

10 842

516

33 907

25 593

7 211

2 264

15 284

6 474

56 827

4 101

5 667

1 327

2 253

240

13 588

Jämtlands län

22 625

5 585

1 082

3 269

5 258

37 818

Jönköpings län

46 251

32 236

5 454

16 408

1 438

101 786

Kalmar län

29 708

23 154

5 746

12 274

990

71 872

Kronobergs län

19 082

20 668

4 028

8 435

1 404

53 617

Norrbottens län

12 635

1 363

1 105

3 714

9 691

28 508

Skåne län

9 401

7 442

1 684

2 231

793

21 551

Stockholms län

2 301

7 111

4 551

13 176

1 224

28 363

Södermanlands
län

5 182

10 831

2 286

14 351

437

33 087

Uppsala län

7 294

6 687

2 992

13 216

540

30 729

Värmlands län

22 643

13 750

3 562

24 870

5 268

70 092

Västerbottens
län

29 601

3 421

1 462

8 357

8 159

51 000

Västernorrlands
län

20 682

4 815

1 443

4 749

7 172

38 861

Västmanlands
län

2 917

4 104

1 370

14 109

279

22 779

Västra
Götalands län

66 628

47 082

9 642

71 800

2 953

198 104

Gävleborgs län
Hallands län
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Örebro län
Östergötlands
län

4 242

4 487

2 765

5 531

586

17 612

13 488

19 283

3 703

8 351

1 107

45 933

Källa Stödsystemets databaser.

4.10 Utbetalningar i stödområde 1-5
Det totalt utbetalade stödbeloppet har ökat sedan 2015 inom stödområde 1 – 5. (Figur 38).

Figur 38. Utveckling av totalt stödbelopp (gårdsstöd, kompensationsstöd, vallodling och nationella stöd)
mellan 2007 och 2018.

4.11 Produktion som ingår i det nationella stödet
Tabell 23 och 24 nedan visar produktionen under perioderna 1995-1999 och 2014-2018 för de
produktionsformer som ingår i det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige, med
undantag för potatis.
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Tabell 23, Producerade eller brukade årliga mängder under åren 1995-1999

Produktionsform

1995

Mjölk – ton

474 550 436 544 464 152 463 243 464 193 460 536

Slaktsvin – antal

109 568 104 529 103 885 110 631 108 347 107 392

Värphönor - antal

182 838 211 909 233 290 248 104 219 536 219 135

Suggor – antal

7 064

5 688

5 161

4 752

4 363

5 406

Getter – antal

2 443

2 331

2 344

2 425

2 241

2 357

672

602

474

429

564

2018

Årligt genomsnitt

Bär/grönsaker – ha 643

1996

1997

1998

1999

Årligt genomsnitt

Källa Stödsystemets databaser.
Tabell 24, Producerade eller brukade årliga mängder under åren 2014-2018.

Produktionsform

2014

Mjölk – ton

392 118 388 240 375 743 369 586 365 315 378 200

Slaktsvin – antal

64 750

Värphönor - antal

148 700 175 100 226 200 142 700 141 800 166 900

Suggor – antal

3 132

3 312

3 009

3 234

3 142

3 166

Getter – antal

2 933

2 860

2 653

2 527

2 441

2 683

343

346

333

340

343

Bär/grönsaker – ha 353

2015

67 880

2016

75 090

2017

77 480

83 201

73 680

Källa Stödsystemets databaser.
Produktionen har minskat inom alla produktionsformer utom för getter.
Nedanstående tabell 25, visar den relativa förändringen i stödområde 1-5 beräknad på den
årliga genomsnittliga produktionen.
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Tabell 25, relativ förändring för det årliga genomsnittet från perioden 1995-1999 till perioden 2014-2018,
1995-1999 = 100.

Produktionsform

Relativ förändring %

Mjölk – ton

-17,9

Slaktsvin – antal

-31,4

Värphönor - antal

-23,8

Suggor – antal

-41,4

Getter – antal

+13,8

Bär/grönsaker – ha -39,2

4.12 Effekter av alternativ utformning av det
nationella stödet
För att belysa effekterna av olika alternativ till utformning av det nationella stödet har utfallet
beräknats för några typgårdar. Beräkningarna omfattar mjölk- och nötköttsproduktion som är
de vanligast förekommande produktionsgrenarna i stödområdet. Typgårdarna har konstruerats
så att de är representativa för ett långsiktigt bestående jordbruk i området. Det innebär att
företagen är större än dagens genomsnittliga företag. Mjölkföretaget har 125 kor vilket
motsvarar ett företag med två mjölkrobotar och nötköttsföretaget har 40 kor. När
investeringar idag görs är dessa storlekar vanligt förekommande. Övriga produktionsgrenar
bedöms vara så små att beräkningarna därmed blir alltför osäkra.
Det förutsätts att företagen föder upp de djur som krävs för rekrytering medan övriga kalvar
säljs före 6 månaders ålder. Arealbehovet har anpassats så att företagen är självförsörjande
med grovfoder och spannmål medan proteinfoder köps in. På mjölkföretaget används
åkermark som bete för korna medan rekryteringsdjuren utnyttjar permanenta beten. På
nötköttsföretaget utnyttjar både kor och rekryteringsdjur permanenta beten.
Jordbruksverkets normskördar utgör avkastningsnivåerna i växtodlingen och data ifrån
Jordbruksverkets kalkylverktyg Agriwise används för beräkning av foderbehoven.
Beräkningarna har gjorts för de stödområden där merparten av produktionen i norra Sverige
är belägen, det vill säga stödområde 6, 4 och 3. Notera att stödområde 6 ingår i beräkningen
och att det inte lämnas nationellt stöd i det området. Typgårdarna togs ursprungligen fram för
att visa på effekterna av utjämningen av gårdsstödet. I ett senare skede kom de att användas
även för att visa på effekter av tillämpningen av landsbygdsprogrammet för perioden 20142020.
De stöd som beaktas i beräkningar är följande




Gårdsstöd, inklusive förgröningsstöd
Kopplat nötkreatursstöd
Vallodling
83





Betesmarksstöd för allmänna värden
Kompensationsstöd
Nationellt stöd

Mjölkproduktion, typgård med 125 mjölkkor + rekryteringsdjur

Stödområde

Vallareal, ha

Spannmålsareal,
ha

Betesmark, ha

Summa
jordbruksmark,
ha

6

116

72

36

224

4

131

85

28

244

3

134

96

53

283

Dikoproduktion, typgård med 40 dikor + rekryteringsdjur

Stödområde

Vallareal, ha

Spannmålsareal,
ha

Betesmark, ha

Summa
jordbruksmark,
ha

6

26

2

72

100

4

36

3

69

108

3

37

3

131

170

Av Figur 39, Figur 40 och Figur 41 framgår summa stöd som respektive typgård fått per år
under budgetperioden 2006-2013 och 2014-2020. Beräkningarna för budgetperioden 20142020 avser de ersättningsnivåer som tillämpades 2018. Ökat stöd mellan de båda
budgetperioderna beror bland annat på införande av ett kopplat nötkreatursstöd samt ett höjt
kompensationsstöd. Dessa förändringar har gynnat norra Sverige jämfört med övriga delar av
landet. Även det nationella stödet har höjts under dessa år.
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Figur 39 Areal- och djurbaserade stöd till mjölkföretag med 125 kor + rekrytering för budgetperioden
2006-2013 och 2014-2020 (för det nationella stödet används nivån för 2018 och framåt), kronor per
företag

Figur 40 visar effekten av ändrad områdesindelning där företaget i område 3 hamnar i ett
område med lägre nationellt stöd för mjölk men där övergångsstödet går in för att kompensera
för denna stödminskning.
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Figur 40, areal- och djurbaserade stöd till mjölkföretag med 125 kor + rekrytering för budgetperioden
2006-2013 och 2014-2020 i område 3a där övergångsstöd tillämpas, kronor per företag
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Som framgår av Figur 41 ges inte något nationellt stöd till dikoföretag.
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Figur 41, summa areal- och djurbaserade stöd till nötköttsföretag med 40 kor + rekrytering för
budgetperioden 2006-2013 och 2014-2020, kronor per företag
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5 Redovisning av förslag till ändringar i
stöden
I detta kapitel redovisas och analyseras förslag till ändringar av det nationella stödet och
kompensationsstödet. Förutom Jordbruksverkets förslag, analyseras även förslag som
branschföreträdare och länsstyrelser lämnat vid de samråd som genomförts. ( Bilaga 1.
Skriftliga synpunkter från LRF., Bilaga 2. Skriftliga synpunkter från LRFs Norrlandsgrupp,
Bilaga 3. Skriftliga synpunkter från länsstyrelser i de nordligaste länen.). Förslag till
förändringar av kompensationsstödet kan genomföras tidigast nästa programperiod, som för
närvarande beräknas börja 2023.
Enligt regeringens uppdrag10 ska syftet med en ändring vara en högre måluppfyllelse för
stöden. Målsättningen med det nationella stödet är att säkerställa att jordbruksproduktion kan
bedrivas i norra Sverige, medan Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i
områden som har sämre fortsättningar för produktion
I avsnitt 5.1 redogörs för möjligheterna att ha gemensam och/eller olika områdesindelning för
de två stödformerna. Den metod som används i analysen av förslagen redovisas i avsnitt 5.2. I
de därefter följande avsnitten redovisas Jordbruksverkets övergripande bedömning av
förslagen samt de mer detaljerade analyserna av respektive förslag.

5.1 Regler för stödens områdesindelning
I detta avsnitt analyseras möjligheterna att ha en gemensam eller olika områdesindelningar för
det nationella stödet och för kompensationsstödet. Strävan efter enklare regler och en
effektivare administration är de främsta skälen till att Jordbruksverket har tillämpat samma
stödområdesindelning för de båda stöden.
I Tabell 26 nedan redogörs för de möjligheter som kan finnas i stödens regelverk för att ändra
den nuvarande områdesindelningen.

10

Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet. Regeringsbeslut
2019-06-05.
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Tabell 26. Möjligheter i regelverken gällande ändringar i områdesindelningarna för det nationella stödet
och kompensationsstödet.
Kompensationsstödet

Nationella stödet

Artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013
föreskriver att medlemsstaterna ska ange vilka
områden som är berättigade till stöd enligt
följande kategorier:
Bergsområden
Andra områden än bergsområden med
väsentliga naturliga begräsningar
Andra områden som påverkas av särskilda
begränsningar

Enligt artikel 142.1 i anslutningsakten ska
kommissionen tillåta att Norge, Finland och
Sverige lämnar långsiktigt stöd på nationell
nivå för att säkerställa att
jordbruksverksamhet kan behållas i
särskilda regioner. Dessa regioner skall
omfatta jordbruksområden norr om den 62:a
breddgraden och några sådana närliggande
områden söder om den breddgraden där
det råder liknande klimatförhållanden vilka
gör det särskilt svårt att driva jordbruk.

Vidare föreskriver artikel 32 att områden norr
om 62:a breddgraden och vissa närliggande
områden ska anses vara bergsområden.

I bilaga 1 till kommissionens beslut C(2018)
1622 föreskrivs indelningen i fem
delregioner (stödområde 1-5) och vilka
församlingar som hör till vardera delregion.

I bilaga 2 till förordningen (2015:406) om stöd
för landsbygdsutvecklingsåtgärder föreskrivs
vilka stödområden (1-5) som hör till
bergsområdena och vilka församlingar som
hör till vardera stödområde.

I de aktuella regelverken, det vill säga i Sveriges anslutningsakt till EU för det nationella
stödet och i kommissionens förordning 1305/2013 för kompensationsstödet, anges att
områden norr om 62:a breddgraden och vissa närliggande områden, är stödberättigande
områden för nationellt stöd respektive kompensationsstöd i bergsområden.
De båda regelverken är enligt Jordbruksverkets tolkning inte juridiskt kopplade till varandra.
Det innebär att ändringar i ett av regelverken inte tvingar till ändringar i det andra regelverket.
Möjligheten att differentiera ersättningsnivån uttrycks på olika sätt i reglerna för
kompensationsstödet och det nationella stödet. Jordbruksverket bedömer därför att
stödområdesindelningen för de två olika stöden inte behöver vara helt lika. Stödens
ersättningsnivåer är differentierade genom att produktionsformerna i det nationella stödet och
typjordbruken i kompensationsstödet har olika ersättningsnivåer i de olika stödområdena.
Sverige beslutar på nationell nivå vilka ersättningsnivåer som ska gälla. Ersättningsnivåerna
för kompensationsstödet måste dock begränsas inom de ramar som föreskrivs i
kommissionens förordning 1305/2013 och kommissionen ska godkänna ersättningsnivåerna.
Kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om stödområdesindelning både för det nationella
stödet och för kompensationsstödet. Regelverket för kompensationsstödets områdesindelning
anges i EU-förordning 1305/2013 (europaparlamentets och rådets förordning om stöd för
landsbygdsutveckling). Där anges att medlemsstaterna får differentiera stödnivån i syfte att ta
hänsyn till …”hur allvarlig den fastställda varaktiga begränsningen är som påverkar
jordbrukets verksamheter”….
Det finns alltså en stark koppling till den naturliga och varaktiga begränsning som det
hänvisas till, vilket i Sveriges fall är låg temperatur under växtsäsongen.
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För det nationella stödet till norra Sverige anges i Kommissionens beslut 2018/479 ”bör
differentiera stödet ... utifrån det naturliga handikappets omfattning samt andra mål och
transparenta och motiverade kriterier med koppling till de mål som fastställs…”.
Kommissionen föreskriver således att det nationella stödet bör differentieras utifrån det
naturliga handikappets omfattning och kriterier kopplade till det nationella stödet.

5.2 Metod för analys och bedömning av förslag
Jordbruksverket har gjort konsekvensanalyser av förslagen för att undersöka hur stödens
måluppfyllelse och administration kan komma att påverkas. I analysen ingår följande
aspekter:






Hur förslagen kan förväntas påverka:
o Respektive stöds mål
o Möjligheterna att kombinera reglerna för kompensationsstödet och det
nationella stödet
o Enkelhet och den långsiktiga stabiliteten i jordbrukspolitiken
Hur förslagen kan påverka det administrativa arbetet när det gäller:
o Jordbruksverkets IT-system
o Behov av införande av nya regler och förhandlingar, fördragsändringar, beslut
på nationell nivå och EU-nivå, förordningsändringar m.m.
o Förvaltning och myndigheters handläggning, behov av uppdateringar av
rutiner och information m.m.
o Budgeten för respektive stöd
o Jordbrukaren
Risker med förslagen

I analysen undersöks vilken effekt de olika förslagen kan ha för respektive stöds mål och dess
koppling till livsmedelsstrategins mål, till exempel när det gäller produktionsutveckling och
miljöaspekter.
Förslagen som redovisas leder i vissa fall till en målkonflikt med avseende på
stödområdesindelningen mellan nationellt stöd och kompensationsstöd. Utformningen av
områdesindelningen har hittills gjorts så att indelningen är densamma för nationellt stöd och
kompensationsstödet. Regelverken för de bägge stöden är dock oberoende av varandra.
Följden blir skilda stödområdesindelningar då vissa förslag är oförenliga mellan stöden.
Analysen omfattar även möjligheterna till enkelhet och en stabil tillämpning av
jordbrukspolitiken.
De administrativa konsekvenserna bedöms utifrån hur handläggning och Jordbruksverkets ITsystem påverkas. När det gäller de administrativa konsekvenserna ingår även en bedömning
av hur enkla eller svåra förändringar i regelverken skulle kunna bli. Det ingår också en
bedömning av om förändringen ryms inom befintlig budget för stödet eller om en utökad
budget krävs under nästa programperiod för att förslaget ska kunna genomföras. Slutligen
görs en övergripande riskanalys av respektive förslag.
Förslagens påverkan på respektive stöds mål uppskattas enligt följande skala; liten, måttlig
och stor. Stor påverkan på ett stöds mål innebär att Jordbruksverket bedömer att det är många,
90

antingen en hel produktionsgren eller ett stort antal jordbrukare i det aktuella stödområdet,
som kan påverkas i positiv riktning av förslaget. Liten påverkan innebär att produktionsgrenar
bedöms påverkas i begränsad utsträckning och/eller att relativt få jordbrukare i stödområdet
påverkas. Måttlig påverkan innebär en måttligt positiv påverkan på produktionsgrenar
och/eller att en begränsad grupp jordbrukare kan påverkas positivt.
På motsvarande sätt har de administrativa konsekvenserna i form av ändringar i regelverk,
handläggning på Jordbruksverket och påverkan på IT-systemen kategoriserats i två
huvudkategorier. Förändringar som kan genomföras genom justeringar inom ramen för
befintliga regelverk, rutiner och IT-system bedöms få måttliga konsekvenser för
administrationen av stöden. Förslag som kräver införande av nya regler och rutiner för
handläggning och/eller utveckling av nytt IT-stöd bedöms få omfattande konsekvenser för
administrationen av stöden.

5.3 Analys av förslag till förändringar av det nationella
stödet
5.3.1

Övergripande bedömning av förslag

I detta avsnitt redovisas och analyseras olika förslag på förändringar av det nationella stödet
som förts fram av branschen, av länsstyrelserna och av Jordbruksverket.
Jordbruksverkets övergripande bedömning av dessa förslag redovisas i Tabell 27 nedan. I de
följande avsnitten redovisas den detaljerade analysen av respektive förslag.
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Tabell 27. Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar i det nationella stödet 11
Övergripande bedömning
Förslag till förändringar i
det nationella stödet

Påverkan
på stödets
mål

Bidrar till
enkelhet och
stabilitet i
jordbrukspolitiken

Konsekvenser för
regelverk,
administration och ITsystem för stödet

Behov av
utökad
budget för stödet

Permanenta
övergångsområdena för
mjölkproduktion

Stor

Ja

Måttliga

Ja, ca 16 Mkr

Ta bort öar i
områdesindelningen

Måttlig

Nej

Omfattande

Ja, 10-15 Mkr

Permanenta
övergångsområdena
även för övriga
produktionsgrenar12

Liten

Nej

Omfattande

Ja, 1-2 Mkr,
utöver ca 16 Mkr
till mjölkproduktionen

Fördelning av outnyttjade
medel

Liten

Nej

Måttliga

Nej

Lämna stöd för fler
produktionsinriktningar

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Gå tillbaka till gamla
områdesindelningen

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

5.3.2

Permanenta övergångsområdena för mjölkproduktion

År 2016 ändrades områdesindelningen för det nationella stödet. På grund av kritiken mot
förändringen infördes övergångsområden för mjölkproducenter i syfte att minska skillnaderna
i stödnivåer jämfört med den tidigare områdesindelningen. I övergångsområdena ges ett extra
prisstöd som för närvarande är tidsbegränsat till att gälla till och med år 2021. Förslaget
innebär att tidsbegränsningen tas bort och övergångsområdena permanentas.
Stödområdesindelningen i övergångsområden gäller enbart för ersättning för
mjölkproduktion. För övriga produktionsformer finns ingen indelning i övergångsområden
utan den ordinarie stödområdesindelningen gäller
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Endast mindre ändringar i handläggningssystemet krävs. Den befintliga funktionen som
hanterar utbetalningar för produktion i övergångsområdena behöver anpassas till att gälla tills
vidare. Utvecklingen för IT-systemet bedöms rymmas inom befintliga budgetramar.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut)
Förslaget kräver en ändring i regeringens förordning för nationellt stöd som innebär att stöd
till övergångsområdena gäller tills vidare. Den nuvarande tidsbegränsningen gäller till och
11

Definitioner av bedömningarna redovisas i föregående avsnitt 5.2.
Dvs. övriga produktionsgrenar förutom mjölkproduktionen. Dessa produktionsgrenar omfattar en liten andel
av övergångsområdena.
12

92

med 2021, vilket innebär att det behövs ett förnyat regelverk från 2022. Förslaget kräver
godkännande av Kommissionen. Vid införandet av tillfälliga övergångsområden togs ingen
hänsyn till om övergångsområden långsiktigt kunde godkännas av Kommissionen. Förslaget
bör dock kunna godkännas om vi argumenterar för att stödet är viktigt för att bibehålla
mjölkproduktionen, som annars kan läggas ner och bli svår att återuppta. Syftet med stödet är
ju att bibehålla produktionen i området.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Det krävs förhållandevis små insatser för att genomföra förändringen när det gäller
förvaltning och handläggning eftersom det finns ett IT-system och tillhörande funktionalitet
som är kopplade till en fungerande utbetalning idag. Den huvudsakliga insatsen vid en
förändring blir att informera jordbrukarna om att övergångsområdena permanentas.
Budget
Under år 2018 betalades det ut drygt 16 miljoner kronor i övergångsstöd. Förutom
övergångsstödet var ersättningen för det nationella stödet för mjölkproduktion i
övergångsområdet drygt 88 miljoner kronor. Sammanlagt betalades det alltså ut drygt 104
miljoner kronor i övergångsområdena för mjölkproduktion.
Till och med år 2021 medger regelverket att övergångsstöd lämnas, vilket förutsätter att
budgeten anpassas därefter. Senast från och med år 2022 kommer budgetbehovet att behöva
permanentas. Om ingen anpassning av budgeten görs krävs en omfördelning av befintliga
medel. Kostnaden för förslaget beräknas vara cirka 16 miljoner kronor per år.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Förslaget bedöms kunna påverka måluppfyllelsen i positiv riktning. Produktionen i
övergångsområdena skulle påverkas negativt om övergångsområdena inte permanentas, vilket
innebär risk för att mjölkproduktionen läggs ner och blir svår att återuppta.
Inledningsvis, det vill säga under åren 2016 och 2017, var ersättningsnivåerna i
övergångsområdena något lägre än de var före år 2016. Från och med den allmänna höjningen
av det nationella stödet år 2018 är dock ersättningsnivåerna högre i alla stödområden,
inklusive övergångsområdena, jämfört med perioden före år 2016. Jordbruksverket har hittills
inte sett några effekter på produktionen av förändringen. Om övergångsområdena inte blir
permanenta leder det till lägre ersättningsnivåer för vissa distrikt i dessa områden jämfört med
hur det var före 2016. Mjölkproduktionen har anpassat sig till den nuvarande stödnivån. Om
övergångsstödet tas bort ökar risken för minskad produktion och därmed minskar
möjligheterna att nå målen för det nationella stödet. En permanentning av övergångsområdena
innebär också stabilitet i förutsättningarna för stödet, vilket underlättar investeringar och
generationsskiften.
Bibehållen eller ökad produktion kan även förbättra förutsättningar att uppfylla miljömål som
biologisk mångfald. Däremot kan ökad produktion leda till att andra mål för miljö och klimat
blir svårare att nå, som exempelvis målet att reducera utsläppen av växthusgaser.
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Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Det finns idag ett fungerande system som hanterar utbetalning av övergångsstödet för
mjölkproduktion. Den här förändringen kan genomföras inom ramen för reglerna utan att det
påverkar kompensationsstödet.
Stabilitet
För berörda lantbrukare innebär förslaget ingen förändring och är därmed stabilt. Däremot
innebär det en förändring i regelverket som kräver ett godkännande av Kommissionen.
Förenkling
Inte någon förändring mot nuläget.
Risker med förslaget
Det finns risk för att Kommissionen inte godkänner förslaget. Det finns även risk för att
producenter inom de andra produktionsgrenarna för det nationella stödet upplever sig orättvist
behandlade när de inte får del av åtgärden.
Så länge budget avsätts på den nivå som i nuläget finns inga budgetmässiga risker med
förslaget

5.3.3

Ta bort öarna inom områdesindelningen

I nuläget finns det områden insprängda i det nationella stödet som har en annan
stödområdestillhörighet, så kallade öar. Dessa öar omfattar mellan 25 och 30 församlingar,
beroende av hur öarna definieras. Om de nuvarande övergångsområdena för
mjölkproduktionen permanentas är Jordbruksverkets bedömning att antalet öar kommer att
minska.
Förslaget att helt ta bort öarna i stödområdesindelningen för det nationella stödet kan
genomföras genom att de nuvarande öarna inkluderas i det stödområde som omsluter dem.
Inkluderingen av öarna i det nuvarande stödområdet måste motiveras och kräver beslut av
kommissionen eftersom förändringen leder till en ny områdesindelning för det nationella
stödet. Ett motiv för att genomföra denna förändring skulle kunna vara att samtliga
producenter i området bör kompenseras för de långa och därmed dyrare transporterna.
Förslaget bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla produktionen i hela
området. Förslaget kan även leda till en förenkling av stödområdesindelningen för det
nationella stödet och bidra till att öka stödets legitimitet.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Förslaget leder till ändrad stödområdestillhörighet för vissa distrikt. Dessa ändrade
stödområdestillhörigheter måste föras in i IT-systemet Ararat och i ansökningssystemet SAM
Internet. Det är främst ändringar i grunddata som krävs för att genomföra förändringen.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Förslaget kräver förhandling med och ett godkännande av Kommissionen. Det krävs också att
den svenska förordningen ändras i den del som omfattar bilagan för stödområdena.
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Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Förslaget kräver att stödområdestillhörigheten och ersättningsnivåer ändras för de berörda
distrikten. Förslaget kräver informationsinsatser till jordbrukarna.
Budget
Det är osäkert om befintlig budget räcker för att genomföra förslaget, detta måste utredas
ytterligare. Om förslaget skulle kräva en ökning av budgeten som gör att referensnivån måste
höjas måste Sverige inleda förhandlingar med Kommissionen om att få höja budgeten. En
grov uppskattning är att förslaget kan komma att kosta 10-15 Mkr per år.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Förslaget innebär höjda stödnivåer för vissa jordbrukare. Höjt stöd kan förbättra
förutsättningarna för produktion. Förändringarna är dock relativt små vilket bedöms ge en
begränsad påverkan på produktionen. På motsvarande sätt påverkas målen för miljö och
regional utveckling. Kräver åtgärden att en omfördelning görs inom befintlig budget kommer
det att ske en viss nedjustering av stöden. Stödminskningen bedöms få en relativt liten effekt.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget leder till att det blir två olika stödområdesindelningar för det nationella stödet och
kompensationsstödet. Att korrigera öarna i områdesindelningen går att kombinera med
reglerna inom det nationella stödet. Förslaget går däremot inte att kombinera med reglerna för
kompensationsstödet. Anledningen är att områdesindelningen för det nationella stödet då inte
uppfyller kraven på de objektiva kriterierna som finns i EU-förordningen för
kompensationsstödet. Kompensationsstödet är ett EU-stöd där alla administrativa enheter (i
Sveriges fall distrikt) måste uppfylla objektiva kriterier. Sverige har temperatursumma som
kriterium för sin stödområdesindelning och vi måste visa EU-kommissionen att distriktet
uppfyller kriteriet för att det ska kunna inkluderas i stödområdet. Närliggande distrikt kan ha
en annan temperatursumma, vilket leder till att de inte kan tillhöra samma stödområde.
Stabilitet
Detta förslag leder till förändringar i områdesindelningen.
Förenkling
Detta leder inte till någon förenkling.
Risker med måluppfyllelsen för stödformen
Förslaget kräver en del systemutveckling vilket innebär en administrativ risk. Det finns också
en risk att Kommissionen inte godkänner förslaget.

5.3.4

Permanenta övergångsområdena för samtliga produktionsgrenar

Detta förslag innebär att samtliga stödberättigade produktionsgrenar i övergångsområdena får
ta del av de nuvarande extra medlen om övergångsområdena permanentas. Förslaget kan
utformas enligt två olika alternativ, beroende på tillgången till budgetmedel. Det första
alternativet innebär att mjölkproducenterna får behålla dagens stödnivå. För att då möjliggöra
att även övriga produktionsgrenarna får en extra medelstilldelning kan outnyttjade medel i
den nuvarande budgeten användas. Om de nuvarande extra medlen till övergångsområdena
tas bort ur budgeten krävs tillförsel av nya medel för att förslaget ska kunna genomföras.
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Ett annat alternativ skulle kunna vara att de extra medel som idag enbart fördelas till
mjölkproduktionen delas med övriga produktionsgrenar. Nya ersättningsnivåer måste i så fall
tas fram. De mjölkföretag som i dagsläget får övergångsstöd skulle enligt detta alternativ få
något lägre ersättningsnivåer när medlen fördelas på samtliga produktionsgrenar inom det
nationella stödet.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Nuvarande rutiner för utbetalning av övergångsstödet kan användas vilket innebär att de
administrativa effekterna blir små. Ny grunddata, det vill säga nya ersättningsnivåer, måste
dock läggas in i IT-systemet. Om ersättningen för mjölkproduktion får behålla sina
ersättningsnivåer behövs enbart ny grunddata för de övriga produktionsformerna. I annat fall
annars behövs ny grunddata för alla produktionsformer. Övergångsområdena måste
programmeras om så att de gäller alla produktionsformer. Beslutsbrevet kan behöva anpassas
till nya ersättningsnivåer och stödområden.
Troligtvis behöver också beslutsstödsystemet anpassas.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Förhandlingar med kommissionen och ändring av den svenska förordningen behövs oavsett
alternativ. Det kommer även att krävas en del beräknings- och förankringsarbete för att
fastställa de nya stödnivåerna såväl innanför som utanför övergångsområdena.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
De största förändringarna sker inom regelverk och IT-system. Handläggningen påverkas inte i
någon större omfattning då det i huvudsak rör sig om ändrade av ersättningsnivåer.
Jordbrukarnas administrativa börda påverkas inte av ändringen.
Budget
Till och med år 2021 medger regelverket för övergångsstödet för mjölkproduktion att
övergångsstödet kan lämnas och det finns därmed en tillräckligt stor budget för att förslaget
ska kunna genomföras. Förslaget kan komma att kosta cirka en till två miljoner kronor. Senast
från och med år 2022 kommer den nuvarande budgetnivån att behöva permanentas för att
förslaget ska kunna genomföras.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Om även övriga produktionsgrenar får del av stödet i övergångsområdena kan målen för det
nationella stödet påverkas i positiv riktning. Detta gäller dock främst under förutsättning att
mjölkproduktionen får behålla sin nuvarande stödnivå. Eftersom förändringarna i
stödbeloppen är förhållandevis begränsade, bedöms effekterna bli måttliga.
Om den nuvarande ersättningen för mjölkproduktionen minskar kan förutsättningarna
försämras när det gäller att uppfylla målet för det nationella stödet. Även miljömål som öppet
odlingslandskap och biologisk mångfald och mål för regional utveckling kan bli svårare att
nå. Färre nötkreatur kan å andra sidan minska utsläppen av växthusgaser.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
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Förslaget går att kombinera med reglerna inom det nationella stödet samt mellan reglerna för
det nationella stödet och kompensationsstödet.
Stabilitet
De två förslagen innebär att nya stödområden etableras för alla produktionsformer utom för
mjölkproduktion, vilket ger ett utökat stödsystem.
Förenkling
De två förslagen ger inga förenklingar.
Risker med förslaget
Om samtliga produktionsgrenar får del av stödet så reduceras frågan om rättvis fördelning av
medel mellan olika producenter och alla stödmottagare blir vinnare, förutsatt att budgeten är
så stor att mjölkföretagen får behålla sin nuvarande stödnivå. Om stödet till mjölkföretagen
sänks kan deras produktion påverkas negativt.

5.3.5

Fördelning av outnyttjade medel

Detta förslag innebär att outnyttjade medel ska komma jordbrukarna till godo genom
tilläggsutbetalningar. I nuvarande regelverk återgår outnyttjade medel till statskassan.
Outnyttjade medel är skillnaden mellan anslagna medel till det nationella stödet och faktiskt
utbetalat stöd. För stödåret 2018 rör det sig om 12,3 miljoner kronor outnyttjade medel.
Orsaken till att dessa medel inte betalats ut är att den faktiska produktionen blivit mindre än
den prognosticerade.
Budgetmedel som inte betalats ut under år 1, föreslås betalas ut som ett tillägg under år 2. De
outnyttjade budgetmedlen bör fördelas i proportion till det belopp jordbrukaren tidigare fått
utbetalt. Alla ersättningsberättigade produktionsgrenar föreslås få ta del av de outnyttjade
medlen.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Förslaget innebär att det blir en extra utbetalning. Denna utbetalning måste samordnas mellan
Jordbruksverket och länsstyrelserna. Det nationella stödet handläggs i IT-systemet Ararat,
både på Jordbruksverket och på länsstyrelserna, och det behövs en tilläggsfunktion i ITsystemet för att de outnyttjade medlen ska kunna betalas ut. När den första
utbetalningsomgången är klar, beräknar stödansvarig myndighet ut hur stor
tilläggsutbetalningen blir för den enskilda lantbrukaren. Tilläggsutbetalningen kommer att stå
i proportion till lantbrukarens första utbetalning. När tilläggsutbetalningen ska ske beräknas
alla ärenden om. En ny version skapas av ärendet och beräkningen av tilläggsbeloppet sker
utifrån utbetalat belopp vid den ordinarie utbetalningen och hur stor posten outnyttjade medel
är. Beslutsbrev kan behöva anpassas för tilläggsutbetalningen med en förklarande text.
Införande av nya regler (förhandling, fördragsändring,
förordningsändringar, kommissionsbeslut)
Förslaget kräver en ändring i regeringens förordning för nationellt stöd. Förslaget kräver inga
kontakter med Kommissionen.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Det nationella stödet handläggs både av Jordbruksverket och av länsstyrelserna.
Tilläggsutbetalningarna måste samordnas mellan de båda myndigheterna och kommer att
97

grunda sig på de uppgifter som myndigheterna har om redan gjorda utbetalningar.
Jordbruksverket måste ta hänsyn dels till referensnivåerna för mjölk, dels till den
gemensamma referensnivån för de övriga produktionsgrenarna. Det kommer att krävas ökade
informationsinsatser om att tilläggsutbetalningar kommer att genomföras. Informationen
kommer att behöva riktas till berörda på såväl Jordbruksverket, länsstyrelserna som till
jordbrukarna.
Budget
För att förslaget ska kunna genomföras krävs beslut på nationell nivå. Budgeten påverkas inte
av detta förslag. Redovisningen av stödet kommer däremot att påverkas då stödet enligt detta
förslag skulle betalas ut under två år. Outnyttjad budget måste därför ligga kvar för
utbetalning under det efterföljande kalenderåret. Ska man tillföra outnyttjade anslagsmedel för
tidigare år sker det i så fall genom ändringsbudget aktuellt år. Det sker regelmässigt en årlig
prövning av anslagssparande i slutet av varje år.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, och miljömålen m.m.
Ökat stöd till jordbrukarna kan skapa gynnsammare villkor för produktionen och därmed
möjlighet till ökad måluppfyllelse av livsmedelsstrategin. Eftersom det rör sig om relativt små
belopp bedöms effekterna bli relativt begränsade. En ökad produktion kan skapa bättre
förutsättningar att uppnå målen för en levande landsbygd och miljömål som biologisk
mångfald. Men en ökad produktion kan även leda till att andra mål för miljö och klimat blir
svårare att nå, som exempelvis minskade klimatutsläpp.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget påverkar inte områdesindelningen.
Stabilitet
För både länsstyrelserna och Jordbruksverket ger detta en viss påverkan på det administrativa
arbetet. Förslaget har inga större konsekvenser för jordbrukarnas administration.
Förenkling
Förslaget ger ingen förenkling då det leder till viss ökad administration eftersom det
tillkommer en extra utbetalning.
Risker med förslaget
Jordbruksverket bedömer att det inte finns några betydande risker med detta förslag. Risken
att till exempel produktionen skulle stimuleras så mycket att referensnivån skulle överskridas
bedöms vara obefintlig.

5.3.6

Lämna stöd för ytterligare produktionsinriktningar

Förslaget innebär att fler produktionsgrenar ska omfattas av det nationella stödet.
De djurslag och typer av djur som är aktuella för att ingå i det nationella stödet är får och
nötkreatur som inte används för mjölkproduktion. Det måste utredas ytterligare om stöd kan
ges till dessa båda djurslag. Häst är inte aktuellt som djurslag inom det nationella stödet då
hästhållning vanligtvis inte har livsmedelsproduktion som syfte.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
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IT-systemen
Ett stöd för får och eventuellt nötkreatur skulle kunna utformas på samma sätt som det
befintliga stödet för getter. IT-systemet Ararat, ansökningssystemet SAM Internet och
beslutsstödsystemet måste anpassas till fler djurslag.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Förslaget kräver ett godkännande av Kommissionen samt ändringar av den svenska
förordningen och Jordbruksverkets föreskrifter.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Det kommer att krävas fältkontroller av de nya djurslagen och anpassningar mellan
kontrollsystemet och Ararat samt anpassning mellan SAM Internet och Ararat. Det krävs nya
rutinbeskrivningar och informationsinsatser till jordbrukare.
Budget
Om stödet utökas till fler produktionsformer krävs en höjd referensnivå och en större budget,
förutsatt att stödet inte ska sänkas för de produktionsformer som omfattas av stödet i nuläget.
Höjd referensnivå kräver förhandling med Kommissionen. Det måste också fattas beslut
nationellt om höjd budget.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m?
Får- och nötköttsproduktion är alternativ till mjölkproduktionen i områden som har
ogynnsamma förutsättningar bland annat med hänsyn till långa transportavstånd. Får- och
nötköttsproduktion är också förhållandevis lätta att kombinera med andra verksamheter både
inom och utanför jordbruket. Det skulle kunna vara ett alternativ även på mindre
lantbruksföretag för att utnyttja existerande byggnader. Detta är ett sätt att också stärka
”kombinationsjordbruk” som är vanligt förekommande i dessa delar av landet. Stöd till dessa
båda produktionsgrenar skulle kunna ge ökad produktion av dessa köttslag.
Ökat stöd till grovfoderbaserad animalieproduktion ökar möjligheterna att uppnå miljömålen
för öppet odlingslandskap och biologisk mångfald. Däremot kan andra miljömål, som till
exempel minskade utsläpp av växthusgaser bli svårare att uppnå.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget går att kombinera med regler inom det nationella stödet samt mellan reglerna för det
nationella stödet och kompensationsstödet.
Stabilitet
Förslaget bidrar inte till enkelhet och långsiktig stabilitet i jordbrukspolitiken. Det krävs stora
administrativa förändringar hos Jordbruksverket och länsstyrelserna. Jordbrukarna kommer
att behöva sätta sig in i de nya stödvillkor som inrättas och lära sig det nya
ansökningsförfarandet.
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Förenkling
Förslaget leder inte till förenklingar utan snarare till komplexa lösningar inom det
administrativa arbetet.
Risker med förslaget
Det finns risk att Kommissionen inte godkänner förslaget. Fältkontrollerna av djuren är
tidskrävande och uppgifterna ska hanteras i alla kontrollsystem. Detta komplexa system ger
större risk till felaktigheter.

5.3.7

Gå tillbaka till områdesindelningen som gällde till och med år 2015

Detta förslag innebär en fullständig återgång till stödområdesindelningen som gällde till och
med år 2015, den så kallade gamla områdesindelningen. Den gamla kartan byggde på
stödområdesindelningen för norrlandsstödet från tiden före Sveriges EU-inträde.
Det här förslaget bedöms påverka måluppfyllelsen i liten omfattning samtidigt som det skulle
påverka stabiliteten i jordbrukspolitiken negativt eftersom det återigen skulle innebära
förändringar både för jordbrukare och för administrationen av stöden. Kommissionen ska
godkänna en eventuell återgång till den gamla stödområdesindelningen. Förslaget kräver
förändringar i regelverket och förhandlingar med Kommissionen där vi motiverar varför vi
vill gå tillbaka till den gamla områdesindelningen. Det är osäkert om Kommissionen skulle
kunna acceptera den indelning som tillämpades före 2016, eftersom det då förekom delade
distrikt. Kommissionen motsätter sig numera en sådan områdesindelning.

5.4 Analys av förslag till förändringar av
kompensationsstödet
5.4.1

Övergripande bedömning av förslagen

I följande avsnitt redovisas och analyseras olika förslag till förändring av
kompensationsstödet som tagits fram av branschen, av länsstyrelserna och av
Jordbruksverket.
Jordbruksverkets övergripande bedömning av dessa förslag redovisas i tabell 28 nedan. I de
följande avsnitten redovisas den detaljerade analysen av respektive förslag.
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Tabell 28. Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar i
kompensationsstödet13.
Övergripande bedömning
Förslag till förändringar
i kompensationsstödet

Påverkan
på stödets
mål

Bidrar till
enkelhet och
stabilitet i
jordbrukspolitiken

Konsekvenser för
regelverk,
administration och
IT-system för
stödet

Behov av
utökad
budget för stödet

Minska
trappstegseffekten
mellan typjordbruk 1
och 2 genom att höja
ersättningsnivån för
typjordbruk 2.

Stor

Ja

Måttliga

Ja, cirka 100
Mkr/år

Minska
trappstegseffekten
genom att slå i hop
typjordbruk 2 med 1.

Stor

Ja

Omfattande

Ja, cirka 200
Mkr/år.

Minska
trappstegseffekten
genom förändrade
regler för djurtäthet

Måttlig

Nej

Omfattande

Ja, cirka 50
Mkr/år

Ändra omräkningsfaktorn för får och
getter

Måttlig

Ja

Måttliga

Ja, 7-8 Mkr/år

Förändrade kriterier för
stödområdesindelningen

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Tillåta fler djurslag

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Tillåta flera grödor

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Högre
Liten
ersättningsnivåer för
spannmål

Nej

Omfattande

Ej bedömt

5.4.2

Minska trappstegseffekten genom höjd ersättningsnivå för
typjordbruk 2

Det nuvarande stödbeloppet för typjordbruk 1 är cirka dubbelt så högt jämfört med typ 2.
Förslaget innebär att den nuvarande skillnaden i ersättningsnivå mellan typjordbruk 1 och 2
halveras genom en höjning av ersättningsnivån för typjordbruk 2.
Den nuvarande utformningen av stödet kan leda till stora konsekvenser för en enskild
jordbrukare om något oförutsett händer på gården, t.ex. att ett stödberättigat djur dör. Då
riskerar jordbrukaren att bli nerflyttad från typjordbruk 1 till 2, vilket får allt större negativ
påverkan på produktionsförutsättningarna ju större skillnaden i ersättningsnivå är mellan
typjordbruk 1 och 2. Ytterligare en svaghet med nuvarande utformning är risken för att

13

Definitioner av bedömningarna redovisas i föregående avsnitt 5.2.
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betesmarker överges på grund av att brukarna vill minska grovfoderarealen för att på så sätt
kunna uppnå kraven för typjordbruk 1.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Förändringen är relativt enkel att genomföra eftersom endast ändringar i grunddata för
jordbruk av typ 1 och typ 2 behövs. Beslutsbrev i beslutsstödsystemet kommer att behöva
uppdateras.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Den nuvarande utformningen med olika typjordbruk är framförhandlad med kommissionen
vilket gör att den föreslagna ändringen också måste godkännas av kommissionen.
Landsbygdsprogrammet, landsbygdsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter måste
därefter ändras.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Handläggningsrutiner kommer att behöva ändras. Informationen på Jordbruksverkets hemsida
kommer att behöva uppdateras. Eftersom den här ändringen kommer att påverka ekonomin
för många jordbruksföretag kommer informationsbehovet att bli stort.
Budget
Fler företag kommer att bli berättigade till högre stödnivå. Den nuvarande budgeten behöver
antingen utökas eller omfördelas för att förslaget ska kunna genomföras. Förslaget beräknas
kosta ca 100 miljoner kronor per år.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för, livsmedelsstrategin produktionen och miljömålen?
Förslaget bedöms kunna förbättra förutsättningarna för stödets måluppfyllelse. Genom att
trappsteget mellan stödklasserna minskar skapas en större stabilitet för jordbrukarna, vilket
ger förutsättningar för en större uthållighet i företagen och därmed även bättre förutsättningar
för en ökad måluppfyllelse. Genom en höjning av stödnivån för typjordbruk 2 kan även bättre
förutsättningar skapas för den ekologiska odlingen.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget påverkar inte områdesindelningen.
Stabilitet
Förslaget bedöms bidra till ökad stabilitet i jordbrukspolitiken eftersom skillnaderna i
stödnivåerna mellan typjordbruk 1 och 2 minskar.
Förenkling
Förslaget leder inte till förenkling. Djurtäthetsgränserna kommer att finnas kvar. Företagen
måste ställa om sig till nya förutsättningar.
Risker med förslag
Riskerna med förslaget bedöms vara små. Kommissionen kan eventuellt ifrågasätta
förändringen på grund av att skillnaden i stödnivåer minskar mellan typjordbruk 1 och 2.
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5.4.3

Minska trappstegseffekten genom att slå ihop typjordbruk 2 med
typjordbruk 1

Det nuvarande stödbeloppet för typjordbruk 1 är cirka dubbelt så högt jämfört med typ 2.
Förslaget innebär att typjordbruk 2 slås ihop med typjordbruk 1 och bildar ett nytt typjordbruk
1. Det innebär alltså att trappsteget mellan typjordbruk 1 och 2 tas bort och att det därmed blir
färre typjordbruk.
Den nuvarande utformningen av stödet kan leda till stora konsekvenser för en enskild
jordbrukare om något oförutsett händer på gården, t.ex. att ett stödberättigat djur dör. Då
riskerar jordbrukaren att bli nerflyttad från typjordbruk 1 till 2, vilket påverkar
produktionsförutsättningarna negativt. Genom att trappsteget tas bort elimineras denna risk.
Det nuvarande trappsteget leder till risk för att betesmarker överges på grund av att brukarna
minskar grovfoderarealen i syfte att uppnå kraven för typjordbruk 1. Förslaget bedöms leda
till att denna risk minskas avsevärt.
Det är svårt för ekologiska brukare att uppnå de nuvarande kraven för typjordbruk 1 på grund
av lägre avkastningsnivåer. Med det här förslaget kommer fler ekologiska brukare uppfylla
kraven för den högsta ersättningsnivån.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Ändringar i grunddata för jordbruk av typ 1 och typ 2 behövs. Ett typjordbruk behöver tas
bort ur systemet och benämningen på de som är kvar behöver uppdateras. Man behöver också
säkerställa att programmeringen för beslutsberäkningen stämmer. Beslutsbrev i
beslutsstödsystemet kommer att behöva uppdateras.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Den nuvarande utformningen med olika typjordbruk är framförhandlad med kommissionen
vilket gör att den föreslagna ändringen också måste godkännas av kommissionen.
Landsbygdsprogrammet, landsbygdsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter måste
därefter ändras.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Handläggningsrutiner kommer att behöva ändras. Informationen på Jordbruksverkets hemsida
kommer att behöva uppdateras. Eftersom den här ändringen kommer att påverka ekonomin
för många jordbruksföretag kommer informationsbehovet att bli stort.
Budget
Fler företag kommer att bli berättigade till en högre stödnivå. Den nuvarande budgeten
behöver antingen utökas eller omfördelas för att förslaget ska kunna genomföras. Förslaget
beräknas kosta ca 200 miljoner kronor per år.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för, livsmedelsstrategin produktionen och miljömålen?
Förslaget bedöms kunna förbättra förutsättningarna för stödets måluppfyllelse. Genom att
trappsteget mellan stödklasserna tas bort helt leder det till en större stabilitet för jordbrukarna,
vilket ger förutsättningar för en större uthållighet i företagen och därmed även bättre
förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Det skapar även bättre förutsättningar för att
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betesmarker brukas och därmed bevaras, vilket påverkar miljömålen positivt. Förslaget kan
även gynna den ekologiska odlingen.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget påverkar inte områdesindelningen.
Stabilitet
Förslaget kräver få administrativa förändringar.
Förenkling
Förslaget leder inte till förenkling. Djurtäthetsgränser kommer att finnas kvar. Företagen
måste ställa om sig till nya förutsättningar.
Risker med förslag
Riskerna med förslaget bedöms vara små. Kommissionen kan eventuellt ifrågasätta
förändringen på grund av att skillnaden i stödnivåer minskar mellan typjordbruk 1 och 2.

5.4.4

Minska trappstegseffekten genom förändrade regler för djurtäthet

Förslaget innebär att det blir enklare för jordbrukare att uppnå kraven för typjordbruk 1
genom en förändring av reglerna för beräkning av djurtäthet. En arealkoefficient för
betesmark införs. Om permanenta betesmarker ges koefficienten 0,5 så skulle
betesmarksarealen därmed halveras vid djurtäthetsberäkningen. Detta resulterar i en lägre
grovfoderareal och på så sätt en högre djurtäthet. Det gör det lättare att uppnå kraven för
typjordbruk 1 utan att behöva överge betesmarker.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
För att ändra betesmarksarealens värde i djurtäthetsberäkningen behövs ändringar i Jordens
beräkningar och ändringar i grunddata över vilken mark som ska räknas som grovfoder av
betesmark. Beslutsbrev i beslutsstödsystemet kommer att behöva uppdateras.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Den nuvarande utformningen med olika typjordbruk är framförhandlad med kommissionen
vilket gör att den föreslagna ändringen också måste godkännas av kommissionen.
Landsbygdsprogrammet, landsbygdsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter måste
därefter ändras.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Handläggningsrutiner kommer att behöva ändras. Informationen på Jordbruksverkets hemsida
kommer att behöva uppdateras. Eftersom den här ändringen kommer att påverka ekonomin
för många jordbruksföretag kommer informationsbehovet att bli stort.
Budget
Fler företag kommer att bli berättigade till högre stödnivå. Förslaget beräknas kosta cirka 50
miljoner kronor per år.
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Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för, livsmedelsstrategin produktionen och miljömålen?
Måluppfyllelse både för stödet och miljön bedöms påverkas positivt eftersom möjligheterna
att bruka och därmed bevara betesmarkerna ökar. Genom att det blir enklare att uppfylla
kraven för typjordbruk 1 skapas en större stabilitet för jordbrukarna, vilket ger förutsättningar
för en större uthållighet i företagen och därmed bättre förutsättningar att upprätthålla
produktionen i området.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget går att kombinera med reglerna inom kompensationsstödet och mellan reglerna för
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Stabilitet
Förslaget kräver tämligen omfattande förändringar.
Förenkling
Förslaget leder inte till förenkling. Djurtäthetsgränserna kommer att finnas kvar. Företagen
måste ställa om sig till nya förutsättningar.
Risker med förslag
Kritik från Kommissionen har lett till att Sverige succesivt tvingats ändra reglerna för
kompensationsstödet så att kopplingen mot produktion minskat. Inför innevarande
budgetperiod accepterade Kommissionen en lösning med några typföretag som grund för
kompensationsstödet. Skulle Sverige lämna förslag på ändrade villkor för beräkning av
djurtäthet finns risk för att Kommissionen inte skulle acceptera ett sådant förslag. Detta på
grund av att betesmarken enligt detta förslag berättigar till ett högre stödbelopp jämfört med
annan mark. Detta kan strida mot EU-reglerna för kompensationsstödet som tillåter
differentiering av stöd för olika typjordbruk, men däremot får stöden inte differentieras för
olika typer av mark14.

5.4.5

Ändra omräkningsfaktorn för får och getter

Förslaget innebär att koefficienten som används för beräkning av djurenheter för får och
getter ändras från 0,15 till 0,20. Företagens djurinnehav uttryckt som djurenheter kommer
därigenom att öka. Förändringen påverkar därmed de djurtäthetsberäkningar som ligger till
grund för klassificeringen av företagstyperna. Brukarnas stödnivå höjs genom att fler
uppfyller kraven för typjordbruk 1. Produktionsförutsättningarna för dessa brukare bedöms
därmed förbättras.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Troligtvis krävs endast ändring i Jordens grunddata. Dock ska ändringen bara gälla
kompensationsstödet vilket kan göra ändringen mer komplex eftersom fler stöd använder sig
av djurenheter för får och getter i sina beräkningar. Beslutsbrev kan behöva anpassas.

14

EU 1305/2013, art.31.
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Införande
Det är troligt att kommissionen kan komma att godkänna förändringen. Ändringar behövs i
förordning och Jordbruksverkets föreskrifter.
Förvaltning
Uppdatering av rutiner, hemsida och beslutsbrev.
Budget
Ett visst behov av ökad budget för stödet. Ökat djurinnehav leder till ökad djurtäthet. Dock är
nötkreatur det överlägset största djurinnehavet inom stödet varför ett ökat djurinnehav av får
och getter bedöms få en begränsad effekt. Förändringen bedöms kosta ca 7-8 miljoner kronor
per år. Om förändringen kombineras med förslaget att minska skillnaden i stödnivå mellan
typordbruk 1 och 2 beräknas kostnaden i stället bli cirka 5 miljoner kronor.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för produktionen, livsmedelsstrategin och miljömålen?
Förslaget innebär att får och getter ges en förmånligare omräkningsfaktor vilket skulle kunna
öka måluppfyllelsen för till exempel biologisk mångfald och öppet odlingslandskap eftersom
de är ett bra alternativ till betande nötboskap.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget påverkar inte nationella stödet.
Stabilitet
Ingen stor påverkan på stabiliteten, ändringen är av mindre slag.
Förenkling
Neutralt, ett värde för djurinnehav ändras till ett annat.
Risker med förslaget
Kommissionen skulle kunna neka en sådan förändring då det leder till ökad
produktionskoppling. Risken bedöms dock vara liten eftersom Finland fått motsvarande
förändring godkänd.

5.4.6

Tillåta fler djurslag

Förslaget innebär att fler djurslag accepteras som underlag för kompensationsstödet.
Syftet med kompensationsstödet är främst att bevara jordbruksmarken samt att uppfylla vissa
miljömål. Den grovfoderbaserade animalieproduktionen har av flera olika skäl betydligt större
förutsättningar än den spannmålsbaserade animalieproduktionen att uppfylla målen för
kompensationsstödet. Produktionsgrenar som gris och fjäderfä bör därför inte komma i fråga
för stödet. Kvar finns då hästar som till största delen inte ingår livsmedelsproduktionen. De
bidrar till att hålla landskapet öppet, men det är oklart om de kan omfattas av
kompensationsstöd.
Den fortsatta analysen begränsas till att omfatta djurhållning som baseras på grovfoder och
det då enda realistiska alternativet som är hästar.
106

Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Ansöknings,- handläggnings och beslutsstödsystemet måste anpassas till ytterligare djurslag.
Eventuellt måste kopplingar till olika register skapas. Beslutsbrev måste anpassas.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Ytterligare djurslag kräver godkännande av kommissionen. Landsbygdsförordningen och
Jordbruksverkets föreskrifter måste ändras.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Handläggningsrutiner och Jordbruksverkets hemsida måste uppdateras. Därutöver behövs
eventuellt riktade informationsinsatser till företag.
Budget
Medges det att fler djurslag får utgöra underlag för kompensationsstödet kommer
budgetbehovet att öka. Utökas inte budgeten med det nya behovet leder det till att stödet till
nuvarande areal kommer att minska.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Betande djur är viktiga för att uppnå mål för biologisk mångfald och öppet odlingslandskap.
Kompensationsstödet spelar en stor roll för att uppnå dessa mål. En breddad stödbas till att
omfatta flera djurslag kan öka möjligheterna för att uppnå målen.
Ökad stödbas utan att budgeten ökar innebär att stöd till nya djurslag ger lägre stöd till djur
som nu omfattas av stödet. I områden där nötkreatur, får och getter dominerar och inslaget av
hästar är litet skulle det kunna leda till att måluppfyllelsen försämras.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget går att kombinera med reglerna inom kompensationsstödet samt mellan reglerna för
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Stabilitet
Förslaget bidrar inte till enkelhet och långsiktigt stabilitet i jordbrukspolitiken eftersom det
innebär förändrade förutsättningar för produktionen.
Förenkling
Ingen förenkling. Stödet blir mer komplext.
Risker med förslaget
Om underlaget till stödet vidgas till att omfatta fler djurslag utan att budgeten ökar, riskerar
förslaget att leda till att den nuvarande stödberättigade arealen får ett minskat stöd. Det skulle
i sin tur kunna leda till att målen för till exempel biologisk mångfald och öppet
odlingslandskap inte uppfylls.
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5.4.7

Tillåta flera grödor

Förslaget innebär att fler grödor accepteras som underlag för rätt till kompensationsstödet. I
nuläget ingår nästan alla grödor redan i kompensationsstödet. Av de få återstående grödorna
bedöms de flesta inte uppfylla kravet för gårdsstöd, vilket är en förutsättning för
kompensationsstödet.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Handläggnings- och ansökningssystemen måste anpassas till fler grödor, det vill säga till fler
grödkoder med ersättningsnivåer.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Förordningsändring och eventuell föreskriftsändring krävs.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Rutiner och mallar behöver uppdateras. Information till jordbrukarna behövs.
Budget
Eftersom i stort sett alla grödor redan omfattas stödet kommer budgetpåverkan att bli mycket
liten.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen och miljömålen m.m.?
Nästan alla grödor omfattas redan av kompensationsstödet. Effekterna av en utvidgning till de
få återstående grödorna bedöms bli liten.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget går att kombinera inom kompensationsstödet och mellan kompensationsstödet och
det nationella stödet.
Stabilitet
Förslaget bidrar inte till en långsiktig stabilitet i jordbrukspolitiken.
Förenkling
Ingen förenkling.
Risker med förslaget
Risk för mer komplexa stödsystem och ökad administration.

5.4.8

Högre ersättningsnivåer för spannmål

Förslaget innebär att kostnadskalkylerna för spannmål ändras så att högre stöd kan medges.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Endast grunddata med avseende på ersättningsnivåer påverkas genom att de måste uppdateras.
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Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Kräver troligtvis ingen förhandling med kommissionen. Förordningen måste uppdateras. Nya
kalkyler måste tas fram.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Jordbruksverkets hemsida uppdateras.
Budget
Högre stöd till spannmål innebär vid oförändrad budget att stödet måste reduceras för andra
grödor. Ett annat alternativ är att öka budgetramen för kompensationsstödet så att stödet för
andra grödor kan bibehållas trots högre stöd till spannmål.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Ökat stöd till spannmål skulle kunna leda till att odlingen av spannmål ökar i stödområdet.
Måluppfyllelsen skulle kunna förbättras något. En effekt av förslaget skulle kunna vara att
odling av spannmål enbart sker i syfte att bli berättigad till stödet, utan att de naturliga
förutsättningarna för odling finns. Förmånligare förutsättningar för spannmålsodling skulle
också göra det enklare att uppfylla djurtäthetskraven, vilket skulle kunna leda till ökad risk för
stödoptimering.
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Förslaget går att kombinera med reglerna inom kompensationsstödet samt mellan reglerna för
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Stabilitet
Förslaget får anses vara stabilt då det innebär endast smärre ändringar.
Förenkling
Neutral, ersättningsnivåer ändras från ett belopp till ett annat.
Risker med förslaget
Risken för stödoptimering ökar då det blir enklare att uppfylla djurtäthetskraven. Det finns
också ökad risk för att odling sker först och främst för att bli berättigad till stödet utan att de
naturliga förutsättningarna finns.

5.4.9

Förändring av kriterier för stödområdesindelningen

Det finns kritik mot att stödområdesgränser går mellan två likartade distrikt och att icke
stödberättigande områden och områden med lägre stödnivåer, s.k. öar, därmed uppstår i och
omkring stödområdena. Förslaget innebär att de nuvarande villkoren för
stödområdesindelningen ska ses över och att fler objektiva kriterier, utöver det nuvarande,
skulle införas. De nya objektiva kriterier som föreslås är slutdatum för vegetationsdagar och
tak för dygnstemperatur. Syftet med förslaget är att få bort de nuvarande öarna i stödområdet.
Slutdatum för vegetationsdagar: Det finns en tidsmässig begränsning för när
vegetationsperioden anses vara avslutad, oavsett temperatur. Detta skulle innebära att
kustområdena inte skulle avvika så mycket från områden längre inåt land. Förslaget skulle
109

kunna leda till att kustområdena och områdena längre inåt land får samma
stödområdesindelning och ersättningsnivåer.
Tak för dygnstemperatur: Vissa områden har mycket varma sommardagar, vilket inte anses
gynna växtproduktionen. Ett max-värde för dygnsmedeltemperaturen skulle därför kunna vara
rimligt. Förslaget skulle kunna leda till att närliggande områden inte längre avviker i
stödområdestillhörighet.
Hur påverkar förslaget det administrativa arbetet?
IT-systemen
Förslaget innebär förhållandevis stor påverkan. Ansöknings- och handläggningssystemen,
samt eventuellt beslutsstödsystem, måste anpassas genom att stödområdestillhörigheten
ändras.
Införande (förhandling, fördragsändring, förordningsändringar,
kommissionsbeslut).
Förslagen kräver godkännande av Kommissionen och en ändring i den svenska förordningen.
Förvaltning (handläggning, uppdateringar, stödmottagaren och information)
Främst informationsinsatser krävs, såväl på Jordbruksverkets hemsida som mer riktad
information.
Budget
Avsikten med förslaget är att öka medelstilldelningen till lantbruksföretagen och då krävs
höjd budget. Om ingen budgethöjning är möjlig måste en omfördelning göras inom stödet.
Hur påverkar förslaget mål för livsmedelsstrategin, stabilitet och vilka risker har förslaget?
Effekt för livsmedelsstrategin, produktionen, miljömålen m.m.?
Förslaget bedöms få liten effekt på måluppfyllelsen
Går förslaget att kombinera med regler inom stödet och med regler mellan
kompensationsstödet och det nationella stödet.
Det går bra att kombinera förslaget med reglerna inom och mellan stöd.
Stabilitet
Förslaget leder inte till stabilitet eftersom det innebär förändringar i stödområdesindelningen.
Förenkling
Förslaget är ingen förenkling, det förutsätter tämligen djupgående ändringar.
Risker med förslaget
Risken med detta förslag är att problemet med öar kommer att kvarstå, även om förändringen
skulle genomföras. Oavsett vilka objektiva kriterier och fasta administrativa enheter som
används så kommer risken för att det uppstå öar vid gränsdragningar att kvarstå.
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6 Jordbruksverkets bedömning och
prioritering av förslag
6.1 Avvägningar för att öka stödens effektivitet
Utformning av stödåtgärder är en fråga där många olika intressen måste vägas mot varandra.
Vissa mål kan stå i direkt motsats till varandra till, exempel detaljerade stödregler som tar
hänsyn till mycket lokala variationer och som måste avvägas mot en enkel administration. Det
finns dessutom olika restriktioner i lagar och regler som inte kan kringgås. I en sådan situation
är det viktigt att beslut fattas på ett sådant sätt att alla berörda parter känner sig delaktiga och
förstår på vilka grunder som beslutet har fattats och vilka restriktioner som då måste beaktas.
Det kan bara ske genom en öppen process där alla parter får komma till tals och där alla bidrar
till lösning. När beslutet väl har fattats måste sedan alla hjälpas åt att kommunicera resultatet.
Om inte detta sker finns begränsade förutsättningar för att kunna fortsätta framåt och lägga
kraften på att utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk. Det gäller samtliga inblandade från
den enskilde jordbrukaren, till livsmedelsindustrin och myndigheterna. En annan viktig faktor
är att lösningen måste vara stabil under en längre period.
Den svenska livsmedelsstrategin har med en bred politisk enighet lagt fast kursen framåt för
det svenska jordbruket vilket innebär att produktionen av livsmedel ska öka genom metoder
som är långsiktigt hållbara. De styrmedel som finns inom EU:s jordbrukspolitik och inom den
nationella politiken bör utnyttjas på ett sådant sätt att den övergripande målsättningen för
svenskt jordbruk kan uppfyllas. Kompensationsstödet och det nationella stödet är två
styrmedel som bidrar till att målen uppfylls. I grunden måste det dock finnas en marknad som
efterfrågar produkterna från jordbruket för att det därmed ska finnas förutsättningar för ett
långsiktigt konkurrenskraftigt jordbruk.
När stödreglerna utformas måste en avvägning göras mellan stödens effektivitet och
kostnaderna för stöden.

6.2 Jordbruksverkets bedömning av nuvarande
områdesindelning
Jordbruksverket gör bedömningen att det finns vissa möjligheter till justeringar av
områdesindelningen för det nationella stödet. Vi har efter samråd med näringen och
länsstyrelserna kommit fram till att en justering av områdesindelningen i det nationella stödet
är rimlig att genomföra och att denna justering kan bidra till en något mer positiv utveckling i
stödområdet. Jordbruksverket föreslår därför att följande förslag för det nationella stödet
prioriteras:



Områdesindelningen för det nationella stödet justeras genom att det nuvarande
övergångsområdet för mjölkproduktions permanentas.
”Öarna” i områdesindelningen för det nationella stödet införlivas i det omgivande
stödområdet. Antalet öar bedöms dock minska om övergångsområdet för
mjölkproduktionen permanentas.
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Förslagen till förändringar i det nationella stödet bör införas 2022, då den nuvarande
förordningsskrivningen har 2021 som slutår för övergångsområdet.
Områdesindelningen för kompensationsstödet bör inte ändras eftersom bedömningen är att
detta har liten påverkan på stödets mål. Sådana ändringar skulle även få omfattande negativa
konsekvenser för regelverk, IT-system och administration samt vara svåra att få godkända av
EU-kommissionen.

6.3 Förslag till åtgärder för att förbättra stödens
måluppfyllelse
I de följande avsnitten 6.4 och 6.5 gör Jordbruksverket en samlad bedömning och prioritering
av de förslag till förändringar av det nationella stödet och kompensationsstödet som
analyserats i föregående kapitel 5. Prioriteringen har baserats på Jordbruksverkets bedömning
av hur förslagen kan förväntas påverka stödens måluppfyllelse och administration. Förslag
som bedöms kunna förbättra stödens måluppfyllelse i positiv riktning utan att
administrationen påverkas alltför negativt prioriteras. Förslag som bedöms påverka
måluppfyllelsen i liten utsträckning och/eller kräver stora förändringar i regelverk och
komplicerade förhandlingar med EU-kommissionen har lägst prioritet. Detta gäller även
förslag som bedöms leda till komplexa regler och ökad administration.

6.4 Bedömning av förslag till förändringar av det
nationella stödet
Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar av det nationella stödet
redovisas i tabell 29 nedan.
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Tabell 29. Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar i det nationella stödet 15.
Övergripande bedömning
Förslag till förändringar i
det nationella stödet

Påverkan
på stödets
mål

Bidrar till
enkelhet och
stabilitet i
jordbrukspolitiken

Konsekvenser för
regelverk,
administration och ITsystem för stödet

Behov av
utökad
budget för stödet

Permanenta
övergångsområdena för
mjölkproduktion

Stor

Ja

Måttliga

Ja, ca 16 Mkr

Ta bort öar i
områdesindelningen

Måttlig

Nej

Omfattande

Ja, 10-15 Mkr

Permanenta
övergångsområdena
även för övriga
produktionsgrenar16

Liten

Nej

Omfattande

Ja, 1-2 Mkr,
utöver ca 16 Mkr
till mjölkproduktionen

Fördelning av outnyttjade
medel

Liten

Nej

Måttliga

Nej

Lämna stöd för fler
produktionsinriktningar

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Gå tillbaka till gamla
områdesindelningen

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Jordbruksverket föreslår att följande förslag till förändringar av det nationella stödet
prioriteras:




Övergångsstödet till mjölkproduktion permanentas. Förslaget innebär att de nuvarande
övergångsområdena för mjölkproduktion permanentas. Förändringen bedöms ha en stor
positiv effekt på stödets mål. Ett permanentande av övergångsåtgärderna ska godkännas av
kommissionen. Regelverket medger för närvarande att övergångsstöd kan lämnas till och
med 2021, därefter finns inte några garantier. För närvarande är också budgeten anpassad så
att stödet kan lämnas. Budgeten för stödet bedöms långsiktigt behöva utökas till cirka 16
Mkr/år om övergångsstödet permanentas. Senast från och med 2022 måste regelverk och
budget anpassas till förslaget. Administrativt bedöms åtgärden få måttliga konsekvenser då
nuvarande system kan användas.
Ta bort öar inom områdesindelningen för det nationella stödet. Jordbruksverket gör
bedömningen att problemet med öar begränsas och minskar om det nuvarande
övergångsområdet för mjölkproduktion permanentas. De återstående öarna bör dock kunna
införlivas i stödområdet. Det krävs dock tydliga motiveringar för detta om kommissionen ska
kunna godkänna den förändrade områdesindelningen. Förslaget innebär även att
omfattande administrativa förändringar krävs. En grov uppskattning är att budgeten för
stödet kan behöva utökas med 10-15 Mkr per år, utöver de 16 Mkr som krävs för att
permanenta övergångsområdet för mjölk.

15

Definitioner av bedömningarna redovisas i avsnitt 5.2.
Dvs. övriga produktionsgrenar förutom mjölkproduktionen. Dessa produktionsgrenar omfattar en liten andel
av övergångsområdena.
16
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Övriga förslag nedan har prioriterats ner och redovisas utan inbördes ordning tillsammans
med Jordbruksverkets samlade bedömning.
Permanenta övergångsområdena för samtliga produktionsgrenar. Eftersom stödet för
mjölkproduktion är den överlägset största produktionsformen inom det nationella stödet
skulle ett tillägg av övriga produktionsgrenar få en liten effekt på stödets mål. Förslaget
bedöms rymmas inom ramen för den nuvarande budgeten och skulle kunna bidra till att
mildra en diskussion om rättvisa mellan olika produktionsgrenar i övergångsområdena.
Förändringar krävs i de administrativa systemen och åtgärden bedöms kosta en till två
miljoner kronor per år.
Outnyttjade medel fördelas till jordbrukarna. De medel som återstår vid budgetårets slut
fördelas till jordbrukare baserat på årets stödutbetalningar. Förslaget bygger på att det vid
budgetårets slut finns outnyttjade medel. Historiskt sett har så varit fallet, vilket dock inte
innebär att det kommer att gälla även för framtida budgetår. Om hela det budgeterade
stödbeloppet används kan det leda till positiva effekter på lönsamhet och produktion, men
effekterna bedöms bli små. Förslaget kräver beslut på nationell nivå.
Öka budgeten och höj ersättningsnivåerna för samtliga produktionsinriktningar.
Möjligheten till höjda ersättningsnivåer bör prövas när effekterna av den stödhöjning som
gjordes 2018 har utvärderats. Höjda stödnivåer kan förbättra företagens ekonomi, vilket är en
viktig förutsättning för att produktionen ska kunna utvecklas positivt. Beslut om
ersättningsnivåer fattas på nationell nivå. Denna ändring är relativt enkel att genomföra
administrativt eftersom nuvarande IT-system kan utnyttjas. Det kan krävas förhandlingar med
kommissionen om de höjda ersättningsnivåerna påverkar den nationella referensnivån, som i
så fall måste höjas.
Lämna stöd för ytterligare produktionsinriktningar. Jordbruksverket bedömer att det
saknas grund för att utöka det nationella stödet till fler produktionsgrenar. Det finns inga
produktionsgivna förutsättningar att ge stöd till fler produktionsgrenar, vilket i synnerhet
gäller för växtodlingen. Syftet med det nationella stödet är att stödja livsmedelsproduktion,
vilket innebär att stöd för hästhållning inte heller bör kunna bli aktuellt. Det finns även relativt
stora administrativa problem förknippade med att införa fler produktionsgrenar.
Gå tillbaka till områdesindelningen som gällde till och med 2015. Detta förslag kräver
omfattande förändringar utan att måluppfyllelsen påverkas i någon större utsträckning.
Jordbruksverket bedömer att det inte heller är möjligt att gå tillbaka till den gamla
områdesindelningen på grund av nytt regelverk.

6.5 Bedömning av förslag till förändringar av
kompensationsstödet
Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar av kompensationsstödet
redovisas i tabell 30 nedan.
Tabell 30. Jordbruksverkets övergripande bedömning av förslag till förändringar i
kompensationsstödet17.
Övergripande bedömning
17

Definitioner av bedömningarna redovisas i avsnitt 5.2.
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Förslag till förändringar
i kompensationsstödet

Påverkan
på stödets
mål

Bidrar till
enkelhet och
stabilitet i
jordbrukspolitiken

Konsekvenser för
regelverk,
administration och
IT-system för
stödet

Behov av
utökad
budget för stödet

Minska
trappstegseffekten
mellan typjordbruk 1
och 2 genom att höja
ersättningsnivån för
typjordbruk 2.

Stor

Ja

Måttliga

Ja, cirka 100
Mkr/år

Minska
trappstegseffekten
genom att slå i hop
typjordbruk 2 med 1.

Stor

Ja

Omfattande

Ja, cirka 200
Mkr/år.

Minska
trappstegseffekten
genom förändrade
regler för djurtäthet

Måttlig

Nej

Omfattande

Ja, cirka 50
Mkr/år

Ändra omräkningsfaktorn för får och
getter

Måttlig

Ja

Måttliga

Ja, 7-8 Mkr/år

Förändrade kriterier för
stödområdesindelningen

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Tillåta fler djurslag

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Tillåta flera grödor

Liten

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Högre
Liten
ersättningsnivåer för
spannmål

Nej

Omfattande

Ej bedömt

Jordbruksverket föreslår att följande förslag till förändringar av kompensationsstödet
prioriteras:




Minska trappstegseffekten genom höjd ersättning till typjordbruk 2 Förslaget innebär att
ersättningen till typjordbruk 2 höjs så att skillnaden i stödnivåer mellan typföretag 1 och 2
halveras. Genom att trappsteget minskas skapas en större trygghet för jordbrukarna, vilket
ger förutsättningar för en större uthållighet i företagen och en förbättrad måluppfyllelse.
Åtgärden bedöms få måttliga konsekvenser för administrationen och budgeten för stödet
bedöms behöva utökas med cirka 100 Mkr per år.
Ta bort trappstegseffekten genom att slå ihop typjordbruk 2 med typjordbruk 1 Förslaget
innebär att typjordbruk 2 slås ihop med typjordbruk 1 och bildar ett nytt typjordbruk 1. Det
innebär att trappsteget mellan typjordbruk 1 och 2 tas bort helt. Förslaget bedöms kunna
förbättra förutsättningarna för stödets måluppfyllelse. Genom att trappsteget tas bort
skapas en större stabilitet för jordbrukarna, vilket ger förutsättningar för en större
uthållighet i företagen. Förutsättningarna för att betesmarker brukas förbättras, vilket
bedöms påverka miljömålen positivt. Förändringen bedöms kunna bli godkänd av
Kommissionen och det bör noteras att förändringen är i enlighet med Kommissionens
intentioner att minska produktionskopplingen. Förslaget bedöms få omfattande
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konsekvenser för administrationen och budgeten för stödet bedöms behöva utökas med ca
200 miljoner kronor per år.
Ändrad omräkningsfaktor för får och getter. Förslaget innebär en ändring av
omräkningsfaktorn för får från 0,15 djurenheter till 0,20 djurenheter. Förändringen kräver
beslut av Kommissionen och det bör noteras att Kommissionen har accepterat motsvarande
förändring i Finland. Detta förslag bedöms kunna bidra till en måttligt positiv påverkan på
stödets mål genom att djurhållning av får och getter får förbättrade förutsättningar.
Åtgärden bedöms vara måttligt enkel att genomföra och budgeten beräknas behöva utökas
med 7-8 miljoner kronor per år. Om förändringen kombineras med förslaget att minska
skillnaden i stödnivå mellan typjordbruk 1 och 2 beräknas stödets budget i stället behöva
utökas med 5 miljoner kronor.

Övriga förslag nedan har prioriterats ner och redovisas utan inbördes ordning tillsammans
med Jordbruksverkets samlade bedömning.
Minska trappstegseffekterna genom införande av en betesmarkskoefficient Förslaget
innebär att trappstegseffekten kan mildras genom ändringar i beräkningsunderlagen för
djurtäthet och därtill kopplade stödnivåer. En omräkningsfaktor för betesmarker, som skiljer
sig från den för grovfoder på åkermark, för beräkningen av djurtäthet kan skapas. Förändrade
djurtätshetsregler ger möjlighet att öka måluppfyllelsen för bevarande av ett öppet
odlingslandskap. Ur administrativ synvinkel bedöms detta förslag få omfattande konsekvenser
eftersom det krävs en hel del förändringar i IT-system och handläggning. Det finns även risk
för att Kommissionen inte accepterar det här förslaget. Detta eftersom betesmarken enligt
detta förslag berättigar till ett högre stödbelopp jämfört med annan mark, vilket kan strida mot
EU-reglerna
Tillåta fler djurslag. Breddas basen för kompensationsstödet till att gälla fler djurslag kan
miljömål för biologisk mångfald och öppet odlingslandskap påverkas i positiv riktning, under
förutsättning att åtgärden riktas mot betande djur. Djurslag som inte förädlar grovfoder, som
grisar och fjäderfä, blir av detta skäl svåra att motivera att ingå i stödformen. Hästar kan bidra
till miljömålen och skulle därför eventuellt kunna motiveras. En utvidgning av stödet till att
omfatta hästar skulle dock innebära att nuvarande arealer som berättigar till
kompensationsstöd får betydande sänkningar av stödnivån, vilket skulle försämra
förutsättningarna för måluppfyllelse för både stöd och miljö. I områden där det saknas
alternativ till nötkreatur, får och getter skulle risken för igenväxning öka avsevärt. Det finns
även starka administrativa skäl som talar mot att kompensationsstödet skulle utvidgas till att
omfatta fler djurslag.
Fler objektiva kriterier för områdesindelningen: Förslaget innebär att fler objektiva
kriterier skulle införas för att fastställa områdesindelningen för kompensationsstödet;
slutdatum för vegetationsdagar och tak för dygnstemperatur. Jordbruksverket bedömer att
måluppfyllelsen skulle påverkas i liten omfattning samtidigt som stödområdesindelningen
återigen skulle förändras och även leda till att stödsystemet blir än mer komplext.
Förändringen kräver godkännande av Kommissionen och bedöms kunna leda till ökad
administration och ökade administrationskostnader.
Fler grödor blir stödberättigande. I nuläget ingår nästan alla grödor i kompensationsstödet.
Jordbruksverket bedömer att stödets måluppfyllelse inte skulle påverkas i någon nämnvärd
omfattning om fler grödor skulle bli ersättningsberättigande. Av de få återstående grödorna
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bedöms de flesta inte heller uppfylla kravet för gårdsstöd, vilket är en förutsättning för
kompensationsstödet.
Ändrade stödnivåer för kompensationsstödet för spannmål. Branschen anser att det finns
fördelar med att se över kalkylerna för spannmålsodling i syfte att öka stödet för dessa grödor.
Jordbruksverkets bedömning är att det är tveksamt att genom stödet öka möjligheterna att
bedriva spannmålsodling i områden med svaga produktionsförutsättningar. Denna typ av
förändring skulle dessutom kunna leda till stödoptimering då förmånligare djurtäthet lättare
kan uppnås.
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Bilaga 1. Skriftliga synpunkter från LRF.
LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
Lars-Erik Lundkvist

2019-11-04

Synpunkter på Jordbruksverkets uppdrag avseende kompensationsstödet
och den nationella ersättningen
Sammanfattning
LRF instämmer med de synpunkter Håkan Nilsson skickat in för LRFs Norrlandsgrupps
räkning i fråga om den nationella ersättningen, se bilaga. När det gäller kompensationsstödet
(kompen) finns det självklart en del synpunkter på kartan och gränsdragningar i olika delar av
landet. I rådande läge bedömer LRF det dock som mer prioriterat att jobba med andra
förbättringar inför den kommande programperioden i CAP. Det gäller olika sätt att minska
konsekvenserna av de stora trappstegseffekterna i kompen, att inkludera hästen i stödet, att
justera djurenhetsberäkningen för fårsektorn samt att införa en ersättning i de områden i
landet där beloppet idag är satt till noll kronor/ha. LRF vill också påtala hur dagens
utformning påverkar hanteringen av naturbetesmarker på gårdsnivå.
Inledning
Kompensationsstödet (kompen) är en av de viktigaste ersättningarna i CAP. Kompen omfattar
cirka 1 miljon hektar jordbruksmark, dvs hela norra Sverige samt skogs- och mellanbygder i
södra Sverige. En huvuddel av produktionen av mjölk, nötkött och får/lammkött bedrivs i
området. Ersättningen omfattar drygt 1 miljard kr per år.
2015 gjordes kompen om. Tidigare utformning byggde på en kombination av djurenheter
(nöt/får) och foderareal där effekten blev att antalet djurenheter mer än arealen styrde den
totala ersättningen per gård. Efter 2015 är det snarare arealen som styr ersättningen och
antalet djurenheter på gården fördelas på all foderareal. Ersättningsnivån i olika stödområden
är differentierad mellan olika klasser med olika djurtäthetskrav. Skillnaden i ersättning mellan
dessa typklasser i samma stödområde kan vara betydande vilket på gårdsnivå ger omfattande
ekonomiska effekter.
2016 skedde en annan viktig förändring, nämligen ny gränsdragning mellan stödområden
Även denna förändring medförde naturligtvis en omfördelning av stöd. Den nya indelningen
hade sin grund i EU-regelverket i den förra CAP-reformen där indelningen skulle bygga på
objektiva kriterier med statistiskt underlag. Tidigare indelning i Sverige baserades bland annat
på skördestatistik men i avsaknad av tillräcklig upplösning av sådant underlag i senare års
statistik skedde en övergång till temperaturdata som grund för den nya
stödområdesindelningen 2016.

120

Erfarenheter av kompen och förslag på åtgärder
LRF hade omfattande diskussioner med regeringen och Jordbruksverket inför förändringarna i
kompen 2015 och 2016. Justeringar i stödsystem leder ofelbart till omfördelningseffekter och
eftersom jordbruket är i behov av någorlunda stabila förutsättningar och förutsägbarhet i
ersättningssystem är det viktigt att försöka begränsa dessa effekter. Vissa smärre
övergångslösningar för områden som helt föll utanför områdesindelningen infördes också
2015 men i det stora hela kan man säga att förändringarna i kompen slog igenom fullt ut.
Det kvarstår alltså ett behov av att försöka hantera de utmaningar som utformningen av den
nya kompen inneburit. Samtidigt har naturligtvis jordbruksföretagen anpassat sig, så gott det
går, till de nya förutsättningarna. Nya större förändringar efter 2021 innebär därför nya
omfördelningar av stöd vilket behöver vägas in vid översynen av kompen i nya CAP.
Om man sammanfattar de frågor som behöver ses över i kompen kan följande punkter
nedtecknas:
•
•
•
•
•

Trappstegseffekter
Områden utan ersättning
Djurenhetsberäkning får
Hästnäringen
Finansiering

Trappstegseffekter kan åtgärdas genom att göra om dagens typklasser och ha en mer jämnt
fallande ersättningsskala utifrån djurtäthet per hektar. En nackdel med detta är nya
omfördelningseffekter och att det blir fler ersättningsklasser. I teorin kan man tänka sig ett
system utan ersättningsklasser och där stödet beräknas från fall till fall utifrån den faktiska
balansen mellan djur och foderareal. Sådana modeller hittills avvisats som för
produktionsstyrande (enligt EU-kommissionen) eller svåra att administrera och planera (enligt
Jordbruksverket). Ett annat sätt att minska trappstegseffekter är naturligtvis att öka
ersättningsnivån i olika klasser. Den senare är kanske enklast att genomföra men kräver
finansiering. Vidare uppstår omfördelningseffekter eftersom förstärkningen måste riktas till
vissa klasser inom respektive stödområde.
En alternativ modell, som premierar företag med djurhållning, är att tillämpa olika faktorer
för åkermark och naturbete vid beräkning av djurtätheten. Man kan säga att exempelvis en
faktor 0,5 för naturbetesmark och 1,0 för åker bättre speglar den foderproducerande förmågan
mellan åker och naturbete. Resultatet blir att företag med foderareal och djur lättare uppnår en
klass med högre ersättning. Trappstegseffekterna kvarstår likafullt i systemet men skulle
förmodligen beröra en mindre andel företag med djur.
En annan åtgärd med liknande effekt är att höja stödet för spannmål och på det sättet ge
incitament för en något minskad foderareal på företag med djur som därmed lättare kan uppnå
en djurtäthet som ger en högre ersättning per hektar.
I dagens komp finns områden utan någon ersättning. Det är naturligtvis en rimlig och
berättigad ståndpunkt att om ett område är definierat som kompensationsstödsområde så bör
också en ersättning utbetalas. En sådan åtgärd skulle öka tilltron till jordbrukspolitiken bland
lantbrukare i berörda områden.
I det kompen före 2015 tillämpades en annorlunda beräkning av djurenheter för
fårnäringen i norra Sverige. Den innebar i praktiken att en tacka plus lamm beräknades som
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0,2 djurenheter istället för 0,15 DE som dagens tillämpning innebär. I grannlandet Finland
används faktorn 0,2 för fårnäringen i kompen generellt. Det är rimligt att ha samma
tillämpning i Sverige.
Hästar på jordbruksföretag räknas inte in i djurenhetsunderlaget i Sverige, till skillnad från
andra EU-länder som Finland, Irland och Frankrike. Sverige bör likt andra länder räkna in
hästen i kompen. Hästen gör samma nytta som andra lantbruksdjur när det gäller att bidra till
ett aktivt företagande och att vårda odlingslandskapet i kompensationsstödsområden.
Finansieringen av kompen är en huvudfråga. Dels utifrån ersättningens betydelse för att
utveckla jordbruket i berörda regioner. Och vidare som en viktig faktor för att kunna minska
trappstegseffekter och justera djurenhetsberäkningarna för får och häst enligt ovan.
Annex 1. Villkor och ersättningsnivå
Annex 2. Underlag rörande områden utan ersättning samt djurenhetsberäkning får.
Annex 1. Villkor och ersättningsnivå
KOMPEN, ersättning i kronor per hektar för olika typer av jordbruk
Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

1

5 400

2 600

1 000

1 200

400

2

4 100

2 300

1 000

1 200

300

3

3 900

2 100

800

1 200

250

4

3 300

1 700

700

1 200

250

5

3 000

1 500

600

1 200

250

6

2 100

1 000

300

800

0

7

1 600

700

250

800

0

8

1 200

600

250

600

0

9

800

400

0

700

0

10

600

300

0

800

0

11

1 000

400

0

800

0

12

1 600

500

0

700

0





Typ 1, 2, 3: Jordbruk med nöt, tackor eller getter i kombination med grovfodergrödor.
Grovfodergrödor är bland annat vall, grönfoder, betesmark och slåtteräng
Typ 4: Jordbruk med växtodlingsgrödor. Växtodlingsgrödor är bland annat spannmål,
proteingrödor och potatis.
Typ 5: Extensivt jordbruk. Grovfodergrödor utan nöt, tackor eller getter. Extensiva grödor.

Djurtäthet per
hektar
grovfoderareal
Område

Typ 1,

Typ 2

Typ 3

Typ 5

1-5

minst 0,65

minst 0,3

minst 0,1

lägre än 0,1

6-12

minst 1,0

minst 0,4

minst 0,1

lägre än 0,1
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Tabellen ovan visar den minsta djurtätheten som krävs för typ 1, 2 och 3. Detta är tröskelvärden
som du minst måste uppnå, värdet avrundas inte.

Annex 2. Underlag rörande områden utan ersättning samt djurenhetsberäkning får.

Ersättning till foderareal i områden utan djur och med låg djurtäthet

LRF föreslår en ersättning till foderareal i de områden där ersättningen idag är satt till 0 kr/ha.
Effekten blir en bättre balans mot 2014 års stödsystem och även mot landets slättområden och
den ersättning för vallodling som gäller där. Aktuell areal som skulle omfattas av en
ersättning torde omfatta omkring 300 000 ha. Ersättningen per hektar ska naturligtvis ligga
inom ramen för relevanta merkostnadskalkyler samt respektera EU-regeln om ett lägsta
belopp om 25 Euro/ha.

Djurenheter får
Dagens nivå, 0,15 DE/tacka, ligger mycket lågt i förhållande till normal uppfödning i Sverige
som motsvarar 1,5 lamm per tacka. Foderbehovet i denna produktion motsvarar enligt
kalkyler från Sveriges lantbruksuniversitet (vår- och sommarlamm) 730 kg ts grovfoder (inkl
bete) per år och kan jämföras med en diko med kalv som äter 3 630 kg ts grovfoder.
Relationen mellan tacka och diko blir således 0,20 (730/3630), vilket tydligt överstiger dagens
0,15 DE/tacka. (1 diko med kalv räknas som 1 DE i Sverige.)
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Bilaga 2. Skriftliga synpunkter från LRFs
Norrlandsgrupp
Järpen 2019-10-18
Inspel till jordbruksverket utredningsuppdrag avseende ”Uppdrag att se över
stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet”
LRFs norrlandsgrupp vill lämna följande synpunkter och förslag.
•

•

•

•

•

•

Generellt upplever vi att Näringsdepartementet, Jordbruksverket och LRF har samma
målsättning i frågan. Vi vill ha långsiktigt, stabilt och något så när ”rättvist” system
som syftar till att ha en bra produktionsutveckling för jordbruket i norra Sverige. Med
rättvist menar vi ett system där den enskilde bonden kan känna igen sig i upplevda
odlingsförutsättningar. Ett system som inte ifrågasätts innebär en sorts ”förenkling” för
alla inblandade.
Vi kan konstatera att måluppfyllelsen för både det nationella stödet och
kompensationsstödet är dålig. Framgår av Jordbruksverkets egen rapport. Trots
höjningen av det nationella stödet ligger täckningsgraden på mellan 50-75% jämfört
med motsvarande typgårdar inom mellersta Sveriges slättbygder.
Vi tror att man skulle vinna på precisera vad man menar med måluppfyllelse för de
båda stöden. Framförallt känns det oklart begreppet vad ”upprätthålla produktionen”
innebär. Man skulle också vinna på att koppla måluppfyllelsen till den svenska
livsmedelsstrategin och försörjningsberedskapen.
För bonden är det ointressant var pengarna kommer ifrån därför bör man se det som att
det nationella stödet och kompensationsstödet bildar en enhet, därför är det naturligt
att precis som Finland använda sig av två olika kartor som tillsammans på ett
acceptabelt sätt kompenserar för givna förutsättningar och ger möjlighet till
produktionsutveckling.
Vi tycker vidare att man skall ha en princip för hur man hanterar stödbelopp inom
olika kategorier och en gång för alla bestämma om det de kan flyttas mellan kategorier
eller inte. Det har historiskt flyttas pengar till mjölk från andra kategorier. Speciellt
missgynnat är ägg som fick ett sänkt stöd på 90-talet när man överskred referensnivån.
När produktionen sedan sjönk tillbaka under referensnivån återställdes aldrig
stödnivån.
Vi vill återigen påpeka vikten av ändring av djurenhetsberäkning för får jämställs med
nivå för Finland, dvs 0,2 ha/de.

Vi vill här skissera en modell som vi tror avsevärt skulle höja måluppfyllelsen och som skulle
både vara lätthanterlig administrativt och som skulle få acceptans i bondeled.
•

Behåll nuvarande karta för kompensationsstödet eftersom vi bedömer att den är svår
att förändra med idag givna förutsättningar. Stödet är tänkt att kompensera för
klimatgivna nackdelar och då är trots allt temperatursumman en hyfsat bra parameter.
Däremot vore det önskvärt att de i stödet oönskade trappstegseffekterna kunde arbetas
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bort eller åtminstone mildras. Däremot är inte temperatursumma en bra parameter för
att kompensera för lägre lönsamhet.
Permanenta övergångskartan som ny karta för nationella stödet. Den skall då gälla för
samtliga produktionsgrenar. Vi tror att det skulle kunna accepteras i Bryssel av
följande skäl:
1. Kartan har under innevarande period tjänat väl
2. Den är accepterad av lantbrukarna
3. Den innebär förutsägbarhet och långsiktighet.
Vi vet sedan tidigare att det är möjligt att ha samma stödbelopp för olika stödområden.
En permanentad övergångskarta ger då möjlighet till att städat bort väldigt många av
nuvarande kartas irriterande öar genom att helt enkelt ge olika stödområden samma
stödbelopp.
Det är alltid känsligt att sänka redan inarbetade stödbelopp. Det optimala vore därför
naturligtvis att tillföra systemet mer pengar. För att höja upp 12-öresområdena utan att
ta pengar från någon annan krävs ungefär 12 miljoner. Det är fullt möjligt att vi 2020,
eller om nationella stödet följer övriga jordbruksersättningar 2022, har tillräckligt med
pengar i systemet för att genomföra detta utan sänkning till bönder i andra
stödområden.
Ett annat sätt är att utöka budgetramen. 12 miljoner är trots allt inte en gigantiskt
mängd pengar. Skulle vi under dessa förutsättningar rita upp en ”utbetalningskarta”
skulle den bli väldigt lik den karta vi hade före 2016. Före bonden är
”utbetalningskartan” viktigare än stödområdeskartan.
Den gamla kartans största förtjänst var att den var väl inarbetad. Vilket är bra i en
bransch med långa cykler. På det här sättet skulle vi kunna uppnå en karta som är
väldig lik den gamla. I kombination med Kompensationskartan skulle kunna ge den
flexibilitet som krävs om vi skall klara måluppfyllelse och åtaganden i den nationella
livsmedelsstrategin i ett längre perspektiv
Andra djurslag hanteras på samma sätt baserat på samma karta.
I framtiden kan stödbeloppen justeras individuellt inom 11-områdeskartan om man
upplever att den regionala måluppfyllelsen fallerar.
Detta förslag löser inte problematiken med stora församlingar med inom sig väldigt
olika odlingsförutsättningar.
Vi bilägger det arbetsmaterial som Eva Engström på Länsstyrelsen i Jämtland tagit
fram.

Håkan Nilsson
Ordf LRFs Norrlandsgrupp
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Bilaga 3. Skriftliga synpunkter från länsstyrelser i de
nordligaste länen.
Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2019-11-06

Inspel från Länsstyrelserna i de nordligaste länen ang nationella stödet och
kompensationsstödet.
Länsstyrelserna i de sju nordligaste länen har fått möjlighet att lämna synpunkter i ett
samråd till regeringsuppdraget om kompensationsstöd och nationellt stöd i norra Sverige.
Samrådet omfattar delmål 1, 2, 4, 5 och 6. Länsstyrelserna har valt att avstå att lämna
synpunkter på delmål 1 då vi anser att Jordbruksverket har bra dokumentation i denna
fråga. Vad gäller övriga delmål har länsstyrelserna sammanfattat en gemensam bild.

Sammanfattning
Jordbruksproduktion i norra Sverige är en nationell angelägenhet och inte en fråga enbart för
Norrland. Därför är det viktigt med ett tydligt engagemang och vilja att öka förutsättningar för
jordbruksföretagandet. Inte minst för att den kunskap och andra resurser som idag finns ska
kunna vara en grund för en produktion även om 20-30 år.
Länsstyrelserna bedömer att lantbruket inte tillräckligt kompenseras för de skilda
förutsättningar som råder i detta stora geografiska område som stödet verkar inom.
Det nationella stödet är ett viktigt stöd för att verka mot målet att nå bibehållen eller ökad
produktion i norr. Nationella stödets fokus på mjölk bidrar inte bara att stimulera
mjölkproduktion utan även till hela lantbrukssektorns utveckling
Frågeställningarna kan hanteras på både kort och lång sikt. På kort sikt skulle
övergångskartan med justeringar enligt LRFs Norrlandsgrupps förslag ge en mer accepterad
karta och ett andrum för att på längre sikt hitta stödområdesgränser som bättre speglar
verkligheten och som tydligare verkar mot målen.
För att höja produktionen med nationella stödet bör utvecklingen inom stödområdena
regelbundet följas upp och justeras med medel som finns inom budgeten och på det sättet
tydligare än vad som hittills gjorts styra medel så att målen uppnås. Genom att utgå från
övergångskartan för mjölk, som bör permanentas till en ny process drar igång, och baskartan
för övriga inriktningar ges en god grund för uppföljning och styrning framöver.
Livsmedelsstrategin har som mål en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet. För att nå målen måste vi nyttja de resurser som
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jordbruksmark och människor utgör även i norra Sverige. Därför är det viktigt att få hög
effekt av de stöd som riktas till norra Sverige och livsmedelsproduktionen.
Länsstyrelserna konstaterar att nationella stödet inte klarar att upprätthålla den produktion det
har som målsättning. Kompensationsstödet har förmodligen större träffsäkerhet. Troligen är
stödutformningen mer än kartans utformning anledningen till det.
Inom kompensationsstödet bör möjligheten att införa fler typgårdar utredas. Får och getter bör
också ges en högre värdering i djurenheter för att bättre kunna ta del av kompensationsstödet
och bidra till måluppfyllelsen med stödet.
Kompensationsstödets utformning, med stora intervall mellan djurtäthet och stora skillnader i
ersättning mellan olika typgårdar, främst typ 1 och typ 2, stimulerar framförallt produktion
med många djur per hektar, oftast nöt. Detta ökar risken för att företagen står sämre rustade
inför år med låga skördar som till exempel kan uppstå vid klimatförändringar och
extremväder. Att stödet missgynnar produktion med fler hektar per djurenhet motverkar i
många fall också andra mål som ekologisk produktion, smittskydd, naturbetesmarker,
miljömål mm
Länsstyrelserna föreslår att det sätt som Finland utarbetat sitt nationella stöd för att utveckla
produktionen i norra Finland bör studeras och om möjligt överföra till Sverige.
Angående i vilken utsträckning nationella stödet respektive kompensationsstödet når
målen (i norra Sverige där nationella stödet finns)
Länsstyrelserna bedömer att lantbruket inte tillräckligt kompenseras för de olika
förutsättningar som råder i detta stora geografiska område som stödet verkar för.
Att nå målen för så väl kompensationsstödet som för det nationella stödet är en nationell
angelägenhet. I takt med det förändrade klimatet kommer odlingsförutsättningar att förändras
såväl i norr som i söder. Den nationella livsmedelsstrategin påpekar vikten av att
produktionen ökar i hela landet. Om jordbruksföretagen läggs ned, blir det svårt att kunna
återuppta produktionen igen då markerna växt igen och kompetensen om odling försvunnit.
Det är viktigt att vara medveten om vilka bieffekter ett aktivt lantbruk bidrar till för landet
som helhet. Utöver livsmedel producerar jordbruket mycket annat som öppet landskap,
ekosystemtjänster, förutsättning för andras boende på landsbygden mm. Jordbruket utgör
också en typ av ”deltidsbrandkår” spridd över hela Sverige och då även i Norrland. Att stötta
de företag som till vardags producerar livsmedel med sämre förutsättningar, men som i
krissituationer kan bli behjälpliga för samhället genom tillgång av maskinpark och kunnande,
som till exempel vid de stora bränderna senaste åren, är oerhört viktigt för samhället i stort.
Jordbruksverkets rapport om jordbrukets utveckling i norra Sverige ger en bild av
måluppfyllelsen av stöden. Sedan inträdet i EU har livsmedelsproduktionen långsamt minskat
i norra Sverige. Vinsten en jordbrukare i norra Sverige kan göra på sitt jordbruk är trots
befintliga stödinsatser påfallande mycket lägre än för jordbrukare i Mellansverige och södra
Sverige. Bilderna nedan är hämtade ur rapporten
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Ur Jordbrukets utveckling i norra Sverige, SJV.
Nationella stödet
Syftet med det nationella stödet är att bibehålla produktionen i norra Sverige.
Länsstyrelserna är överens om att nationella stödet är ett viktigt styrmedel för att bidra till
målet att upprätthålla produktionen. Om ett lantbruksföretag väljer att lägga ner, fortsätta eller
utveckla sin verksamhet beror på många olika faktorer där det nationella stödets utformning
utgör en del. Andra faktorer kan vara eventuella generationsskiften, markarrondering,
byggnaders kondition med mera. Hur stor betydelse det nationella stödet har i det
sammanhanget går inte att säga. Däremot kan man konstatera att om målet är att vi ska
upprätthålla lantbruksproduktionen i norra Sverige, så är det nationella stödet i form av ett
enkelt ekonomiskt tillskott en betydligt enklare faktor att påverka än någon av de andra
faktorerna som påverkar beslut kring ett företags fortsättning. Det gör stödet till ett viktigt
styrmedel för att bidra till målet att upprätthålla produktionen.
Det går lätt att visa genom stödsystemets statistiska underlag att det målet inte nås. Medel
inom systemet nyttjas inte till fullo då företag slutar istället för att säljas eller
generationsväxlas, oftast på grund av dålig lönsamhet. Se bilaga.
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Det nationella stödet har starkt fokus på mjölkproduktion, vilket är bra. Mjölkproduktionen
har en central roll när det gäller upprätthållande av infrastrukturerna som krävs för det
långsiktigt hållbara jordbruket i norra Sverige. Att vi förmår upprätthålla ett levande jordbruk
i norra Sverige är centralt för den norrländska glesbygden. Vi ser att antalet kor i
mjölkproduktion minskar och fler går över till nötköttsproduktion. Vi menar att ersättningen
för mjölk behöver hållas hög/öka för att stimulera norrländsk mjölkproduktion
I Norrbotten kämpar många mjölkbönder mot en tuff konkurrens från Finland som har helt
andra produktionsförutsättningar och mer förmånliga stöd för aktiva livsmedelsproducerande
jordbruk. Då finska mjölkbönder har en högre lönsamhet i produktionen kan de också
konkurrera om arrendemark på svenska sidan vilket ytterligare försvårar utvecklingen.
Samtidigt kan vi se att angränsande områden söder om stödområdet, visar på ännu sämre
utveckling än inom de sydliga stödområdena (område 4-5)
Även arealerna med odling av potatis, bär och grönsaker har minskat drastiskt sen vi gick med
i EU. Potatisodlingen har mer än halverats och frilandsodlingen av bär och grönsaker har
minskat med nästan 60 procent.
Kompensationsstödet
För kompensationsstödet är läget annorlunda. Syftet är att kompensera för sämre
förutsättningar. Dessa förutsättningar kan vara både odlingsmässiga men även strukturella där
storlekfördelar inte alltid ger effekt i norr på grund av geografin och de långa avstånden.
Uppbyggnaden av stödet med typgårdar både gynnar och motverkar målen och andra politiska
mål som bland annat smittskydd, biologisk mångfald och ekologisk produktion. Beroende på
hur nära en gräns till en mer gynnsam typgård i stödet man ligger ger stödplaneringen olika
resultat, genom att mindre eller större arealer brukas. Dessa arealer kan vara arealer som i
andra politiska mål är önskvärda. Vi noterar att kompensationsstödet styr mot mer intensiva
lantbruk framförallt med nötkreatur. Livsmedelsstrategins mål om ökad produktion bör
därmed vara lättare att uppnå med nuvarande utformning av kompensationsstödet.
Det är svårt att utan större analys avgöra hur dels de nya stödområdena och dels den nya
utformningen påverkar måluppfyllelsen. Utformningen av stödet gör att djurtäthet har större
betydelse än vilket stödområde man tillhör. Det krävs därför en djupare analys. Vi konstaterar
dock att den brukade arealen i den norra delen av landet minskar vilket är en indikation på att
kompensationen inte räcker till överallt.
Vidare sätter utformningen av kompensationsstödet press på de som bedriver ekologisk
produktion genom att det är svårare att hålla en hög djurtäthet i de företagen. För de som
bedriver ekologisk nötkötts- eller mjölkproduktion kan man därför säga att
kompensationsstödet inte når målen.
Vi ser också att antalet får minskar. Förslag på att öka träffsäkerheten till denna
produktionsinriktning ges under förslag till att bättre nå måluppfyllelse.
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Angående möjligheten att nå en avsevärt högre måluppfyllelse för nationella stödet
genom eventuella justeringar av regler och områdesindelning.
Nuvarande utformning av stödet har den fördelen att den är väldigt enkel och tydlig. Att
justera reglerna riskerar därför att göra dem mer komplicerade, vilket kan leda till att man
väljer bort att söka stödet - och då mister man helt möjligheten att kompensera för
norrländska förhållanden.
Det är också viktigt att de förutsättningar som stödområdena ger inte återigen förändras
radikalt. Det försvårar planeringsmöjligheten för lantbrukarna som planerar över många år
med investeringar, ägarbyten med mera. Den oro som uppstod inför skiftet av områden 2016
motverkade möjligheten att uppnå målet. Den övergångskarta för mjölk och förstärkning av
medel som införts har mildrat det problemet för de som trots oron valde att fortsätta. Därför är
det viktigt att förhindra att sådana situationer uppstår igen.
Samtidigt finns det i dagens övergångskarta problem med märkliga stödområdesgränser där
områden med lägre ersättning omsluts av områden med högre ersättning. Detta är olyckligt
men kan förmodligen inte åtgärdas med nuvarande sätt att skapa kartan. Justeringar på olika
sätt har visat att denna typ av ”öar” bara flyttar på sig. Det förslag som LRFs Norrlandsgrupp
lagt att höja ersättningen i de stödområden som utöver en siffra har en bokstavsbeteckning
med 12 öre skulle göra att mycket stor del av de så kallade öarna (med lägre ersättning i ett
område med högre ersättning) skulle försvinna i större delen av Norrland dock inte i
Jämtlands län. Det är en enkel åtgärd som skulle göra att kartan bättre speglar naturliga
förutsättningar samtidigt som det enbart innebär en ändring i stödbelopp. Att ha samma
stödbelopp i flera stödområden är en teknik som redan nyttjas för andra
produktionsinriktningar inom nationella stödet. Utifrån den översiktliga analys som hunnit
göras förordar Länsstyrelserna att denna åtgärd görs snarast möjligt.
Det är en förutsättning att områdesindelning och regler ses över för att nå en större
måluppfyllelse på sikt, eftersom stödet är väldigt viktigt för lantbrukets utveckling i Sverige.
Odlingsbetingelserna kan variera stort inom församlingar som är en allt för grov administrativ
gräns. Se vidare resonemanget under ökad måluppfyllelse för kompensationsstödet.
Att utöka de produktionsgrenar som berättigar till nationellt stöd, med befintlig budget, anser
vi inte ger någon större måluppfyllelse. Utökas budgeten kan frågan vara intressant att
diskutera - vad utöver det vi ger stöd för idag hjälper till att bibehålla produktion i Norrland?
Även transportstödet för mjölk är viktigt.
Vi föreslår att möjligheten att värna om ett livskraftigt jordbruk i hela Sverige bör utredas
genom att ge samma förutsättningar till att bedriva produktion i ett kärvare klimat som de
man har i Finland. Kanske Sverige kan inspireras av hur Finland utformat stödet och
därigenom lyckats bibehålla en större livsmedelsproduktion även på nordliga breddgrader.
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Angående möjligheten att nå en avsevärt högre måluppfyllelse för kompensationsstödet
i Norra Sverige genom eventuella justeringar av områdesindelningen.

Stödområdesindelning
Länsstyrelserna är väl medvetna om den svårighet som var när det nuvarande
kompensationsstödet förhandlades fram och det tvivel till förändring som både
Näringsdepartementet och Jordbruksverket förmedlar. Dock lyfter vi här några frågor som bör
utredas vidare i syfte att kompensationsstödet ska ges bättre träffsäkerhet och i fråga om
stödområdesindelningen även förbättra det nationella stödets träffsäkerhet.
Den nuvarande ANC-kartan för norra Sverige speglar inte de naturgivna förutsättningarna
som råder. Den administrativa hanteringen och tolkning av ramverket har fått större tyngd än
de naturgivna förutsättningarna i markerna. Eftersom samma karta ligger till grund för
nationella stödet ger denna karta mer effekter än enbart i kompensationsstödet.
Grundläggande fel är alla medeltal. Att se på medeltal av mätningar i ett område och låta de
vara vägledande istället för att göra en analys av majoriteten och fördelningen i ett område gör
att alla variationer försvinner i medeltalen. Att medeltalen därefter sätts mot varandra och
matematiskt delas i olika områden gör att alla variationer har suddats ut men jämförs ändå
med varandra på flera decimalers nivå. Det går att förklara hur beräkningen är gjord, men det
går inte att förklara om det speglar verkligheten. Ser vi på kartan över stödområdena förstår vi
att den trots att den bygger på temperatursummor, där vissa siffror inte är uppmätta utan
extrapolerade, sedan beräknats till ett medeltal för ett stort geografiskt område och i
jämförelse med andra områdens medeltal blir dessa väldigt lika. Skillnaderna i
temperatursumma över Norrland plottade på en karta där mätningen skett eller beräknats,
följer större logik och verkliga förutsättningar, än vad medelvärden visar på samma områden,
just för att områdena är så stora.
Ett stödsystem ska inte grundas på osäkra beräkningar, vi måste se till helheten och det måste
finnas en möjlighet att förstå gränserna utifrån verkligheten. Det handlar inte om att hamna på
den ena eller andra sidan av en gräns utan det måste vara en karta som är möjlig att förstå och
som speglar de lokala förutsättningarna.
För att tydligare illustrera den grova nätstruktur som församlingar/distrikt utgör finns det i
Sverige idag 1337 församlingar. Luleå stift utgör 1/3 av Sveriges yta och innehåller 57
församlingar, alltså finns 4% av församlingarna i landet på en tredjedel av landets yta. Även
övriga Norrland har ytmässigt stora församlingar vilket illustreras väl i kartan. Många
församlingar är ytmässigt större än kommuner i södra Sverige.
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Distriktsindelningar i Sverige. De stora skillnaderna i storlekar förklarar det trubbiga resultatet då
kartor tas fram med administrativ gräns i församlingar/distrikt
Källa SCB grunddatat i Lantmäteriets geodatabas

För att göra en stödområdeskarta så verklighetsnära som möjligt är det nödvändigt att
använda en indelning som är mindre än församlingsnivå. Med dagens teknik är det inte
speciellt avancerat. Och med de krav som EU ställer för framtiden med
fjärranalys/satellitövervakning (AMS) och med den blockdatabas som Jordbruksverket
tillhandahåller och ajourför, så borde det i linje med det vara den vägen som vi använder även
för stödområdesindelningen. I Landsbygdsprogrammet har vi sedan en period tillbaka,
möjlighet att skapa Leader-områden (LLU-områden) som bygger på områdesgränser som
utgörs av olika administrativa gränser och i naturen förekommande gränser. Det bör därför
inte vara omöjligt att öppna upp för en diskussion om mindre indelningar i framtiden med
syfte att nå målen med stödet (stöden). Länsstyrelserna föreslår därför att ett arbete påbörjas
som har ansatsen att spegla verkligheten och kan användas i programperioder framöver.
Stödregler

Konstruktionen av kompensationsstödet gynnar högre djurtäthet. Med den klimatförändring vi
står inför, med mer extremväder, är det nödvändigt att se över hur stor rimlig djurtäthet för en
hållbar produktion.
I förhållande till den foderarealen får och lammproduktion, liksom getter behöver, är
djurenhetsberäkningen låg för får i förhållande till nöt. Att höja beräkningsgrunden från 0,15
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till 0,20 eller 0,25 djurenheter per får och get skulle ge även kött- ull/päls- och
mjölkproduktion från dem, möjlighet att utvecklas bättre. I de typgårdar som idag finns i
kompensationsstödet ges inte får-, lamm- eller getproduktion samma möjlighet att nå upp till
typ 1 som nötproduktion (såväl mjölk som köttproduktion av nöt) trots att de kan göra samma
nytta och bidra till samma måluppfyllelse som nötkreaturen.
De typgårdar som ligger till grund för stödbelopp är alltför få. För att nå större måluppfyllelse
och samtidigt bruka marken bör ytterligare någon typgård med lägre djurtäthet införas mellan
typ 1 och typ 2. Inte minst med tanke på ett förändrat klimat och extremväder är det önskvärt
att större foderareal brukas utan att för den skull drabbas av lägre ersättning i
kompensationsstödet.
Angående konsekvenser av att nationella stödet och kompensationsstödet har samma
områdesindelning samt konsekvenserna av att ha olika områdesindelningar för de två
stöden.
Det är generellt administrativt enklare att ha samma områdesindelning. Att låta samma
stödområdesindelning gälla i båda stödformerna bör också upplevas som en enklare
utformning av stödsystemet totalt sett.
Länsstyrelserna uppfattar signaler från Näringsdepartementet och Jordbruksverket att
stödområdeskartans stödområden inte kommer att kunna förändras inom närtid. Då kartorna
inte speglar verkligheten som beskrivits tidigare ser Länsstyrelserna möjlighet i att ha olika
kartor och på det sättet ge möjlighet att i vissa fall kompensera för orimligheter i grundkartan
för stödområdena, som t ex övergångskartan för mjölkproduktion. En noggrann uppföljning
hur de olika områdena utvecklas är nödvändig för att kunna styra mot produktion enligt målen
för stöden.
Övriga synpunkter som leder till olika kartor återfinns tidigare i dokumentet.

I utformningen av det samlade svaret har Länsstyrelserna i Värmlands län, Dalarnas län,
Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
deltagit.
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Bilaga
Sammanställning av mjölkinvägning för nationella stödet 2009-2018 utifrån stödområdena före 2015
(LFA1, LFA2a, LFA2b och LFA3) och samma geografiska områden i nya stödområden från och med
2016. År 2015 har uteslutits då kalenderåret innehåller övergången mellan stödområdeskartorna och
källorna till kartorna innehåller tillräcklig information för en uppdelning just det året.
Källa
SBI-1728 LFANMTH från beslutstöd Jordbruksverket
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Bilaga 4. Kompensationsbidrag och kompensationsstöd
1995-2020
Kompensationsbidraget infördes år 1995 som en följd av Sveriges inträde i EU. Under de tre
inledande programperioderna, det vill säga till och med år 2013, gjordes endast mindre
ändringar i stödet inom och mellan programperioderna. Först inför innevarande
programperiod, åren 2014-2020, gjordes en omfattande översyn av stödområdesindelningen
och andra stödkriterier.

Kompensationsbidrag åren 1995-2013
Programperiod 1995-1999
Regelverk
Det regelverk som styrde kompensationsbidraget under programperioden var:

Rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av
jordbruksstrukturens effektivitet
Förordning (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och
mindre gynnade områden
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:169) om kompensationsbidrag till
jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Utformning
Rådets förordning 950/97 lade fast grundvillkoren för stödet. Först och främst lades de
grundläggande målen med stödet fram. Målen var att i vissa mindre gynnade områden:
säkerställa fortsatt jordbruksproduktion och därmed bibehålla ett befolkningsminimum och
bevara landskapet.
Förordningen föreskrev även den högsta och lägsta tillåtna nivån per stödenhet uttryckt i ECU
(European Corrency Unit). Den högsta nivån kunde utökas i områden med särskilda
svårigheter. Vidare lades fast vilka slags områden som skulle omfattas av stödet och vilka
kriterier som skulle gälla vid fastläggandet. De tre områdeskategorier som skulle gälla vid
indelningen var bergsområden, mindre gynnade områden och andra områden med speciella
nackdelar.
År 1995 var det första året med EU-finansierade jordbrukarstöd. Eftersom
kompensationsbidraget var nytt och föresatsen var att stödet ändå skulle kunna sökas år 1995
sattes sista ansökningsdag till den 31 augusti. Stödet söktes i en egen blankett tillsammans
med miljöersättning för bevarande av öppet odlingslandskap och nationellt stöd. Rådets
förordning 950/97 föreskrev att stödberättigande var sökande som uppfyllde stödvillkoren och
som vid ansökningstillfället inte uppbar ålderspension eller hel förtidspension och brukar en
minsta areal under en minsta tid på fem år från och med dagen för den första utbetalningen.
Den minsta arealen sattes till 3 hektar jordbruksmark.
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Från och med år 1996 söktes kompensationsbidraget tillsammans med andra jordbrukarstöd i
den gemensamma SAM-ansökan. Dock skulle djurinnehavet även fortsättningsvis redovisas i
särskild blankett.
Sverige hade, enligt de kriterier som lagts fast i rådets förordning, delats in i stödområden, 15c, där stöd skulle lämnas i områdena 1-5. I stödområde 1-3 finansierades
kompensationsbidraget till upp till 50 % genom EU-medel. I stödområde 4-5b var EU:s
finansieringsandel upp till 25 %.
Stödet utformades så att stöd lämnades för:
Djurenheter (de) – stödområde 1-5b
Areal – stödområde 1-4
De ersättningsberättigade enheterna, djur och areal, lades vid ersättningsberäkningen för den
enskilde sökande samman till så kallade stödenheter. En stödenhet motsvarades av antingen
en djurenhet eller ett hektar. Stödnivån varierade mellan intervall enligt följande:
Tabell 28, beskriver hur stödnivåerna varierar inom olika intervall.

Antal stödenheter
Stödområde 1-3 (stödnivå i
kronor/enhet)
Stödområde 4 (stödnivå i
kronor/enhet)
Stödområde 5a (stödnivå i
kronor/enhet)
Stödnivå 5b (stödnivå i
kronor/enhet)

0-60

>60-120

>120

1 640

1 435

615

1 640

820

0

800

400

0

400

200

0

Tabell 29, de godkända djurslagen och deras värde uttryckt i djurenheter/individ.

Djurslag
Mjölkkor
Övriga nötkreatur, >2år
Nötkreatur, 6-24 månader
Tackor
Getter av honkön

Antal djurenheter
1
1
0,6
0,15
0,15

De djurslag som skulle ersättas genom kopplingen till foderareal var i huvudsak idisslare.
Foderareal som inte utgjordes av grovfoder, till exempel spannmål, sågs som kopplade till
grisproduktion.
Den begränsning som gällde var att för att få ersättning för djurenheter krävdes att man hade
motsvarande nödvändiga foderareal. De flesta jordbruksgrödor var godkända som foderareal.
En ytterligare begränsning med avseende på foderarealen var att man kunde få utbetalt för en
djurtäthet om högst 1,4 djurenheter/hektar. Vidare gällde att om grödan anmälts som
foderareal kunde denna areal endast ligga till grund för kompensationsbidrag och djurbidrag
och inga andra jordbrukarstöd. Vidare krävdes att de djur man anmält i sin ansökan hölls
under en tid på minst två månader. För nötkreatur redovisades djuridentiteten av varje
nötkreatur i ansökningsblanketten.
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Ersättning för areal lämnades för potatis och spannmål utom vete.
De huvudsakliga förändringar som följde under programperioden och som påverkade
kompensationsbidraget gällde hantering och regler kring nötkreatursinnehav:



CDB (centrala djurdatabasen) infördes år 1998 – nötkreaturen måste vara registrerade där
för att berättiga till ersättning.

Nya märkningsregler infördes år 1999.

Exempel på hur antal stödenheter och ersättningen beräknades
En brukare i stödområde 3 har 80 djurenheter, 50 hektar foderareal och 15 hektar spannmål.
Kompensationsbidraget för djur har två begränsningar. Den ena är att bidrag får lämnas för
högst 1,4 djurenheter/hektar foderareal. Den andra är att bidrag får lämnas med högst 1 640 kr
multiplicerat med foderarealen.
Den första begränsningen visar att brukaren har en djurtäthet på 80 djurenheter/50 hektar
foderareal  1,6 djurenheter/ hektar. Enligt begränsningen får bidrag lämnas med högst 1,4
djurenheter/ hektar vilket ger en högsta möjliga ersättning för djur grundad på 70 hektar
foderareal.
Den andra begränsningen visar en högsta möjliga ersättning för djur om 1 640 kr x 50 hektar
foderareal  82 000 kr.
Den första begränsningen på 1,4 djurenheter/hektar och 70 hektar foderareal blir verkningslös
eftersom brukaren får full ersättning redan för de 50 hektar foderareal denne har och därmed
inte kan få mer ersättning grundad på djurinnehav och foderareal (50 hektar * 1,4 djurenheter/
hektar =70).
Brukaren har därutöver 15 hektar spannmål. De totala ersättningsberättigade stödenheterna
blir därmed 50 stödenheter för djur/foderareal + 15 stödenheter för areal (spannmål) = 65
stödenheter.
Ersättningen blir 60 stödenheter x 1 640 kr + 5 stödenheter x 1 435 kr = 105 575 kr. För
stödenheter som överstiger tröskeln 60 stödenheter sänks ersättningen till 1 435 kr/stödenhet.

Programperiod 2000-2006
Regelverk
Det regelverk som styrde kompensationsbidraget under programperioden var:
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och
om ändring och upphävande av vissa förordningar
Kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari 2002 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999
Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:142) om kompensationsbidrag i
bergsområden och mindre gynnade områden

Utformning
De övergripande målen med kompensationsbidraget förblev för denna programperiod i stort
sett desamma som tidigare. Dock gjordes vissa omformuleringar och målen fastställdes i
rådets förordning 1257/1999 till att:
säkerställa fortsatt markanvändning för jordbruksändamål och på så sätt bidra till att
bibehålla en livskraftig landsbygd,
bevara landskapet och
bevara och främja hållbara jordbruksmetoder som särskilt beaktar krav för skydd av
miljön.
Vidare ändrades stödet genom rådets förordning 1257/1999 till att bli ett rent arealstöd. Dock
krävdes genom det svenska regelverket djurinnehav för att få kompensationsbidrag för
vallodling och betesmark. Det man alltså hade gjort var att vända på förutsättningarna.
Tidigare hade man ju kunnat få kompensationsbidrag för djur endast i den utsträckning som
foderareal fanns.
EU:s finansieringsandel ändrades till att omfatta 25 % oavsett stödområde. Stödområde 4
delades i stödområde 4a och 4b. Åtta församlingar i Västmanlands län som tidigare inte
omfattats av stödet tillfördes stödområde 5b.
Liksom för miljöersättningarna infördes genom rådets förordning krav på att ”God
jordbrukarsed” efterlevs. Krav på ”God jordbrukarsed” skulle under nästa programperiod
ersättas av så kallade tvärvillkor. ”God jordbrukarsed” lade fast minimikrav med avseende på
miljökrav och landskapets bevarande.
Liksom under den föregående programperioden slog rådets förordning fast att
kompensationsbidraget skulle utgå mellan en minimi- och en maxnivå.
Genom det svenska regelverket avskaffades hållandeperioden för nötkreatur. Istället infördes
tre räkningstillfällen med avseende på ansökningsåret. Ett nytt handläggningssystem – Ararat
- hade utvecklats inför programperioden.

Arealfaktorn
Ersättningsberättigade areal för vallodling och betesmark bestämdes med hjälp av den så
kallade arealfaktorn. Arealfaktorn uttrycker djurtätheten, djurenheter/hektar, som avgör hur
mycket areal brukaren som högst kan få utbetalt för givet brukarens djurinnehav. Arealfaktorn
varierade mellan stödområdena enligt följande:
Tabell 30, arealfaktorn per stödområde.

Stödområde

Arealfaktorn
1-3
4a-4b
5a-5b

1
1,1
1,3
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För att spegla odlingsförutsättningarna utformades arealfaktorn så att dess värde ökade från
norr till söder. Utgångspunkten var helt enkelt att en given areal kan producera mer foder ju
längre söderut i landet arealen finns.

Ersättningsnivåer
Ersättningsnivån per hektar halverades för areal som överstiger 60 hektar – med undantag för
spannmål. Ersättningsnivån för de olika stödområdena och de olika grödorna var i kronor per
hektar:
Tabell 31 ersättning för vallodling/betesmark.

Stödområde
1-3
4a
4b
5a
5b

0-60 hektar
1 750
1 600
800
1 000
500

>60 hektar
875
800
400
500
250

Tabell 32, ersättning för potatis.

Stödområde
1-3

0-60 hektar
1 750

>60 hektar
875

0-60 hektar
1 000

>60 hektar
1 000

Tabell 33, ersättning för spannmål.

Stödområde
1-3

Exempel på beräkning av ersättningen med hjälp av arealfaktorn
En brukare har sitt brukningscentrum och all sin mark i stödområde 4a. Brukaren har 70
hektar vallodling, 70 hektar spannmål och 50 djurenheter. Hur mycket kompensationsbidrag
får brukaren?
Eftersom brukaren har sin mark i stödområde 4a får brukaren inget kompensationsbidrag för
spannmålen. Däremot får brukaren utbetalt för vallodlingen. Storleken på den
ersättningsberättigade vallarealen beräknas med hjälp av arealfaktorn. Arealfaktorn säger att
för varje hektar vallodling behövs 1,1 djurenheter. Brukarens antal djurenheter – 50 – och
områdets arealfaktor – 1,1 djurenheter/hektar – resulterar i att brukaren endast kan få utbetalt
för 45,45 hektar vallodling. Brukaren har i detta exempel helt enkelt inte tillräckligt med
djurenheter för att kunna få utbetalt för hela sin vallareal. Brukarens kompensationsbidrag blir
därför 1600* kr/ hektar x 45,45 hektar  72 727 kronor.
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Ändringar åren 2001 – 2005
År 2001
De tre räkningstillfällena för nötkreatur ersattes av djurinnehavet under räkningsperioden, 1/9
året före ansökningsåret – 31/8 ansökningsåret. Hämtningen av djurinnehavet gjordes ur CDB.
Räkningsperioden är således 365 eller 366 dagar lång. Om man håller ett enskilt fullvuxet
nötkreatur (> 2år) under hela räkningsperioden bidrar det med 1 djurenhet till brukarens totala
djurinnehav. Om man istället håller djuret under halva räkningsperioden bidrar det med ½
djurenhet. Beräkningen av djurets bidrag i antal djurenheter beskrivs genom följande formel:
(Antal dagar som djuret hålls under räkningsperioden/Antal dagar i räkningsperioden)x
Djurslagets värde i djurenheter.
Den arealfaktor som tillämpas, om man har mark i olika stödområden, är den arealfaktor som
gäller för det stödområde där brukningscentrum är beläget.
Ersättningsnivån för spannmål halverades för areal som överstiger 60 hektar. Genom denna
ändring gällde därmed halv ersättningsnivå för all areal som överstiger 60 hektar oavsett gröda.

År 2002
Villkoret avseende ålderspension ändrades så att man är stödberättigad till och med det år man
börjar uppbära ålderspension eller hel förtidspension.
Det blev möjligt att till och med den 31 juli ansökningsåret komplettera ansökan med ytterligare
produktionsplatsnummer under förutsättning att sökande senast den 15 juni kommit in med
minst ett produktionsplatsnummer.

År 2003
Vändtegar som är högst 10 meter breda och som är nödvändiga för potatisodlingen godkändes
som ersättningsberättigade areal.
För sökande med vallodling och betesmark i olika stödområden fördelas djurinnehavet i första
hand till området med högst ersättningsnivå.

År 2005
Stödområde ”F” inrättades vilket utgjordes av Sveriges fjällkommuner.
Ersättningen för vallodling/betesmark höjdes i alla stödområden men mest i det område som
utgjordes av stödområde ”F”. För spannmål och potatis medförde införandet av stödområde ”F”
ingen förändring i stödnivån.
Kopplingen till arealersättning för spannmål upphörde i och med att arealersättningen
avskaffades.
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Figur 42, Områdesindelning från och med 2005 då stödområde F infördes

Ersättningsnivåerna för vallodling/betesmark Åren 2005 - 2006
Tabell 34, ersättningsnivå för vallodling/betesmark åren 2005-2006.

Stödområde
F
1-3
4a
4b
5a
5b

0-60 hektar
2 460
1 960
1 810
1 010
1 210
710

>60 hektar
1 230
980
905
505
605
355
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Programperiod 2007-2013
Regelverk
Det regelverk som styrde kompensationsbidraget under programperioden var:

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005
Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,
miljöersättningar och miljöinvesteringar

Utformning
Rådets förordning 1698/2005 föreskrev inga särskilda förändringar gentemot den föregående
programperioden. De övergripande målen med stödet var därmed oförändrade. Likaså behölls de
hittillsvarande förutsättningarna med högsta och lägsta nivåer, avtrappning och bindningen för
brukaren att bruka minst 3 hektar jordbruksmark under fem år. Dock ändrades EU:s
finansieringsandel till att höjas för alla stödområden till 46,7 %.
Liksom under tidigare programperioder slog rådets förordning fast att kompensationsbidraget skulle
utgå mellan en minimi- och en maxnivå. Dock fanns inte längre möjligheten från förra
programperioden att maxnivån kunde överskridas under förutsättning att den genomsnittliga nivån
på samtliga kompensationsbidrag på den berörda ”planeringsnivån” inte överskred det högsta
beloppet.

Det svenska regelverket, med undantag för kravet på efterlevnad av tvärvillkor i EUregelverket, föreskrev däremot vissa förändringar:
Stödet lämnades även till jordbrukare som uppbar ålderspension, sjukersättning eller
aktivitetsersättning.
Tröskeln för halverad ersättning höjdes till 90 hektar.
Stödnivåerna för vallodling och betesmark ändrades.
Stöd började lämnas för spannmål i stödområde 4a.
Tvärvillkor måste efterlevas för att få fullt kompensationsbidrag.
Räkningsperioden för nötkreatur tidigarelades med en månad och ändrades därmed till 1/8
året före ansökningsåret – 31/7 ansökningsåret.
Handläggningen av stödet gjordes alltjämt i handläggningssystemet Ararat under denna
programperiod.

Ersättningsnivåer
Ersättningsnivån för de olika stödområdena och de olika grödorna var i kronor per hektar:
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Tabell 35, vallodling/betesmark.

Stödområde
F och 1
2-4a
4b
5a
5b

0-90 hektar

>90 hektar
2 550
1 950
950
1 350
760

1 275
975
475
675
380

Tabell 36, ersättning för vallodling/betesmark.

Stödområde
F och 1
2-4a
4b
5a
5b

0-90 hektar

>90 hektar
2 550
1 950
950
1 350
760

1 275
975
475
675
380

Tabell 37, ersättning för potatis.

Stödområde
F och 1-3

0-90 hektar
1 750

>90 hektar
875

0-90 hektar
1 000
500

>90 hektar
500
250

Tabell 38, ersättning för spannmål.

Stödområde
F och 1-3
4a

Ändringar åren 2008-2013
Bara år 2010 genomfördes ändringar. De två ändringar som då genomfördes genom det
svenska regelverket var:



En särskild arealfaktor för får – 0,8 d.e./hektar – infördes i stödområdena F och 1-3.
Ersättningsnivå för vallodling och betesmark höjdes i alla stödområden. De nya
ersättningsnivåerna ändrades till:

Tabell 39, nya ersättningsnivåer.

Stödområde
F och 1
2-4a
4b
5a
5b

0-90 hektar
2 700
2100
1100
1500
900

>90 hektar
1 350
1050
550
750
450
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Kompensationsstöd åren 2014-2020
Programperiod 2014-2020
Under det första året i programperioden gjordes inga ändringar för kompensationsstödet utan
de regler som gällde under 2013 fortsatte att gälla under 2014. Först under 2015 kom nya
regler att gälla för att följas av ännu mer omfattande regeländringar 2016.

Ändringar 2015-2016
Inför jordbrukspolitiken för programperioden åren 2014-2020 uppstod ett behov att se över
och ändra konstruktionen för stödet till LFA/ANC-områden (Less Favoured Areas/Areas
whith Natural Constraints), nu kallat kompensationsstöd. Detta på grund av tvingande krav
från EU. Den tidigare utformningen av kompensationsbidraget kunde inte längre godkännas
av EU-kommissionen. Djurkopplingen som innebar att jordbrukaren bara fick stöd för den
areal med grovfodergrödor som djuren räckte till och inget för resterande areal ansågs av EUkommissionen vara produktionsstörande och därmed inte förenlig med reglerna i WTO:s avtal
(World Trade Organization) om frihandel som EU har förbundit sig att följa. Istället skulle all
areal med grovfodergrödor hos en lantbrukare ge samma ersättningsnivå per hektar. En annan
följd av WTO-regelverket var att alla grödor gavs rätt till ersättning inom alla
kompensationsområden och stödet inte fick begränsas till bara grovfodergrödor.
I den nya jordbrukspolitiken från och med år 2014 (som dock trädde i kraft först år 2015)
regleras möjligheten till att utforma ett kompensationsstöd i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1305/2013 art. 31 och art. 32. I detta avsnitt avhandlas framförallt
konsekvenserna av art. 31, som reglerar den stödtekniska utformningen och stödvillkoren.
En möjlighet utifrån regelverket hade varit att bestämma olika stödnivåer för alla grödor och
ge betalt utan djurkoppling. Området med kompensationsstödet domineras av företag med
djurhållning, stora vallarealer och permanenta gräsmarker, men samtidigt även mycket mark
som inte längre brukas aktivt. För att få ett effektivare stöd är Sveriges inriktning att stödet
ska riktas till de företag som har störst kompensationsbehov. Genom att förhindra
överkompensation för mindre intensivt brukade arealer skulle därmed även påverkan på markoch arrendepriser kunna hållas nere. På grovfodersidan är dock grödan i sig inte någon bra
indikator på kompensationsbehovet, utan det är snarare skötseln och framförallt användningen
av grödan som utgör sådana indikatorer. För företag med grovfoderätande djur speglas
kompensationsbehovet därför bättre genom djurinnehavet än genom den odlade grödan.
Därför var Sveriges utgångspunkt i förhandlingarna med kommissionen att försöka ha kvar
någon form av djurkoppling i stödet.
Enligt artikel 31.1 får stödnivån differentieras och där får medlemsstaten ta hänsyn till hur
olika verksamheter påverkas av begränsningarna. Kommissionens utgångspunkt var att det
fick finnas en tröskel med avseende på ersättningsnivå, för att kunna ha olika belopp för areal
med respektive areal utan djur. Sverige ville dock ha ett mer differentierat stöd för att bättre
kunna rikta stödet mot företagen med störst kompensationsbehov. Genom att definiera olika
produktionsinriktningar kunde Sverige vid förhandlingarna med EU-kommissionen istället få
medgivande för ett system som innehöll flera typgårdar. Dessa beskrivs i
landsbygdsprogrammet och förordning (SFS) 2015:406 om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Stödsystemet
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Systemet består av fem stödberättigade typgårdar som speglar olika produktionsinriktningar
och en sjätte typ som inte är producerande och därför inte heller är stödberättigad. Tre
typgårdar differentierar kompensationsbehovet för grovfodergrödor utifrån djurtäthet, en
fjärde typ gäller för växtodlingsgröda utan någon djurkoppling och en femte typ för extensiva
grödor med mycket låg eller ingen djurkoppling. De tre produktionsinriktningar för företag
med djurhållning och grovfodergrödor som kunde identifieras i förhandlingarna med
kommissionen delas in på följande sätt:
Typ 1 är högproducerande företag med djurhållning, där det mesta av grovfodret odlas på
åkermark.
Typ 2 är företag där djuren betar på naturbetesmark och grovfoder odlas på åkermark.
Typ 3 är företag med i huvudsak extensiva betesmarker.
De tre andra typjordbruken, som inte har eller har låg djurkoppling delas in på följande sätt:
Typ 4 är företag med växtodlingsgrödor.
Typ 5 är företag med extensiva grödor och ingen eller låg djurkoppling
Typ 6 är icke-producerande gårdar.
Klassning av ett företag sker genom djurtäthet, som bestäms genom antal djurenheter som ett företag
håller och föder per hektar grovfoderareal.

Djurslag
Godkända djurslag är som tidigare nötkreatur, tacka och get (honkön) och även
omräkningsfaktorerna från antal till djurenheter (de) är oförändrade. Det diskuterades om
faktorn för tackor skulle höjas från 0,15 till 0,2 de per djur, utifrån den foderareal som behövs
per djur. Kalkylen för stödet visade dock att det skulle uppstå en risk för överkompensation av
fårbesättningar jämfört med nötbesättningar. Samtidigt ansågs tackorna, med sina 0,15 de,
inom ersättningarna för ekologisk produktion inte vara underfinansierade. Faktorn ändrades
därför inte.
Sverige valde att inte inkludera andra djurslag, vilket är möjligt enligt EMU-regelverket och
vilket förekommer i vissa andra medlemsstater. Kommissionen krävde ursprungligen att alla
typer av betesdjur skulle ingå. Det är dock möjligt att begränsa sig till de djurkategorier som
nämns i bilaga 2 till (EU) 808/2014. Det är enligt kommissionen även möjligt att utesluta
djurslag som inte har merkostnader och inkomstbortfall föranledda av naturliga begränsningar
i jordbruksproduktionen och djurslag där det inte handlar om jordbruksproduktion.
Nötkreatursinnehavet hämtas liksom tidigare från CDB för de produktionsplatsnummer som
lantbrukaren anger i sin SAM-ansökan. Beräkningsperioden sträcker sig från och med den 1
augusti året innan till och med den 31 juli året ansökan gäller. Antal tackor och getter anges
direkt i ansökan och ska hållas under en hållandeperiod av 60 dagar. Djuren ska vara korrekt
märkta och nötkreaturen även rapporterade till CDB i tid för att räknas med i stödet. Någon
IAKS-sanktion (Integrerade administrations- och kontrollsystemet för direktstöd till
jordbrukare) finns inte för felaktigt redovisade djur eller djur med märkningsfel, men stödets
storlek kan påverkas genom att sådana djur inte räknas med i beräkningen av djurtätheten.
Under åren 2015-2018 fanns kravet på att djuret var felfritt rapporterat under hela
räkningsperioden, även om djuret varit hos en tidigare ägare, för att räknas med i
djurtäthetsberäkningen. Ett fel orsakat av säljaren kunde därmed påverka stödet för den som
köpte djuret. År 2019 ändrades detta (även retroaktivt) till att endast rapporteringsfel som den
stödsökande själv är ansvarig för påverkar stödet.
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Grovfoderareal och djurtäthet
Till skillnad mot vad som tidigare gällde så ingår hela företagets areal med grovfoder i
djurtäthetsberäkningen och därmed även grovfoder på mark som ligger utanför
kompensationsområdet. Djurtätheten uttrycks som företagets antal djurenheter per hektar
grovfoderareal. Som grovfoderareal räknas all gårdsstödsberättigande jordbruksmark med
vallgrödor, grönfoder, foderbetor samt betesmarker och slåtterängar. Specialklasserna i
betesmarker som inte ger rätt till gårdsstöd räknas därför inte heller som grovfodergrödor.
Djurtäthetskraven som avgör vilken produktionstyp företagets grovfoderproduktion tillhör är
satta utifrån beräkningar på medelvärden i djurtäthet för gårdarna med respektive
produktionstyp i varje stödområde. För typ 1 beräknas kravet på djurtäthet som 70 % av
medeltalet på djurtäthet för företag inom stödområdet som odlar alla grovfodergrödor på
åkermark. För typ 2 är kravet på djurtäthet 40 % av medeltalet på djurtäthet för företag inom
stödområdet som har betesmarker och odlar grovfoder på åkermark. Typ 3 är företag som
hamnar under kravet på djurtäthet som gäller för typ 2 men som har en djurtäthet på minst 0,1
de/ha. Typ 5 är företag med extensiva grödor men som saknar eller har begränsad
djurhållning. Inom ett företag kan djurhållningen med dess grovfoderproduktion enligt detta
system endast tillhöra en typ av jordbruk av typ 1, 2 eller 3 (eller 5 för företag med mycket
låg djurtäthet). Övrig markanvändning i samma företag tillhör dock andra typer, alla övriga
växtodlingsgrödor tillhör typ 4 och extensiva grödor som inte används som foder tillhör typ 5.
Djurtäthetskraven, och därmed trösklarna mellan de olika typföretagen, är satta utifrån
medelvärden för gårdar i varje stödområde vilket medför att det i olika delar av landet finns
olika krav på djurtäthet för att klassas som en viss typ. För år 2015 skulle följande krav på
djurtäthet uppfyllas i olika typer:
Tabell 40, djurtäthet (antal de/ha) för olika typer av jordbruk för år 2015.

Stödområde 2015
1, 2:a, 2:b, 3, 4:a
4:b
5:a, 5:b
5:c, 5:d, 9:a, 9:b

Typ 1
≥0,65
≥0,8
≥0,9
≥1,0

Typ 2
<0,65–0,3
<0,8–0,4
<0,9–0,4
<1,0–0,4

Typ 3
<0,3–0,1
<0,4–0,1
<0,4–0,1
<0,4–0,1

Typ 5
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Alla förändringar av stödområdesindelningen kan påverka dessa medelvärden och ändrar
därför trösklarna. När stödområden delades in på nytt inför år 2016 för att följa
kommissionens krav på objektiva kriterier påverkades även djurtäthetskraven för några
områden och trösklarna blev därmed enhetligare:
Tabell 41, djurtäthet för olika typer av jordbruk för år 2016.

Stödområde fr.o.m. 2016
Typ 1
1-5 ≥0,65
6-12 ≥1,0

Typ 2
<0,65–0,3
<1,0–0,4

Typ 3
<0,3–0,1
<0,4–0,1

Typ 5
<0,1
<0,1

Dessa värden har tolkats som tröskelvärden som minst skulle uppnås, därför skedde inte
någon avrundning av djurtätheten när typen av jordbruk definierades. Efter att detta blev
148

starkt ifrågasatt ändrade Jordbruksverket beräkningssättet under år 2019, så att djurtätheten
avrundas enligt vanliga avrundningsregler innan typen bestäms.

Ersättningsnivåer
Baserad på den nya stödområdesindelningen och den nya utformningen av reglerna för stödet
beräknades en ny kalkyl för stödnivåerna utifrån kostnader och avkastningen för olika
typgårdar. En stor skillnad mot tidigare för stödet är att tillgängliga medel nu fördelas på fler
grödor eftersom alla växtodlingsgrödor ska ingå för att därmed bättre följa WTO-avtalet.
Samtidigt förändrades miljöersättningen för vallodling. Den kunde tidigare sökas i hela landet
parallellt med kompensationsbidraget och hade också viss djurkoppling i form av tillägg i
vissa områden. Det geografiska området för miljöersättning för vallodling minskades dock
kraftigt vid införandet av landsbygdsprogrammet år 2015. Området där man kan få ersättning
för vallodling begränsas nu till områden utanför kompensationsområden. De delar av det
tidigare vallstödet som gick till LFA-området ska nu ingå och delvis täckas av
kompensationsstödet. I tabellerna nedan visas stödnivåerna för de olika
områdesindelningarna.
Tabell 42, stödnivåer i kr/hektar 2015.

Stödområde 2015
1
2:a
2:b
3
4:a
4:b
5:a
5:b
5:c
5:d

Typ 1

Typ 2
3 900
3 600
3 600
3 500
1 700
600
1 500
1 100
1 000
1 200

Typ 3
2 300
2 000
1 800
1 500
600
300
700
400
400
400

Typ 4
1 000
900
900
600
250
0
250
0
0
0

Typ 5
1 100
1 100
1 100
1 100
600
300
600
600
500
600

500
300
300
300
0
0
0
0
0
0

Tabell 43, stödnivåer i kr/hektar från och med 2016.

Stödområde 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
5 400
2 600
1 000
1 200
400
4 100
2 300
1 000
1 200
300
3 900
2 100
800
1 200
250
3 300
1 700
700
1 200
250
3 000
1 500
600
1 200
250
2 100
1 000
300
800
0
1 600
700
250
800
0
1 200
600
250
600
0
800
400
0
700
0
600
300
0
800
0
1 000
400
0
800
0
1 600
500
0
700
0
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Nedtrappning till 80 procent av ersättningsnivån sker för areal över 200 ha i per företag i
typerna 1-3. Den gränsen är satt efter medelstorleken på en gård med två mjölkrobotar. I
typerna 4 och 5 sker nedtrappningen för areal över 70 hektar.
Enligt EU:s regelverk sätts ersättningsnivåer som är lägre än 210 kr/ha till 0 kronor.
Stödet finansierades inledningsvist till 40,6 % av EU, men efter budgetförändringar år 2018
finansieras stödet nu till 39,5 % av EU.

Villkor
I programperioden år 2014-2020 finns det inte längre något flerårigt åtagande inom
kompensationsstödet. Villkoren ska uppfyllas under det år som lantbrukaren söker stödet.
Berättigandevillkor för kompensationsstödet är att lantbrukaren har minst 4 hektar
jordbruksmark inom kompensationsområden (10 kap. SFS 2015:406). Marken ska vara
jordbruksareal, vilket innebär att marken ska uppfylla kraven på att kunna få gårdsstöd. Så
kallade ”miljöblock” som inte kan få gårdsstöd (t.ex. alvar- och skogsbete) ingår därför inte
heller längre i kompensationsstödet.
Utöver detta gällde under åren 2015 till 2017 krav på att uppfylla kravet på att vara aktiv
lantbrukare enligt artikel 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013,
innan detta krav upphävdes år 2018.

Skötselvillkor
Skötselvillkoren för kompensationsstödet regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,
kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.
I kompensationsstödet är det inte kostnader för att uppfylla skötselvillkoren som ersätts utan
det som ersätts är istället merkostnaden orsakade av naturbetingade svårigheter.
Skötselvillkoren har dessutom två olika syften. Vissa villkor finns för att säkerställa att stödet
går till en aktiv odling av grödor som har kompensationsbehov. I detta ingår t.ex. villkor på
att grovfodergrödan ska betas, skördas eller att växtodlingsgrödor ska odlas med sikte på god
skörd. De andra villkoren är nya villkor som reglerar den överlappning som finns naturligt
mellan växtodlings-, grovfoder- och extensiva grödor. Villkoren i denna grupp finns på grund
av den nya stödkonstruktionen där djurtätheten styr typ av jordbruk och därmed stödnivån för
företagets hela grovfoderareal. Avsikten är att dessa villkor ska förhindra vissa former av
stödoptimering. Villkoren reglerar t.ex. att grovfodergrödor inte får tröskas, extensiva grödor
inte får användas som foder och att spannmål ska odlas till minst full axgång. Istället för ett
villkorsavdrag blir konsekvensen om något av villkoren i denna grupp inte följs att arealen
istället räknas som grovfodergröda. Detta sänker företagets djurtäthet och kan påverka vilken
typ av jordbruk ett företag tillhör. I så fall sänks stödnivån för hela företagets areal med
grovfodergrödor.

Arealavvikelse
För kompensationsstödet gäller sedan den 1 augusti 2016 det nya systemet för avdrag för
arealavvikelse, det så kallade ”gula-kortet systemet” enligt artikel 19a i förordning (EU)
640/2014. Det nya regelverket skulle gälla för alla beslut som tas efter detta datum, oavsett
stödår. Eftersom det ännu inte fanns någon funktionalitet utbyggd inom IT-stödet för att
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kunna fatta beslut om slututbetalning med avdrag för arealavvikelse i kompensationsstödet
när ”gula-kort-systemet” infördes i regelverket gäller istället den nya beräkningen alla
ärenden från och med stödåret 2015.

Övergångsstödet
Enligt den nya yttre avgränsningen av kompensationsområdet ingår vissa arealer som tidigare
tillhörde LFA-området sedan år 2015 inte längre i ANC-området (Areas whith Natural
Constraints). För en del av den areal som inte längre ingår i stödområdet för
kompensationsstödet och tidigare låg i stödområde 5:a eller 5:b har ett särskilt övergångsstöd
inrättats enligt artikel 5 i förordning (EU) 1305/2013. Nationellt regleras övergångsstödet i
punkt 6 i övergångsbestämmelser i förordning (SFS) 2015:406 om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 13 § 12 kap. SJVFS 2015:25. Övergångsområdet
betecknades år 2015 som område 10:a och som område 14 åren 2016-2018.
Övergångsstödet är en del av kompensationsstödet, men de tidigare reglerna för djurfaktor,
arealberäkning och stödberättigade grödor fortsätter att gälla så som de var utformade för
kompensationsbidraget. Djurfaktorn för området är 1,3 de/ha. Regler för skötselvillkor och
arealavvikelse gäller enligt nya regelverket.
Övergångsstödet trappas ner för att helt upphöra efter år 2018. År 2015 gäller 80 %, år 2016
70 %, år 2017 50 % och år 2018 20 % av den tidigare stödnivån, dock som lägst 210 kr/ha.
Tabell 44, stödnivåer för övergångsstöd åren 2015-2018.

Tidigare stödområde
LFA 5 a
LFA 5 b

2015
1 200 kr/ha
720 kr/ha

2016
2017
2018
1 050 kr/ha
750 kr/ha
300 kr/ha
630 kr/ha
450 kr/ha
210 kr/ha

Nedtrappning till halva beloppet sker liksom för kompensationsbidraget för areal som
överstiger 90 hektar.
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Bilaga 5. Nationella stödet 1995-2020
Bakgrunden till det nationella stödet
Ett nytt nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige infördes år 1995 som en följd av
Sveriges inträde i EU. Sverige hade sedan tidigare haft ett så kallat Norrlandsstöd för att
kompensera lantbrukare för sämre naturgivna förutsättningar. Genom förhandling med
kommissionen fick Sverige möjligheten att fortsätta med ett stöd till jordbruket i norra
Sverige vilket blev det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Detta stöd är i sin
helhet finansierat av nationella medel.
I bilaga 8, visas en kartbild av den stödområdesindelning som ligger till grund för Sveriges
regionala stöd. Det nationella stödet lämnas för jordbruksproduktion i stödområde 1–5
(tidigare stödområde 1–3). Områden som omfattas av stödet är områden norr om den 62:a
breddgraden och några närliggande områden söder därom.
Det regelverk som sedan dess införande 1995 har styrt det nationella stödet är:







Kommissionens beslut 1996/228/EG – 1995-2010
Kommissionens beslut K(2010) 6050 – 2011-2017
Kommissionens beslut C(2018) 1622 – 2018-tills vidare
Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige – 1995-2005
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige – 2006-tills vidare

Kommissionens beslut fastställde de yttre ramarna för det nationella stödet. Detta gällde i
stora drag giltiga stödområden, ersättningsberättigade produktionsformer, referensnivåer och
högsta ersättningsnivå per produktionsform.
De nationella regelverken föreskrev sedan reglerna på en mer detaljerad nivå samt de
administrativa villkoren.
I det följande redogörs för de olika kommissionsbesluten och det huvudsakliga innehållet i
dem och innebörden av dem. Det är dessa regelverk som styr utformningen av det nationella
stödet.

Kommissionens beslut 1996/228/EG – 1995 – 2010
Detta beslut fattades år 1996 och tillämpades retroaktivt från och med år 1995 till och med år
2010. Grundbeslutet följdes av ett antal ändringsbeslut enligt följande:




Kommissionens beslut 1996/228/EG av den 26.3.1996 om systemet för långsiktigt stöd på
nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
Kommissionens beslut 1997/557/EG av den 17.7 1997 om ändring av beslut 96/228/EG om
systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
Kommissionens beslut 2000/411/EG av den 9.6.2000 om ändring av beslut 96/228/EG om
systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
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Kommissionens beslut 2004/291/EG av den 30.3.2004 om ändring av beslut 96/228/EG om
systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
Kommissionens beslut K(2004) 5291 av den 27.12.2004 om ändring av beslut 96/228/EG om
systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige

I det följande sammanfattas innehållet i grundbeslutet och i dess ändringsbeslut.

1996/228/EG
Utifrån artikel 142.3 i Sveriges anslutningsakt till den Europeiska Unionen fattade
kommissionen detta beslut som medgav Sverige möjligheten att från och med den 1 januari
1995 lämna nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Det område som omfattades av
stödet var jordbruksområden norr om den 62:a breddgraden och några närliggande områden
söder därom.
Genom beslutet fick stöd lämnas för produktion av komjölk, transport av mjölk, getter,
slaktsvin, smågrisar, ägg, bär och grönsaker. Stödnivåerna sattes så att det förväntade stödet
inte skulle överskrida den av EU satta stödnivån för referensperioden. Referensperioden sattes
till år 1994 för produktion av komjölk, bär och grönsaker. För övrig produktion sattes
referensperioden till år 1993.
I beslutets bilaga 1 angavs i vilka stödområden och församlingar stöd kunde lämnas.
Stödområdena betecknades 1, 2a, 2b och 3. I bilaga 2 angavs produktionen för
referensperioden för varje stödgill produkt. I bilaga 3 angavs de högsta belopp som var
tillåtna per delregion, per produktionsfaktor eller producerad kvantitet och det föreskrivna
totalbeloppet för stödet. I bilaga 4 angavs det maximala antalet hektar, ton eller djur som
omfattas av stödet. I bilaga 5 angavs nivån på gemenskapsstödet som det nationella stödet
hade att ta hänsyn till.
Vidare föreskrevs att stödet inte får beviljas på grundval av producerad kvantitet, med
undantag för stöd för komjölk, för att inte i onödan bli produktionsdrivande. För komjölk
begränsades stödet av hänsyn till kvotsystemet enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 3950/92.
Begränsningen genom kvotsystemet angavs i bilaga 4 i detta beslut - 96/228/EG.
Sverige ålades en årlig rapporteringsskyldighet till kommissionen. Den årliga rapporteringen
skulle lämnas före den 1 april året efter stödåret och innehålla upplysningar om effekterna av
stödet, särskilt utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnats av
stödet och den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga, samt effekterna på miljöskyddet
och bevarandet av landsbygden enligt anslutningsakten.
Sverige skulle dessutom vidta alla nödvändiga åtgärder för tillämpningen av kommissionens
beslut samt också vidta lämpliga åtgärder för kontroll av stödmottagarna.
Om stödnivåerna enligt bilaga 2 överskreds skulle Sverige påföljande år proportionellt minska
stödet för berörd produkt. Dock skulle för grödor odlade på friland minskning först göras om
nivån överskreds för två på varandra följande år.
Beslutet gav Sverige bemyndigandet att bestämma de närmare villkoren för beviljande av stöd
och, med reservation för kommissionens godkännande i förväg, ändra stödnivån per produkt
eller andra aspekter av stödsystemet.
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Avslutningsvis fastställdes att kommissionen kunde revidera beslutet, särskilt med hänsyn till
den nationella valutans utveckling eller till utvecklingen av de gemenskapsstöd som angavs i
bilaga 5. Varje ändring av den tillåtna stödnivån skulle tillämpas först från och med året efter
det att ändringen började gälla.

1997/557/EG
Detta var det första ändringsbeslutet av 96/228/EG och innehöll följande ändringar:
I artikel 3.2 gjordes ett tillägg som innebar att det vid stöd för mjölkproduktion till det
enskilda företaget skulle tas hänsyn till eventuell omfördelning av outnyttjade
referenskvantiteter. På så sätt blev det möjligt för företaget kunna få mer stöd än vad den
ursprungliga mjölkkvoten medgav.
Bilagorna 3 och 4 ersattes med nya versioner. Sverige hade inkommit med uppdateringar av
uppgifterna om storleken på produktionen av slaktsvin och ägg.
För att undvika tilläggsutbetalningar började ändringen i artikel 3.2 tillämpas från och med
kvotåret 1996/1997. Ändringen i bilagorna 3 och 4 tillämpades från och med år 1995.

2000/411/EG
Detta var det andra ändringsbeslutet av 96/228/EG och innehöll följande ändringar:
För att ge Sverige mer tid att sammanställa den årliga rapporteringen utsträcktes i artikel 4,
första stycket, sista rapporteringsdag till den 1 juni året efter stödåret.
Bilagorna 3 och 4 ändrades på nytt. Produktionsenheterna för slaktsvin och ägg tilläts genom
beslutet att kombineras för att på så sätt ta hänsyn till naturliga variationer i produktionen.
Vidare höjdes den högsta tillåtna sammanlagda ersättningen för transport av mjölk för att
motsvara den totala produktionen i stödområdena. Höjningen möjliggjordes genom en
motsvarande sänkning av maximala ersättningen för komjölksproduktion.
Ändringen i artikel 4 tillämpades från och med den 1 januari 2000. Ändringarna i bilagorna 3
och 4 tillämpades från och med den 1 januari 1998.

2004/291/EG
Detta var det tredje ändringsbeslutet av 96/228/EG och innehöll följande ändringar:
Artikel 2.2 ströks eftersom den så kallade säkerhetsåtgärden för att förhindra ökning av
produktionen inte längre behövdes. Säkerhetsåtgärden grundar sig på produktionsnivån, under
referensperioden innan stödets införande, och som enligt beslut inte får överskridas för att
kunna fortsätta att tillåtandet nationella stödet. Istället befanns de befintliga begränsningarna
av ersättningsnivåerna och antalet enheter uppfylla samma behov. Bilaga 2, som förtecknar
produktionsnivåerna under referensperioderna, kunde därmed samtidigt strykas. Som en följd
av detta kunde även artikel 4.3, tredje stycket strykas. Detta stycke hänvisade helt och hållet
till bilaga 2.
Artikel 3.1, tredje stycket, ändrades så att hänvisningen till nivåer av gemenskapsstödet togs
bort och att en allmän hänvisning till utvecklingen av gemenskapsstödet infördes. Som en
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följd av detta togs också bilaga 5 bort ur beslutet och artikel 6 formulerades om med avseende
på gemenskapsstödet och borttagandet av bilaga 5.
Högsta tillåtna ersättningsnivåer för smågrisproduktion höjdes för alla stödområden, för
mjölkproduktion och getter höjdes ersättningsnivån för stödområde 1. Dessutom höjdes den
totala referensnivån från 316,09 miljoner kronor till 318,67 miljoner kronor per år. Genom
dessa ändringar ändrades bilaga 3. Höjningarna motiverades med tidigare förändringar av
kompensationsbidragsnivån och att den totala stödnivån i området inte förväntades att öka.
Kommissionen beslutade att ändringarna skulle tillämpas från och med den 1 januari 2003.

K(2004) 5291
Detta beslut var ett tillägg till kommissionens beslut 2004/291/EG och innehöll följande
ändringar:
Artikel 3.2 formulerades om. Under år 2003 hade kommissionen beslutat att
direktutbetalningar för mjölkproduktion skulle grunda sig på en individuell referenskvantitet,
det vill säga en individuell mjölkkvot. Som en följd av detta var det nödvändigt att även
tillämpa detta för det nationella stödet för mjölkproduktion. Stödet skulle bara kunna ges för
den mängd mjölk som den enskilde producenten hade mjölkkvot för.
Bilaga 1 som förtecknar de stödberättigande församlingarna ändrades. Vissa församlingar i
stödområde 2b ändrades till att istället tillhöra stödområde 2a. Ändringen motiverades av att
det ansågs föreligga liknande naturliga förutsättningar i dessa områden.
Ändringen i artikel 3.2 skulle tillämpas från och med den 1 januari 2006 för att under en
övergångsperiod ge producenterna tid att anpassa sig. Däremot skulle ändringen i bilaga 1
tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Kommissionens beslut K(2010) 6050 – 2010 - 2017
Kommissionens beslut K(2010) 6050 av den 8.9.2010 om ett system för långsiktigt stöd
på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
Kommissionens genomförandebeslut C(2013) 8554 av den 5.12.2013 om ändring av
beslut K(2010) 6050 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de
nordliga områdena i Sverige
Kommissionens genomförandebeslut C(2015) 6592 av den 1.10.2015 om ändring av
beslut K(2010) 6050 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de
nordliga områdena i Sverige

K(2010) 6050
Efter att stödet funnits under ett antal år gjorde kommissionen under åren 2006 – 2008 en
utvärdering av hur det nationella stödet fungerar. Utvärderingen visade att stödet alltjämt
behövdes för att nå målen i artikel 142 i anslutningsfördraget om att behålla
jordbruksverksamhet i de berörda områdena. I utvärderingen rekommenderades också att
stödet skulle förenklas. Sverige kom sedan under år 2009 in till kommissionen med ett förslag
på att förändra stödet. Eftersom det ursprungliga beslutet, 96/228/EG, redan ändrats flera
gånger och många av de akter som hänvisades till i beslutet upphävts samt att det nya
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förslaget innebar ändringar gjordes en mer genomgripande omarbetning och detta nya beslut
fattades.
Det nya beslutet innehöll följande ändring från 96/228/EG:
I beslutets bilaga 2 angavs det högsta tillåtna stödet per enhet utan uppdelning per stödområde
i motsats till det tidigare beslutet. Motiveringen till detta var att den tidigare uppdelningen
varit för stel och att nationella myndigheter är bättre lämpade att besluta om en differentiering
av ersättningsnivå. Dock begärde kommissionen om att bli underrättad om den differentiering
Sverige beslutar om.
Kommissionen beslutade att ändringen skulle gälla från och med den 1 juli 2010 men att den
skulle tillämpas från och med den 1 januari 2011.

C(2013) 8554
Detta tilläggsbeslut innehöll följande ändringar:
Stöd för potatisodling hade under åren 1995-2012 lämnats i stödområdena under en annan
stödordning. Av förenklingsskäl begärde Sverige om en ändring så att nationellt stöd till
jordbruket i norra Sverige även omfattar potatisodling. Referensperioden valdes till år 1993
och blev därmed överensstämmande med flera av de andra produktionsformerna inom det
nationella stödet. Det sammanlagda stöd som lämnats år 1993 för potatisodling var 5,7
miljoner kronor. Detta belopp blev därmed det högsta belopp som stöd årligen kan lämnas för.
För att slippa ändra det finansiella taket sänktes maximistödet för mjölk, slaktsvin och
fjäderfä.
Sverige begärde också att rapporteringsskyldigheten avseende stödberättigande
produktionsfaktorer tas bort. Motiveringen var att de statistiska källorna för totalt antal
produktionsfaktorer och antalet stödberättigande produktionsfaktorer inte är jämförbara och
de erhållna uppgifterna därmed inte är jämförbara. Kommissionen landade därvid i att
redovisningen av de stödberättigande produktionsfaktorerna inte var nödvändig för att göra en
korrekt bedömning av systemets genomförande.
Beslutet tillämpades från och med den 1 november 2013 vilket möjliggjorde utbetalning för
odling av potatis från och med år 2013.

C(2015) 6592
Detta tilläggsbeslut innehöll följande ändringar:
Sverige föreslog i juni år 2015 en översyn av stödområdena för det nationella stödet. Den nya
indelningen grundade sig, liksom det nyligen inrättade kompensationsstödet, på den totala
temperatursumman ≤ 1500 graddagar för vegetationsperioden definierad genom ackumulerad
dygnsmedeltemperatur > 5 grader Celsius beräknad för perioden 1961 – 2010.
Stödområdesindelningen blev på så sätt överensstämmande med den för kompensationsstödet,
liksom den tidigare stödområdesindelningen var med den för kompensationsbidraget. Från
och med den 1 januari 2016 skulle Sveriges kommuner delas in i distrikt. Dessa distrikt blev
föreslagna att användas som administrativ klassificeringsnivå för den nya
stödområdesindelningen. Stödområdena enligt denna nya indelning fick beteckningen 1-5.
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Eftersom mjölkproduktionen i området minskat med nästan 20 % sedan år 1993 var slutsatsen
att produktionsnivån inte hade kunnat bibehållas. Sverige föreslog därför att taket för stödet
till mjölkproduktionen, 293 miljoner kronor – höjdes till 299,87 miljoner kronor utan att det
sammanlagda taket för hela stödet på 318,67 miljoner kronor ändrades. För att möjliggöra
detta sänktes istället taket för de andra sektorerna, det vill säga för sektorerna gris/fjäderfä,
bär/grönsaker och potatis.
Beslutet tillämpades från och med den 1 januari 2016.

Kommissionens beslut C(2018) 1622 – 2018 – tills vidare
Kommissionens beslut C(2018) 1622 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till
jordbruket i de nordliga områdena i Sverige
Detta beslut ersatte C(2010) 6050. Motiveringen till denna förändring var att Sverige i
november år 2017 inkom till kommissionen med en begäran om ändring av C(2010) 6050
som redan tidigare vid olika tillfällen ändrats. Stöd enligt beslutet begränsades till att gälla
under perioden 2018 – 2022. De huvudsakliga ändringarna i det nya beslutet var:
Referensperioden bestämdes till år 1993 för alla produktionsformer och blev på så sätt
enhetlig för alla produktionsformerna. Tidigare hade vissa produktionsformer haft år 1993
som referensperiod medan andra haft år 1994 som referensperiod.
Ingen större höjning av referensnivån hade gjorts sedan Sveriges anslutning till EU. Sverige
föreslog därför att nivån på stödet med hänsyn taget till nuvarande produktionskostnader bör
följa konsumentprisindexets utveckling från år 1993 till år 2017. Den sammanlagda taknivån
höjdes därmed till 422,92 miljoner kronor. Förutom höjningen den sammanlagda taknivån
bestämdes också att mjölkproduktionen skulle ha en taknivå på 395,90 miljoner kronor. Detta
motiverades med det man därigenom säkerställer en balanserad fördelning av stödet. Genom
den höjda referensnivån höjdes samtliga högsta tillåtna ersättningsnivåer för de olika
produktionsformerna utom för stödet för transport av mjölk.
Beslutet tillämpades från och med den 1 januari 2018.

Ersättningsnivåer 1995 – 2019
I följande tabeller framgår de olika ersättningsnivåer som tillämpats sedan stödets införande
år 1995 fram tills idag. De ersättningsnivåer som tillämpats för stödet har alltid varit desamma
som de högsta ersättningsnivåer som föreskrivits i kommissionens olika beslut med undantag
för ersättningen för äggproduktion. Under vissa perioder har den utbetalade ersättningen för
vissa stödområden överstigit kommissionens taknivå. Jordbruksverket har därför varit
tvungen att genom sina föreskrifter för det nationella stödet periodvis sänka ersättningsnivån i
det berörda området.
Tabell 45, åren 1995-1999

Produktionsform

Stödområde
1

Stödområde
2a

Stödområde
2b

Stödområde
3

Mjölk – kr/kg

1,05

0,71

0,47

0,09
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Mjölktransport –
kr/kg

0,043

0,039

0,039

0,030

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

222

143

143

23

Smågris – kr/sugga

843

437

437

101

Get – kr/get av
honkön

430

430

430

430

Potatis – kr/ha

2 700

2 700

960

960

Bär/grönsaker – kr/ha

2 850

2 850

2 850

1 850

Ägg – kr/höna

13,45

13,45

13,45

4,90

Produktionsform

Stödområde
1

Stödområde
2a

Stödområde
2b

Stödområde
3

Mjölk – kr/kg

1,05

0,71

0,47

0,09

Mjölktransport –
kr/kg

0,043

0,039

0,039

0,030

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

222

143

143

23

Smågris – kr/sugga

843

437

437

101

Get – kr/get av
honkön

430

430

430

430

Potatis – kr/ha

2 700

2 700

960

960

Bär/grönsaker – kr/ha

2 850

2 850

2 850

1 850

Ägg – kr/höna

13,45

13,45

13,45

3,60

Stödområde
1

Stödområde
2a

Stödområde
2b

Stödområde
3

Tabell 46, åren 1999-2002

Tabell 47, åren 2003 - 2006

Produktionsform
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Mjölk – kr/kg

1,07

0,71

0,47

0,09

Mjölktransport –
kr/kg

0,043

0,039

0,039

0,030

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

222

143

143

23

Smågris – kr/sugga

1 043

637

637

300

Get – kr/get av
honkön

508

430

430

430

Potatis – kr/ha

2 700

2 700

960

960

Bär/grönsaker – kr/ha

2 850

2 850

2 850

1 850

Ägg – kr/höna

13,45

13,45

13,45

0,90

Produktionsform

Stödområde
1

Stödområde
2a

Stödområde
2b

Stödområde
3

Mjölk – kr/kg

1,07

0,71

0,47

0,09

Mjölktransport –
kr/kg

0,043

0,039

0,039

0,030

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

222

143

143

23

Smågris – kr/sugga

1 043

637

637

300

Get – kr/get av
honkön

508

430

430

430

Potatis – kr/ha

2 700

2 700

960

960

Bär/grönsaker – kr/ha

2 850

2 850

2 850

1 850

Ägg – kr/höna

13,45

10,70

10,70

0,90

Stödområde
1

Stödområde
2a

Stödområde
2b

Stödområde
3

Tabell 48, åren 2007-2010

Tabell 49, åren 2011-2015.

Produktionsform
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Mjölk – kr/kg

1,36

0,75

0,63

0,20

Mjölktransport –
kr/kg

0,043

0,039

0,039

0,030

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

229

147

147

30

Smågris – kr/sugga

1 093

687

687

350

Get – kr/get av
honkön

508

430

430

430

Potatis – kr/ha

3 400

2 800

1 700

1 200

Bär/grönsaker – kr/ha

2 850

2 850

2 850

1 850

Ägg – kr/höna

14,45

11,70

11,70

1,90

Tabell 50, åren 2016-2017.

Produktionsfor
m

Stödområd
e1

Stödområd
e2

Stödområd
e3

Stödområd
e4

Stödområd
e5

Mjölk – kr/kg

1,36

1,05

0,80

0,45

0,20

Mjölktransport –
kr/kg

0,071

0,037

0,037

0,037

0,037

Slaktsvin –
kr/slaktsvin

154

154

139

127

114

Smågris –
kr/sugga

683

683

683

616

601

Get – kr/get av
honkön

508

508

508

430

430

Potatis – kr/ha

3 500

3 200

3 000

2 300

1 200

Bär/grönsaker –
kr/ha

2 920

2 920

2 920

2 470

1 900

Ägg – kr/höna

16,66

13,49

13,49

9,04

2,19
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Tabell 51, år 2018 – tills vidare

Produktionsform
Mjölk – kr/kg
Mjölktransport –
kr/kg
Slaktsvin –
kr/slaktsvin
Smågris –
kr/sugga
Get – kr/get av
honkön
Potatis – kr/ha
Bär/grönsaker –
kr/ha
Ägg – kr/höna

Stödområde
1
1,64
0,071

Stödområde
2
1,33
0,037

Stödområde
3
1,08
0,037

Stödområde
4
0,73
0,037

Stödområde
5
0,48
0,037

200

200

190

180
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930

930

930

860

850

690

690

690

610

610

4 400
4 000

4 100
4 000

3 900
4 000

3 200
3 500

2 100
2 900

20,30

17,10

17,10

12,70

5,80

Regler för övergångsstödet för nationellt stöd
Övergångsstödet för nationellt stöd började gälla från och med stödår 2016 och gäller för
närvarande till och med år 2019. Stödet innebär att ett extra stöd lämnas för mjölkproduktion i
övergångsområdena 1-6. Övergångsområdena är tillfälliga och ingår i de ordinarie
stödområdena för nationellt stöd, 1-5
Införandet av den nya stödområdesindelningen från och med år 2016 medförde lägre
ersättningsnivåer för mjölkproducenter i vissa församlingar. För att uppväga detta inrättades
under en övergångstid därför övergångsområde 1-6. Inledningsvis beslutades övergångstiden
att gälla till och med år 2018. Hösten år 2018 beslutades att övergångstiden förlängs till och
med år 2019.
Producenter som får övergångsstödet tillhör, förutom ett av övergångsområdena 1-6, också ett
av stödområdena 1-5. När övergångsstödet upphör, tidigast från och med år 2020, kommer
dessa producenter således bara att tillhöra det ordinarie stödområdet. Notera att det bara är en
liten del av mjölkproducenterna i stödområdena som också tillhör ett övergångsområde.
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Tabell 52, Ersättningsnivåer för mjölkproduktion i stödområdena 1-5 och övergångsområdena 1-6.
Tabellen visar också den procentuella ökningen till följd av övergångsområdena.

Stödområde 1-5,
öre/kg mjölk

Stödområde
1
2
3
4
5

164
133
108
73
48
-

Övergångsområde
1-6, öre/kg mjölk

Övergångsområde
1
2
3
4
5
6

19
44
18
6
43
31

Exempel
En mjölkproducent bedriver mjölkproduktion i Teg församling i Västerbottens län. Tegs
församling ingår i stödområde 4 och samtidigt i övergångsområde 3. Ersättningen för
mjölkproduktion är därför till och med år 2019 91 öre/kg mjölk (73 öre + 18 öre). Från och
med 2020 upphör övergångsstödet och ersättningen är istället återigen 73 öre/kg mjölk.

162

Bilaga 6. Områdesfördelning
Jordbruksverkets områden med församlingar för kompensationsstöd och för nationellt stöd.
Område 1
Län

Kommun

Församling

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

Strömsund

Frostviken

Åre

Åre
Kall
Undersåker

Berg

Storsjö

Härjedalen

Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs

Storuman

Tärna

Sorsele

Sorsele

Dorotea

Risbäck

Vilhelmina

Vilhelmina

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Jokkmokk

Jokkmokk
Porjus
Muonionalusta
Junosuando
Gällivare
Nilivaara
Malmberget
Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando

Västerbotten

Norrbotten

Pajala
Gällivare

Kiruna

Område 2
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Län

Kommun

Församling

Dalarna

Malung
Älvdalen

Lima
Transtrand
Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet
Stugun
Bräcke
Nyhem
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö
Näskott
Aspås
Ås
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen
Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö
Mattmar
Mörsil
Hallen
Berg
Hackås
Oviken

Bräcke

Krokom

Strömsund

Åre

Berg

Härjedalen

Östersund

Myssjö
Åsarne
Klövsjö
Rätan
Sveg
Vemdalen
Ängersjö
Lillhärdal
Östersund
Frösö
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Norsjö

Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
Vindeln
Åmsele
Norsjö

Malå

Malå

Storuman

Stensele

Sorsele

Gargnäs

Dorotea

Dorotea

Åsele

Jokkmokk

Åsele
Fredrika
Lycksele
Björksele
Örträsk
Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk
Vuollerim

Övertorneå

Svanstein

Pajala

Gällivare

Pajala
Korpilombolo
Tärendö
Hakkas

Län

Kommun

Församling

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

Västerbotten

Vindeln

Lycksele

Skellefteå

Norrbotten

Stödområde 3
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Ljusdal

Västernorrland

Ånge

Hamra
Los
Kårböle
Haverö

Timrå

Ljustorp

Härnösand

Ragunda

Stigsjö
Viksjö
Indal
Holm
Liden
Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker
Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele
Örnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Gideå
Björna
Ragunda

Bräcke

Hällesjö

Krokom

Rödön

Strömsund

Fjällsjö

Sundsvall

Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik

Jämtland
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Västerbotten

Åre

Marby

Härjedalen

Älvros
Överhogdal
Ytterhogdal

Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Robertsfors

Norderö
Nordmaling
Bjurholm
Bygdeå
Nysätra
Vännäs
Umeå Landsförsamling
Tavelsjö
Sävar
Skellefteå Landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk
Överkalix
Nederkalix
Töre
Övertorneå
Hietaniemi
Älvsby
Luleå Domkyrkoförsamling
Örnäset
Nederluleå
Råneå
Piteå Stadsförsamling
Hortlax
Piteå Landsförsamling
Norrfjärden
Överluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast
Nedertorneå-Haparanda
Karl Gustav

Vännäs
Umeå

Skellefteå

Norrbotten

Överkalix
Kalix
Övertorneå
Älvsbyn
Luleå

Piteå

Boden

Haparanda
Stödområde 4
Län
Värmland

Kommun
Torsby

Församling
Lekvattnet
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Dalarna

Filipstad
Hagfors
Vansbro

Malung
Rättvik
Orsa
Mora

Gävleborg

Falun
Ludvika
Ovanåker
Nordanstig

Ljusdal

Bollnäs

Västernorrland

Hudiksvall
Ånge
Timrå

Härnösand

Sundsvall

Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny
Rämmen
Gustav Adolf
Järna
Nås
Äppelbo
Malung
Boda
Ore
Orsa
Våmhus
Venjan
Bjursås
Säfsnäs
Ovanåker
Voxna
Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö
Rengsjö
Undersvik
Arbrå
Bjuråker
Borgsjö
Torp
Timrå
Hässjö
Tynderö
Härnösands
Domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö
Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
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Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik
Jämtland
Västerbotten

Ragunda
Umeå

Skellefteå

Område 5
Län
Värmland

Kommun
Kil
Eda

Torsby

Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs
Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Ådals-Liden
Boteå
Överlännäs
Sånga
Arnäs
Grundsunda
Fors
Umeå Stadsförsamling
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria
Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå
Församling
Boda
Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla
Fryksände
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Grums
Årjäng

Sunne
Filipstad
Hagfors

Arvika

Säffle
Dalarna

Gagnef

Leksand

Rättvik
Mora
Falun
Gävleborg

Ockelbo

Vitsand
Östmark
Värmskog
Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
Östervallskog
Gräsmark
Lysvik
Gåsborn
Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo
Arvika Östra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
Älgå
Mangskog
Brunskog
Svanskog
Långserud
Mockfjärd
Gagnef
Floda
Leksand
Djura
Ål
Siljansnäs
Rättvik
Mora
Sollerön
Svärdsjö
Enviken
Ockelbo
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Ovanåker
Gävle
Söderhamn

Bollnäs
Bollnäs
Hudiksvall

Område 6
Län
Stockholm

Kommun
Norrtälje

Uppsala

Älvkarleby
Tierp

Östhammar

Alfta
Hamrånge
Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala
Bollnäs
Segersta
Hanebo
Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög
Församling
Björkö-Arholma
Väddö
Singö
Häverö
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Vätö
Älvkarleby
Skutskär
Tolfta
Tegelsmora
Tierp
Västland
Österlövsta
Hållnäs
Forsmark
Börstil
Hökhuvud
Harg
Öregrund
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Östergötland

Ydre

Jönköping

Aneby

Gnosjö
Mullsjö

Habo
Gislaved

Vaggeryd

Jönköping

Gräsö
Skäfthammar
Film
Västra Ryd
Svinhult
Bälaryd
Bredestad
Askeryd
Marbäck
Frinnaryd
Lommaryd
Haurida
Vireda
Åsenhöga
Gnosjö
Utvängstorp
Sandhem
Nykyrka
Bjurbäck
Habo
Gustav Adolf
Stengårdshult
Valdshult
Öreryd
Norra Hestra
Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Järstorp
Hakarp
Norrahammar
Ölmstad
Svarttorp
Järsnäs
Lekeryd
Rogberga
Barnarp
Ödestugu
Öggestorp
Månsarp
Bankeryd
Bottnaryd
Mulseryd
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Nässjö

Värnamo
Sävsjö

Vetlanda

Eksjö

Kronoberg

Tranås
Uppvidinge

Västra Götaland

Växjö
Dals-Ed

Angerdshestra
Norra Unnaryd
Nässjö
Norra Sandsjö
Bringetofta
Norra Solberga
Flisby
Forserum
Barkeryd
Malmbäck
Almesåkra
Fryele
Sävsjö
Hjärtlanda
Vrigstad
Hylletofta
Skepperstad
Hjälmseryd
Stockaryd
Hultsjö
Vetlanda
Fröderyd
Bäckaby
Ramkvilla
Södra Solberga
Korsberga
Lemnhult
Näshult
Björkö
Nävelsjö
Lannaskede
Myresjö
Eksjö
Kråkshult
Bellö
Ingatorp
Hult
Edshult
Adelöv
Åseda
Herråkra
Lenhovda
Nottebäck
Sjösås
Håbol
Nössemark
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Färgelanda
Tranemo

Bengtsfors

Mellerud
Herrljunga

Borås

Ulricehamn

Dals-Ed
Töftedal
Rölanda
Järbo
Råggärd
Mossebo
Ljungsarp
Ölsremma
Dalstorp
Hulared
Laxarby
Vårvik
Torrskog
Steneby
Tisselskog
Ödskölt
Bäcke
Dalskog
Eriksberg
Molla
Od
Broddarp
Öra
Brämhult
Rångedala
Äspered
Toarp
Tärby
Fristad-Gingri
Borgstena
Sandhult
Ulricehamn
Kärråkra
Möne
Hällstad
Murum
Fänneslunda
Härna
Södra Ving
Varnum
Tvärred
Marbäck
Gällstad
Grönahög
Strängsered
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Åmål
Skövde
Tidaholm

Falköping

Värmland

Storfors
Munkfors
Sunne

Filipstad

Örebro

Hällefors

Ljusnarsberg
Karlskoga

Gullered
Hössna
Liared
Kölingared
Knätte
Böne
Kölaby
Humla
Blidsberg
Dalum
Timmele
Edsleskog
Ryd
Härja
Daretorp
Velinga
Vättak
Floby
Marka
Göteve
Grolanda
Jäla
Börstig
Brismene
Kinneved
Vårkumla
Luttra
Yllestad
Vistorp
Åsarp
Storfors
Lungsund
Ransäter
Munkfors
Sunne
Västra Ämtervik
Östra Ämtervik
Filipstad
Brattfors
Nordmark
Kroppa
Hällefors
Grythyttan
Hjulsjö
Ljusnarsberg
Karlskoga
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Nora
Lindesberg
Västmanland
Dalarna

Skinnskatteberg
Norberg
Smedjebacken
Falun

Borlänge
Säter

Hedemora

Ludvika

Gävleborg

Hofors
Gävle

Sandviken

Område 7
Län
Stockholm

Kommun
Haninge

Järnboås
Viker
Guldsmedshyttan
Ramsberg
Skinnskatteberg
Norberg
Norrbärke
Söderbärke
Falu Kristine
Grycksbo
Stora Kopparberg
Aspeboda
Vika
Hosjö
Sundborn
Stora Tuna
Torsång
Säter
Stora Skedvi
Gustafs
Silvberg
Hedemora
Garpenberg
Husby
Ludvika
Grängesberg
Grangärde
Hofors
Torsåker
Gävle Heliga Trefaldighet
Gävle Staffan
Hedesunda
Hille
Valbo
Gävle Tomas
Gävle Maria
Bomhus
Sandviken
Ovansjö
Järbo
Årsunda
Österfärnebo
Församling
Västerhaninge
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Norrtälje

Uppsala

Uppsala

Östhammar

Södermanland

Östergötland

Nyköping
Flen
Trosa
Ödeshög
Ydre

Kinda
Boxholm

Linköping
Motala

Muskö
Norrtälje
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo
Skederid
Husby-Sjuhundra
Malsta
Lohärad
Estuna
Rådmansö
Frötuna
Blidö
Länna
Järlåsa
Knutby
Bladåker
Faringe
Almunge
Stavby
Tuna
Östhammar
Valö
Alunda
Ekeby
Morkarla
Dannemora
Lästringe
Dunker
Västerljung
Trehörna
Torpa
Asby
Sund
Norra Vi
Tidersrum
Kisa
Rinna
Blåvik
Malexander
Ulrika
Västra Ny
Godegård
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Jönköping

Gnosjö

Habo
Gislaved

Jönköping
Värnamo

Vetlanda

Eksjö

Tranås
Kronoberg

Uppvidinge
Lessebo
Alvesta

Älmhult

Källeryd
Kävsjö
Kulltorp Del Gnosjö Kommun
Brandstorp
Gislaved
Våthult
Bosebo
Anderstorp
Villstad
Burseryd
Ås
Kållerstad
Reftele
Ljungarum
Värnamo
Bredaryd
Kulltorp Del Värnamo Kommun
Kärda
Hånger
Forsheda
Torskinge
Voxtorp
Gällaryd
Rydaholm
Nydala
Bäckseda
Näsby
Stenberga
Skirö
Nye
Alseda
Ökna
Karlstorp
Skede
Hässleby
Mellby
Höreda
Säby
Linderås
Älghult
Ekeberga
Moheda
Slätthög
Mistelås
Vislanda
Härlunda
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Markaryd
Växjö

Ljungby

Kalmar

Högsby
Hultsfred
Emmaboda
Nybro
Vimmerby

Halland

Hylte

Falkenberg

Västra Götaland

Varberg
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda

Hinneryd
Furuby
Hornaryd
Drev
Dädesjö
Tjureda
Gårdsby
Söraby
Tolg
Asa
Aneboda
Berg
Ormesberga
Ör
Vittaryd
Torpa
Vrå
Lidhult
Odensjö
Tannåker
Fagerhult
Lönneberga
Virserum
Algutsboda
Hälleberga
Rumskulla
Pelarne
Långaryd
Drängsered
Färgaryd
Femsjö
Södra Unnaryd
Jälluntofta
Gällared
Krogsered
Gunnarp
Fagered
Älvsered
Gunnarsjö
Sanne
Krokstad
Naverstad
Gesäter
Färgelanda
Ödeborg
Torp
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Vårgårda

Bollebygd
Karlsborg
Gullspång
Tranemo

Bengtsfors
Mellerud
Mark

Svenljunga

Herrljunga

Lerdal
Rännelanda
Högsäter
Skogsbygden
Nårunga
Ljur
Ornunga
Asklanda
Algutstorp
Töllsjö
Undenäs
Hova
Tranemo
Ambjörnarp
Sjötofta
Södra Åsarp
Länghem
Månstad
Nittorp
Ärtemark
Gunnarsnäs
Skephult
Älekulla
Öxabäck
Svenljunga-Ullasjö
Holsljunga
Mjöbäck
Mårdaklev
Kalv
Östra Frölunda
Håcksvik
Örsås
Revesjö
Redslared
Sexdrega
Roasjö
Hillared
Källunga
Mjäldrunga
Skölvene
Södra Björke
Jällby
Grude
Vesene
Hov
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Töreboda
Borås

Ulricehamn
Åmål

Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm

Falköping

Värmland

Kil
Storfors
Forshaga

Grums
Karlstad

Alboga
Älgarås
Borås Gustav Adolf
Dannike
Ljushult
Tämta
Vänga
Bredared
Södra Säm
Finnekumla
Åmål
Mo
Tösse med Tydje
Fröskog
Öglunda
Varnhem
Säter
Lerdala
Hjo
Södra Fågelås
Baltak
Suntak
Acklinga
Trävattna
Hällestad
Sörby
Gökhem
Ullene
Vilske-Kleva
Brunnhem
Södra Kyrketorp
Håkantorp
Gudhem
Stora Kil Norra Del
Frykerud
Bjurtjärn
Forshaga
Nedre Ullerud
Övre Ullerud
Grums Norra Del
Borgvik
Väse Norra Del
Älvsbacka
Nyed
Alster
Nor
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Kristinehamn
Säffle

Örebro

Laxå

Hallsberg
Degerfors
Askersund

Västmanland

Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Heby

Norberg
Sala

Fagersta

Dalarna

Köping
Avesta

Område 8
Län
Stockholm

Kommun
Vallentuna
Huddinge
Haninge

Rudskoga
Tveta
Gillberga
Kila
Ramundeboda
Finnerödja
Tived
Svennevad
Degerfors
Nysund
Lerbäck
Snavlunda
Nora Bergsförsamling
Lindesberg
Hed
Gunnilbo
Sura
Ramnäs
Västerlövsta
Huddunge
Enåker
Vittinge
Nora
Östervåla
Harbo
Karbenning
Västerfärnebo
Fläckebo
Möklinta
Västanfors
Västervåla
Västra Skedvi
Avesta
By
Folkärna
Grytnäs
Församling
Kårsta
Össeby-Garn
Huddinge
Trångsund
Österhaninge
Utö
Ornö
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Norrtälje

Nynäshamn
Södermanland

Gnesta

Nyköping

Östergötland
Jönköping

Flen
Norrköping
Mjölby
Gislaved
Jönköping
Värnamo

Kronoberg

Lessebo
Tingsryd
Alvesta

Älmhult

Markaryd
Växjö

Ljungby

Rö
Gottröra
Närtuna
Riala
Sorunda
Torö
Frustuna
Björnlunda
Gryt
Lid
Ludgo-Spelvik
Runtuna
Tystberga-Bälinge
Lilla Malma
Simonstorp
Västra Harg
Gryteryd
Södra Hestra
Jönköpings Kristina
Dannäs
Tånnö
Lessebo
Urshult
Härlöv
Hjortsberga med Kvenne
Blädinge
Västra Torsås
Älmhult
Virestad
Stenbrohult
Göteryd
Pjätteryd
Hallaryd
Traryd
Växjö Domkyrkoförsamling
Hemmesjö med Tegnaby
Vederslöv
Öjaby
Ljungby
Ryssby
Tutaryd
Hamneda
Kånna
Berga
Dörarp
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Nybro

Angelstad
Annerstad
Nöttja
Bolmsö
Kråksmåla

Vimmerby

Södra Vi

Gotland

Gotland

Lojsta

Skåne

Hörby

Svensköp

Osby

Loshult

Kristianstad

Huaröd

Hallands

Hylte

Torup
Kinnared

Västra Götaland

Halmstad
Munkedal

Breared
Valbo-Ryr
Hede
Mo
Siene
Horla
Kvinnestad
Landa
Mölltorp
Holm
Järn
Erikstad
Ör
Skållerud
Bråttensby
Remmene
Hudene
Medelplana
Lane-Ryr
Bäve
Sundals-Ryr
Frändefors
Ödenäs
Borås Caroli
Ånimskog
Eggby-Istrum
Berg

Kalmar

Tanum
Vårgårda

Karlsborg
Mellerud

Herrljunga

Götene
Uddevalla
Vänersborg
Alingsås
Borås
Åmål
Skara
Skövde
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Tidaholm
Falköping
Värmland

Karlstad

Kristinehamn
Säffle
Örebro
Område 9
Län
Stockholm

Lekeberg
Laxå
Kommun
Vallentuna

Österåker
Värmdö

Järfälla
Huddinge
Botkyrka
Haninge
Tyresö
Sollentuna
Södertälje

Nacka

Sigtuna

Södermanland

Vingåker
Gnesta

Tidaholm Västra Del
Ugglum
Broddetorp
Norrstrand
Östra Fågelvik
Grava
Visnum
Säffle
Bro
Tångeråsa
Skagershult
Församling
Markim
Orkesta
Frösunda
Vada
Angarn
Ljusterö-Kulla
Värmdö
Möja
Djurö
Nämdö
Ingarö
Gustavsberg
Kallhäll
Sankt Mikael
Flemingsberg
Tullinge
Dalarö
Tyresö
Sollentuna
Södertälje
Östertälje
Tveta Västra Del
Överjärna
Hölö
Västertälje
Nacka
Saltsjöbaden
Boo
Sankt Olof
Odensala
Skepptuna
Västra Vingåker
Gåsinge-Dillnäs
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Nyköping
Flen

Katrineholm
Eskilstuna

Strängnäs

Östergötland

Kinda

Åtvidaberg

Finspång

Valdemarsvik
Linköping

Norrköping

Jönköping
Kronoberg

Söderköping
Jönköping
Lessebo
Tingsryd

Tunaberg
Kila
Flen
Helgesta-Hyltinge
Årdala
Mellösa
Forssa
Katrineholm
Nävertorp
Gillberga
Lista
Öja
Västermo
Näshulta
Mariefred
Länna
Härad
Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Tjärstad
Åtvid
Grebo
Värna
Björsäter
Yxnerum
Hannäs
Gärdserum
Risinge
Hällestad
Regna
Skedevi
Ringarum
Vist
Vårdnäs
Stjärnorp
Krokek
Kvarsebo
Börrum
Huskvarna
Hovmantorp
Ljuder
Tingsås
Almundsryd
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Alvesta

Markaryd
Växjö

Ljungby
Kalmar

Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred

Emmaboda

Kalmar
Nybro

Oskarshamn
Västervik

Älmeboda
Linneryd
Södra Sandsjö
Väckelsång
Alvesta
Lekaryd
Skatelöv
Markaryd
Östra Torsås
Nöbbele
Uråsa
Jät
Kalvsvik
Tävelsås
Dänningelanda
Öja
Bergunda
Skogslyckan
Växjö Maria
Teleborg
Agunnaryd
Södra Ljunga
Fågelfors
Gullabo
Segerstad
Algutsrum
Hultsfred
Järeda
Vena
Emmaboda
Vissefjärda
Långasjö
Karlslunda
Nybro
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
Örsjö
Sankt Sigfrid
Oskar
Kristdala
Döderhult
Ukna
Dalhem
Överum
Odensvi
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Vimmerby

Gotland

Gotland

Blekinge

Olofström

Hallingeberg
Blackstad
Vimmerby
Frödinge
Locknevi
Djursdala
Tuna
Othem
Fårö
Bunge
Rute
Fleringe
Hall
Hangvar
Hellvi
Norrlanda
Viklau
Sjonhem
Vänge
Guldrupe
Buttle
Ala
Kräklingbo
Anga
Gammelgarn
Östergarn
Tofta
Sanda
Väte
Hejde
Eksta
Sproge
Ardre
Alskog
Garde
Lau
När
Burs
Silte
Eke
Näs
Fide
Öja
Hamra
Vamlingbo
Kyrkhult
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Karlskrona
Ronneby

Skåne

Karlshamn
Östra Göinge
Örkelljunga
Hörby
Osby

Kristianstad
Hässleholm

Halland

Halmstad

Laholm
Falkenberg
Varberg

Västra Götaland

Härryda

Stenungsund
Orust
Sotenäs
Munkedal

Tanum

Ale

Flymen
Sillhövda
Backaryd
Öljehult
Eringsboda
Ringamåla
Glimåkra
Skånes-Fagerhult
Långaröd
Äspinge
Osby
Örkened
Visseltofta
Linderöd
Farstorp
Verum
Vittsjö
Norra Åkarp
Hörja
Röke
Oskarström
Slättåkra
Enslöv
Hishult
Knäred
Källsjö
Ullared
Nösslinge
Karl Gustav
Kungsäter
Härryda
Landvetter
Björketorp
Spekeröd
Ucklum
Torp
Tossene
Foss
Håby
Bärfendal
Svarteborg
Lur
Kville
Bottna
Hålanda
Kilanda
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Lerum
Vårgårda

Bollebygd
Karlsborg
Gullspång
Lilla Edet

Mark

Herrljunga

Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Lysekil
Uddevalla

Strömstad

Vänersborg

Trollhättan

Skallsjö
Östad
Lena-Bergstena
Fullestad
Hol
Kullings-Skövde
Bollebygd
Karlsborg
Brevik
Amnehärad
Södra Råda
Åsbräcka
Ale-Skövde
Hjärtum
Kinna
Örby-Skene
Hyssna
Fritsla
Torestorp
Eggvena
Fölene
Herrljunga
Västerplana
Tibro
Ransberg
Beateberg
Halna
Angered
Bro
Uddevalla
Grinneröd
Forshälla
Skredsvik
Herrestad
Skee
Näsinge
Lommeland
Hogdal
Vänersborg
Väne-Ryr
Brålanda
Trollhättan
Upphärad
Rommele
Fors
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Örebro

Örebro

Västmanland

Lindesberg
Köping
Arboga

Lextorp
Götalunden
Alingsås
Långared
Hemsjö
Seglora
Kinnarumma
Lyrestad
Norra Lundby
Skärv
Norra Ving
Stenum
Härlunda
Skövde
Norra Kyrketorp
Hagelberg
Varola
Forsby
Sventorp
Värsås
Väring
Binneberg
Timmersdala
Vreten
Mofalla
Fridene
Korsberga
Fröjered
Bjurum
Hammarö
Karlstads Domkyrkoförsamling
Västerstrand
Visnums-Kil
Ölme
Botilsäter
Millesvik
Hovsta
Lillkyrka-Ödeby
Näsby
Kolsva Bergslagen
Götlunda

Kommun
Järfälla
Danderyd
Stockholm

Församling
Barkarby
Danderyd
Stockholm Stad

Alingsås

Borås
Mariestad
Skara

Skövde

Hjo

Värmland

Tidaholm
Falköping
Hammarö
Karlstad
Kristinehamn
Säffle

Område 10
Län
Stockholm
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Sundbyberg
Solna

Östergötland

Lidingö
Vaxholm
Sigtuna
Valdemarsvik

Kalmar

Söderköping
Mörbylånga

Kalmar

Oskarshamn
Västervik

Borgholm

Gotland

Gotland

Blekinge

Karlskrona

Sundbyberg
Solna
Råsunda
Lidingö
Vaxholm
Sigtuna
Valdemarsvik
Gryt
Tryserum
Östra Ed
Sankt Anna
Stenåsa
Glömminge
Sandby
Kalmar Domkyrkoförsamling
Heliga Korset
Sankta Birgitta
Två Systrar
Oskarshamn
Misterhult
Törnsfall
Gladhammar
Västrum
Västra Ed
Loftahammar
Lofta
Gamleby
Hjorted
Föra
Alböke
Löt
Bredsättra
Räpplinge
Högsrum
Böda
Högby
Källa
Persnäs
Boge
Eskelhem
Västergarn
Sundre
Karlskrona Stadsförsamling
Aspö
Sturkö
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Skåne

Svalöf
Örkelljunga
Hörby
Höör
Perstorp
Båstad
Kristianstad
Ängelholm
Hässleholm

Halland

Varberg
Kungsbacka

Västra Götaland

Härryda
Partille
Stenungsund
Tjörn

Orust

Sotenäs
Tanum

Ale

Lerum
Lilla Edet

Hasslö
Stenestad
Örkelljunga
Rya
Södra Rörum
Tjörnarp
Perstorp
Båstad
Äsphult
Tåssjö
Norra Mellby
Häglinge
Matteröd
Västra Torup
Skällinge
Grimmared
Frillesås
Gällinge
Idala
Förlanda
Råda
Sävedalen
Norum
Ödsmål
Valla
Stenkyrka
Klädesholmen
Tegneby
Röra
Stala
Långelanda
Myckleby
Smögen
Hunnebostrand
Tanum
Fjällbacka
Svenneby
Nödinge
Skepplanda
Starrkärr
Stora Lundby
Fuxerna
Tunge
Sankt Peder
Västerlanda
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Mark

Göteborg

Mölndal
Kungälv

Lysekil
Uddevalla

Strömstad
Mariestad

Sätila
Hajom
Fotskäl
Tostared
Öxnevalla
Istorp
Haga
Göteborgs Domkyrkoförsamling
Göteborgs Annedal
Kortedala
Härlanda
Göteborgs Vasa
Göteborgs Johanneberg
Göteborgs Haga
Göteborgs Oskar Fredrik
Göteborgs Masthugg
Göteborgs Karl Johan
Örgryte
Biskopsgården
Brämaregården
Högsbo
Västra Frölunda
Tynnered
Bergum
Göteborgs Sankt Pauli
Gunnared
Askim
Björkekärr
Fässberg
Stensjön
Romelanda
Kareby
Hålta
Lyse
Brastad
Ljung
Resteröd
Bokenäs
Högås
Strömstad
Tjärnö
Ullervad
Utby
Ekby
Låstad
Enåsa
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Skövde
Område 11
Län
Stockholm
Uppsala

Kommun
Österåker
Nykvarn
Uppsala

Södermanland

Nyköping

Gotland

Eskilstuna
Strängnäs
Gotland

Blekinge

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn

Skåne
Halland

Klippan
Ängelholm
Varberg
Kungsbacka

Västra Götaland

Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Mark
Vara
Göteborg

Hassle
Berga
Frösve
Församling
Österåker-Östra Ryd Norra
Turinge Södra Del
Åkerby Västra Del
Bälinge Västra Del
Skuttunge Västra Del
Björklinge Västra Del
Viksta Västra Del
Tuna Södra Del
Lunda Södra Del
Husby-Rekarne Södra Del
Åker Södra Del
Gothem Östra Del
Rone Östra Del
Jämjö Skogsbygden
Ronneby Skogsbygden
Bräkne-Hoby Skogsbygden
Karlshamn
Hällaryd Skogsbygden
Åryd Skogsbygden
Asarum Skogsbygden
Östra Ljungby Östra Del
Hjärnarp Östra Del
Stamnared
Sällstorp
Kungsbacka
Släp
Onsala
Jörlanda
Rönnäng
Klövedal
Mollösund
Morlanda
Kungshamn Askum
Surteby-Kattunga Södra Del
Horred
Norra Vånga Östra Del
Nylöse
Lundby
Älvsborg
Styrsö
Torslanda
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Mölndal
Kungälv

Lysekil

Örebro

Uddevalla
Skövde
Lekeberg
Hallsberg
Örebro

Västmanland
Område 12
Län
Stockholm

Kungsör
Köping
Kommun
Österåker
Ekerö

Upplands-Bro
Södertälje

Nynäshamn
Uppsala

Enköping

Södermanland

Nyköping
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs

Östergötland

Trosa
Norrköping

Björlanda
Näset
Lindome
Marstrand
Harestad
Torsby
Lycke
Solberga
Lysekil
Skaftö
Dragsmark
Sjogerstad-Rådene Östra
Knista Bergslagen
Kvistbro Västra Del
Viby Skogsbygden
Lännäs Östra Del
Asker Skogsbygden
Kung Karl Södra Del
Odensvi Norra Del
Församling
Österåker-Östra Ryd Norra Ö
Österåker-Östra Ryd Södra Ö
Munsö Öar
Adeösö
Lovö Öar
Låssa Öar
Enhörna Öar
Ytterjärna Öar
Mörkö Öar
Nynäshamn Öar
Ösmo Öar
Enköpings-Näs Öar Västra
Enköpings-Näs Öar Östra
Lillkyrka Öar
Vallby Öar
Kungs-Husby Öar
Vrena Öar
Julita Öar
Kafjärden Norra Del Öar
Ytterselö Öar
Överselö Öar
Trosa-Vagnhärad Öar
Östra Stenby Öar
Dagsberg Öar
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Söderköping
Jönköping
Kalmar

Jönköping
Torsås
Mönsterås
Kalmar

Gotland

Gotland

Blekinge

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Sölvesborg

Skåne
Halland

Båstad
Kristianstad
Halmstad
Varberg

Kungsbacka

Västra Götaland

Öckerö

Östra Husby Öar
Häradshammar Öar
Jonsberg Öar
Rönö Öar
Skällvik Öar
Mogata Öar
Visingsö
Söderåkra Öar
Mönsterås Öar
Ålem Öar
Hossmo Öar
Ryssby Öar
Ljungby Öar
Voxtorp Öar
Halltorp Öar
Gothem Östra Del Öar
Rone Östra Del Öar
Grötlingbo Öar
Lösen Slättbygden Öar
Kristianopel Öar
Torhamn Öar
Ramdala Slättbygden Öar
Nättraby Öar
Ronneby Slättbygden Öar
Förkärla Öar
Listerby Öar
Bräkne-Hoby Slättbygden Öar
Karlshamn Öar
Hällaryd Slättbygd Öar
Åryd Slättbygden Öar
Mörrum Öar
Sölvesborg Öar
Ysane (Ö-Del)
Mjällby Öar
Torekov Öar
Trolle-Ljungby Öar
Söndrum Öar
Varberg Öar
Lindberg Öar
Ås Öar
Värö Öar
Släp Öar
Ölmevalla Öar
Hanhals Öar
Onsala Öar
Öckerö
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Orust
Sotenäs

Göteborg

Kungälv

Värmland
Örebro
Västmanland

Lysekil
Mariestad
Kristinehamn
Säffle
Örebro
Västerås

Käringön
Gullholmen
Kungshamn Öar
Malmön
Askum Öar
Lundby Öar
Styrsö Öar
Torslanda Öar
Björlanda Öar
Styrsö
Näset Öar
Harestad Öar
Torsby Öar
Lycke Öar
Solberga Öar
Lysekil Öar
Torsö Öar
Kristinehamn Öar
Eskilsäter Öar
Lännäs Östra Öar
Västerås-Barkarö Öar
Kärrbo Öar
Ängsö Öar
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199

Östersund

Norderö
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202

203

204
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Kalmar

Kalmar Domkyrkoförsamling
Heliga Korset
Sankta Birgitta
Två Systrar
Norra

Göteborgs Haga
Göteborgs Oskar Fredrik
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Bilaga 7. Kartbilder över stödområdesindelningen år
2015 och 2016

Figur 43 Stödområden för kompensationsstödet och det nationella stödet år 2015

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.

Figur 44 Stödområden för kompensationsstödet och det nationella stödet efter 2016-års indelning
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Figur 45 Stödområden för kompensationsstödet och det nationella stödet efter 2016-års indelning,
med övergångsområden

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.

Bilaga 8. Grödkodslista 2019
Här kan du se vilka grödkoder som ger rätt till nationellt stöd och kompensationsstöd
(J=ja och N=nej).
Grödkod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

Gröda
Korn (höst)
Korn (vår)
Havre
Vete (höst)
Vete (vår)
Blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage
Rågvete (höst)
Råg
Majs
Bovete
Spannmålsförsök
Blandsäd (stråsädesblandningar)
Blandsäd (spannmåls-/baljväxt-blandning), mer än 50%
spannmål
Kanariefrö
Hirs
Stråsäd till grönfoder/ensilage
Raps (höst)
Raps (vår)
Rybs (höst)
Rybs (vår)
Solros
Oljeväxtförsök
Högerukaraps
Vitsenap
Oljerättika
Rågvete (vår)
Ärter (ej konservärter)
Konservärter
Åkerbönor
Sötlupiner
Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)*
Bruna bönor
Vicker
Kikärter
Sojabönor (oljeväxt)
Sojabönor (foderväxt)
Oljelin
Spånadslin
Hampa
Bönor övriga

Kompensationsstöd

Nationellt stöd

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N
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45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
70
71
72
74
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
95
34
35
36

Matpotatis
Stärkelsepotatis
Sockerbetor
Foderbetor
Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte
är godkänd för varken miljöersättning eller ersättningar för
ekologisk produktion
Slåtter och betesvall på åkermark
Betesmark (ej åker)
Slåtteräng (ej åker)
Skogsbete
Fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd och
kompensationsstöd
Alvarbete (Öland, Gotland)
Slåttervall på åker (kontrakt med vall J, Grovfodergrödadertork)
Gräsfrövall (ettårig)
Gräsfrövall (flerårig)
Träda
Fäbodbete som ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
Klöverfrövall
Energigräs
Salix
Anpassade skyddszoner
Poppel
Hybridasp
Jordgubbsodling
Övrig bärodling
Fruktodling
Grönsaksodling (köksväxter)
Skyddszon mot vattendrag
Plantskolor med odling av permanenta grödor
Kryddväxter och utsäde grönsaker
Grönfoder
Gröngödsling
Våtmark
Julgransodling
Trädgårdsodling (ej köksväxter, frukt eller bär)
Ej stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom
ekologisk produktion)
Annan stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom
ekologisk produktion)
Övrig odling på åkermark***
Mosaikbetesmark
Gräsfattiga marker
Betesmark och slåtteräng under restaurering
Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)*
Bruna bönor
Vicker

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

N

N

N

N

N

N

J, Extensiv gröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

N

N

J, Grovfodergröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Extensiv gröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Extensiv gröda/N*******

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Extensiv gröda/N*******

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Grovfodergröda

N

J, Extensiv gröda

N

N

N

N

N

J, Växtodlingsgröda

N

N

N

J, Extensiv gröda

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

Jordbruksverket
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37 Kikärter
38 Sojabönor (oljeväxt)
39 Sojabönor (foderväxt)
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
70
71
72
74
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87

Oljelin
Spånadslin
Hampa
Bönor övriga
Matpotatis
Stärkelsepotatis
Sockerbetor
Foderbetor
Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte
är godkänd för varken miljöersättning eller ersättningar för
ekologisk produktion
Slåtter och betesvall på åkermark
Betesmark (ej åker)
Slåtteräng (ej åker)
Skogsbete
Fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd och
kompensationsstöd
Alvarbete (Öland, Gotland)
Slåttervall på åker (kontrakt med vall J, Grovfodergrödadertork)
Gräsfrövall (ettårig)
Gräsfrövall (flerårig)
Träda
Fäbodbete som ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
Klöverfrövall
Energigräs
Salix
Anpassade skyddszoner
Poppel
Hybridasp
Jordgubbsodling
Övrig bärodling
Fruktodling
Grönsaksodling (köksväxter)
Skyddszon mot vattendrag
Plantskolor med odling av permanenta grödor
Kryddväxter och utsäde grönsaker
Grönfoder
Gröngödsling
Våtmark
Julgransodling
Trädgårdsodling (ej köksväxter, frukt eller bär)
Ej stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom
ekologisk produktion)
Annan stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom
ekologisk produktion)

J, Växtodlingsgröda
J, Växtodlingsgröda

N
N
N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

J, Grovfodergröda

N

N

N

N

N

N

N

J, Extensiv gröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

N

N

J, Grovfodergröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Extensiv gröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Extensiv gröda/N*******

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

J

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Extensiv gröda/N*******

N

J, Växtodlingsgröda

N

J, Växtodlingsgröda

J

J, Grovfodergröda

N

J, Extensiv gröda

N

N

N

N

N

J, Växtodlingsgröda

N

N

N

J, Extensiv gröda

N

J, Växtodlingsgröda
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88
89
90
95

Övrig odling på åkermark***
Mosaikbetesmark
Gräsfattiga marker
Betesmark och slåtteräng under restaurering

N

N

N

N

N

N

N

N

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
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Bilaga 9. Jämförelse av stödformerna kompensationsstöd, det nationella stödet och
miljöersättningen för vallodling
Tabellerna visar en jämförelse över de största skillnaderna mellan de olika stödformerna i landsbygdsprogrammen mellan åren 1995 fram till
2020 eller från första åtagandeperioden som stödet infördes. Jordbruksverket jämför kompensationsstöd, nationellt stöd, miljöersättning för
vallodling och miljöersättning för öppet och varierat odlingslandskap.

Kompensationsstöd 1995 till 2019
Stödår

Programperiod
1995-1999
(stödår 19951999)

Programperiod
2000-2006
(stödår 20002004)

Programperiod
2000-2006
(stödår 20052006)

Programperiod
2007-2014

Programperiod
2015-2020
(stödår 2015)

Programperiod
2015-2020
(stödår 20162020)

Benämning av
stöden

Kompensations
bidrag (LFAK)

Kompensations
bidrag (LFAK)

Kompensations
bidrag (LFAK)

Kompensations
bidrag (LFAK)

Kompensations
stödet (KOMP)

Kompensations
stödet (KOMP)

Stödområde
där man kan
söka
ersättningen/s
tödet

1, 2:a, 2:b, 3

1, 2:a, 2:b, 3

1 till 12.

(för
vallodling/betes
mark, potatis
och spannmål)

F, 1, 2:a, 2:b, 3,
(för
vallodling/betes
mark, potatis
och spannmål)

1-5:d och 9:a9:b

(djur, potatis
och spannmål)

F, 1, 2:a, 2:b, 3,
(för
vallodling/betes
mark, potatis
och spannmål)

4:a och 4:b (djur
och potatis)

4:a (för
vallodling/betes

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
4:a - 5:b.
5:a och 5:b
(djur)

(vallodling/betes
mark)

4:a-5:b
(vallodling/betes
mark)

mark och
spannmål)

4:b – 5:b (för
vallodling/betes
mark)
Stödområde
som inte har
rätt till
ersättning

5:c, 5:m och 9

5:c, 5:m och 9

5:c, 5:m och 9

5:c, 5:m och 9

Utanför
stödområde 15:d och 9:a-9:b

13 och 14

*Typgårdar

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Typgårdar 1-5

Typgårdar 1-5

Typgård 1 till 3:

Typgård 1 till 3:

Har krav på
djurhållning.
Djurtätheten
styr vilket typ av
jordbruk
företaget har.

Har krav på
djurhållning.
Djurtätheten
styr vilket typ av
jordbruk
företaget har.

Typgård 4:
Växtodlingsgröd

Typgård 4:
Växtodlingsgröd
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or, såsom
spannmål eller
oljeväxter.
Finns här inget
djurtäthetskrav.

or, såsom
spannmål eller
oljeväxter.
Finns här inget
djurtäthetskrav.

Typgård 5:
Extensiva
grödor

Typgård 5:
Extensiva
grödor

Minsta
utbetalda
belopp

500 kr

500 kr

500 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Antal år i
åtagande

5-årigt

5-årigt

5-årigt

5-årigt

Ettårigt

Ettårigt

Arealgräns för
ersättning

Stödområde 13: 60 och 120
stödenheter.
Överskridande
av vardera
tröskeln leder till
en minskning av
ersättningen per
stödenhet

60 hektar och
därefter
minskas
ersättningen (se
ersättningsnivå
grödor)

60 hektar och
därefter
minskas
ersättningen (se
ersättningsnivå
grödor)

90 hektar och
därefter
minskas
ersättningen (se
ersättningsnivå
grödor)

Under 200 ha i
typ 1,2 eller 3
ger full
ersättningen.

Under 200 ha i
typ 1,2 eller 3
ger full
ersättningen.

Över 200 ha i
typ 1,2 eller 3

Över 200 ha i
typ 1,2 eller 3

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.

Stödområde 4
och 5: 60 och
120
stödenheter.
Överskridande
av 60
stödenheter
tröskeln leder till
en minskning av
ersättningen per
stödenhet. För
stödenheter
över 120
lämnas ingen
ersättning.
Ersättningsniv
åer grödor (för
LFAK 19951999 fick man
utbetalt för
stödenheter.
Stödenhetern
a utgjordes av
vissa grödor
och djur)

Stödområde 13

0-60
stödenheter 1
640 kr/enhet

Under 60 ha

Under 60 ha

Under 90 ha

Vallodling/betes
mark:

Vallodling/betes
mark:

Vallodling/betes
mark:

1-3, 1 750 kr/ha

F, 2 460 kr/ha

1 och F, 2550
kr/ha.

4:a, 1 600 kr/ha

1-3, 1 960 kr/ha

4:b, 800 kr/ha

4:a, 1 810 kr/ha

ger 80 % av
ersättningen.

ger 80 % av
ersättningen.

Under 70 ha i
typ 4 och 5 ger
full ersättning.

Under 70 ha i
typ 4 och 5 ger
full ersättning.

Över 70 ha i typ
4 och 5 ger 80
% av
ersättningen.

Över 70 ha i typ
4 och 5 ger 80
% av
ersättningen.

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Typ 1, 3 900
kr/ha

Typ 1, 5 400
kr/ha

Typ 2, 2 300
Kr/ha

Typ 2, 2 600
Kr/ha

Typ 3, 1 000
kr/ha

Typ 3, 1 000
kr/ha

2-4:a, 1 950
kr/ha
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61-120
stödenheter

5:a,

4:b 1 010 kr/ha

4:b 950 kr/ha.

Typ 4, 1 100
kr/ha

Typ 4, 1 200
kr/ha

1 000 kr/ha

5:a, 1 210 kr/ha

5:a, 1 350 kr/ha.

5:b, 500 kr/ha

5:b 710 kr/ha

5:b 760 kr/ha

Typ 5, 500 kr/ha

Typ 5, 400 kr/ha

>120
stödenheter

Spannmål:

Spannmål:

Stödområde
2a:

Stödområde 2:

Spannmål:

615 kr/enhet

1-3, 1 000 kr/ha

1-3 och F, 1 000
kr/ha

1-3 och F, 1 000
kr/ha

Typ 1, 3 600
kr/ha

1 435 kr/enhet

4:a, 500 kr/ha
Potatis:
Potatis:
Stödområde 4

1-3, 1 750 kr/ha
1-3 och F, 1 750
kr/ha.

0-60
stödenheter

Potatis:
1-3 och F, 1 750
kr/ha.

Över 60 ha
Över 60 ha

1 640 kr/enhet

61-120
stödenheter
820 kr/enhet

Vallodling/betes
mark:
1-3, 875 kr/ha
4:a, 800kr/ha

Typ 2, 2 000
Kr/ha

Typ 1, 4 100
kr/ha
Typ 2, 2 300
Kr/ha

Typ 3, 900 kr/ha

Typ 3, 1 000
kr/ha

Typ 4, 1 100
kr/ha

Typ 4, 1 200
kr/ha

Typ 5, 300 kr/ha

Typ 5, 300 kr/ha

Stödområde
2b:

Stödområde 3:

Över 90 ha:
Vallodling/betes
mark med
ersättning
F, 1 230 kr/ha

Vallodling/betes
mark:

Typ 1, 3 600
kr/ha

Typ 1, 3 900
kr/ha

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.

Stödområde
5:a

4:b, 400 kr/ha

1-3, 980 kr/ha

5:a, 500 kr/ha

4:a, 905 kr/ha

5:b, 250 kr/ha

4:b, 505 kr/ha

1 och F, 1 275
kr/ha

Typ 2, 1 800
Kr/ha

Typ 2, 2 100
Kr/ha

2-4:a, 975 kr/ha

Typ 3, 900 kr/ha

Typ 3, 800 kr/ha

4:b 475 kr/ha

Typ 4, 1 100
kr/ha

Typ 4, 1 200
kr/ha

Typ 5, 300 kr/ha

Typ 5, 250 kr/ha

Stödområde 3:

Stödområde 4:

Typ 1, 3 500
kr/ha

Typ 1, 3 300
kr/ha

Typ 2, 1 500
Kr/ha

Typ 2, 1 700
Kr/ha

Typ 3, 600 kr/ha

Typ 3, 700 kr/ha

Typ 4, 1 100
kr/ha

Typ 4, 1 200
kr/ha

Typ 5, 300 kr/ha

Typ 5, 250 kr/ha

Stödområde
4:a:

Stödområde 5:

5:a, 605 kr/ha
5:a, 675 kr/ha
Spannmål:
0-60
stödenheter

5:b, 355 kr/ha
5:b 380 kr/ha

1-3, 500 kr/ha
Spannmål med:

800 kr/enhet

Spannmål:
Potatis:
61-120
stödenheter

1-3 och F, 500
kr/ha.

1-3, 875 kr/ha

1-3 och F, 500
kr/ha.
4:a, 250 kr/ha

400 kr/enhet

Stödområde
5:b

0-60
stödenheter

Potatis med
ersättning:
1-3 och F, 875
kr/ha.

Potatis:
1-3 och F, 875
kr/ha.
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400 kr/enhet

Typ 1, 1 700
kr/ha

Typ 1, 3 000
kr/ha

Typ 2, 600 kr/ha

Typ 2, 1 500
Kr/ha

61-120
stödenheter

Typ 3, 250 kr/ha

200 kr/enhet

Typ 4, 600 kr/ha

Typ 3, 600 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha

Typ 4, 1 200
kr/ha
Typ 5, 250 kr/ha

Stödområde
4:b:
Stödområde 6:
Typ 1, 600 kr/ha
Typ 2, 300 kr/ha
Typ 3, 0 kr/ha
Typ 4, 300 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha

Typ 1, 2 100
kr/ha
Typ 2, 1 000
Kr/ha
Typ 3, 300 kr/ha
Typ 4, 800 kr/ha

Stödområde
5:a:

Typ 5, 0 kr/ha

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Typ 1, 1 500
kr/ha
Typ 2, 700
Kr/ha

Stödområde 7:
Typ 1, 1 600
kr/ha

Typ 3, 250 kr/ha

Typ 2, 700
Kr/ha

Typ 4, 600 kr/ha

Typ 3, 250 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha

Typ 4, 800 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha

Stödområde
5:b:
Stödområde 8:
Typ 1, 1 100
kr/ha

Typ 1, 1 200
kr/ha

Typ 2, 400 kr/ha
Typ 3, 0 kr/ha

Typ 2, 600
Kr/ha

Typ 4, 600 kr/ha

Typ 3, 250 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha

Typ 4, 600 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha
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Stödområde
5:c och 9a:

Stödområde 9:
Typ 1, 800 kr/ha

Typ 1, 1 000
kr/ha

Typ 2, 400
Kr/ha

Typ 2, 400
Kr/ha

Typ 3, 0 kr/ha

Typ 3, 0 kr/ha

Typ 4, 700 kr/ha

Typ 4, 500 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha
Stödområde
10:
Stödområde
5:d och 9:b:

Typ 1, 600 kr/ha

Typ 1, 1 200
kr/ha

Typ 2, 300
Kr/ha

Typ 2, 400 kr/ha

Typ 3, 0 kr/ha

Typ 3, 0 kr/ha

Typ 4, 800 kr/ha

Typ 4, 600 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha

Typ 5, 0 kr/ha

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Stödområde
11:
Typ 1, 1 000
kr/ha
Typ 2, 400
Kr/ha
Typ 3, 0 kr/ha
Typ 4, 800 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha

Stödområde
12:
Typ 1, 1 600
kr/ha
Typ 2, 500
Kr/ha
Typ 3, 0 kr/ha
Typ 4, 700 kr/ha
Typ 5, 0 kr/ha
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Ersättning för
areal som
baseras på
djurinnehav
(för LFAK
1995 -1999
fick man
utbetalt för
stödenheter.
Stödenhetern
a utgjordes av
vissa grödor
och djur)

Ersättningen för
stödenheter
med djur som
grund baseras
på företagets
grovfoderareal.

Djurslag i
djurenheter
(de):
Mjölkko 1 de
Övrig nöt>2 år
1,0 de
Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de

Ersättningen för
vallodling och
betesmark
baseras på
företagets antal
djurenheter/anta
let djurenheter
per hektar
(arealfaktor).

Ersättningen för
vallodling och
betesmark
baseras på
företagets antal
djurenheter/anta
let djurenheter
per hektar
(arealfaktor).

Ersättningen för
vallodling och
betesmark
baseras på
företagets antal
djurenheter/anta
let djurenheter
per hektar
(arealfaktor).

Ersättningen till
jordbruk av typ
1-3 baseras på
företagets
grovfoderareal
och företagets
djurinnehav.

Ersättningen till
jordbruk av typ
1-3 baseras på
företagets
grovfoderareal
och företagets
djurinnehav.

Stödområde 14:a:

Stödområde 15:

Arealfaktorn i
de olika
stödområdena:

Arealfaktorn i
de olika
stödområdena:

Arealfaktorn i
de olika
stödområdena:

Typ 1, minst
0,65 de/ha

Typ 1, minst
0,65 de/ha

1-3: 1,0

F och 1-3: 1,0

F och 1-3: 1,0

Typ 2, minst
0,30 de/ha

Typ 2, minst
0,30 de/ha

4: 1,1

4: 1,1

4: 1,1

5: 1,3

5: 1,3

5: 1,3

Typ 3, minst
0,10/ha

Typ 3, minst
0,10/ha

Djurslag i
djurenheter
(de):

Djurslag i
djurenheter
(de):

Djurslag i
djurenheter
(de):

Stödområde
4:b:

Stödområde 612:

Mjölkko 1 de

Mjölkko 1 de

Mjölkko 1 de

Typ 1, minst
0,80 de/ha

Typ 1, minst 1,0
de/ha

Tacka 0,15 de
Get av honkön
0,15 de

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Övrig nöt>2 år
1,0 de

Övrig nöt>2 år
1,0 de

Övrig nöt>2 år
1,0 de

Typ 2, minst
0,40 de/ha

Typ 2, minst
0,40 de/ha

Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de

Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de

Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de

Typ 3, minst
0,10/ha

Typ 3, minst
0,10/ha

Tacka 0,15 de

Tacka 0,15 de

Tacka 0,15 de

Get av honkön
0,15 de

Get av honkön
0,15 de

Get av honkön
0,15 de

Stödområde
5:a och 5:b:

Djurslag i
djurenheter
(de):

Typ 1, minst
0,90 de/ha

Mjölkko 1 de

Typ 2, minst
0,40 de/ha

Övrig nöt>2 år
1,0 de

Typ 3, minst
0,10/ha

Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de
Tacka 0,15 de

Stödområde
5:c-9:b:

Get av honkön
0,15 de

Typ 1, minst 1,0
de/ha
Typ 2, minst
0,40 de/ha
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Typ 3, minst
0,10/ha

Djurslag i
djurenheter
(de):
Mjölkko 1 de
Övrig nöt>2 år
1,0 de
Nötkreatur 6
månader-2 år,
0,6 de
Tacka 0,15 de
Get av honkön
0,15 de

*Typgårdar = är olika typer av gårdar som får olika ersättning beroende på deras förutsättningar att bedriva jordbruk. Det finns fem typer av jordbruk, typ 1, 2, 3, 4 och 5 som du kan få stöd för. Andelen
grovfodergrödor** i förhållande till djurtäthet.
**Grovfodergrödor = all mark där du odlar, skördar eller betar med vallgrödor (grödkod: 6, 48, 49, 50, 52, 53, 61 och 80).

Huvudsakliga ändringar från programperiod 1995-1999 till programperiod 2000-2006
 Ersättning lämnas enbart för areal (ha), tidigare låg både areal och djur till grund för ersättningen genom så kallade stödenheter.

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.








EU:s finansieringsandel ändras till 25 % oavsett stödområde, tidigare hade andelen varit 50 % i stödområde 1-3 och 25 % i stödområde 45:b.
Stödområde 4 delas i stödområde 4:a och 4:b.
God Jordbrukarsed införs.
Åtta församlingar i Västmanlands län som tidigare inte legat inom något stödområde tillförs stödområde 5:b.
Från och med 2001 grundar sig nötkreatursinnehavet på antalet djurenheter under den så kallade räkningsperioden.
Från och med 2002 blir det möjligt att få kompensationsbidraget till och med det år man började uppbära ålderspension eller hel
förtidspension.
Från och med 2005 inrättas stödområde F (fjällnära jordbruk). Ersättningsnivån för vallodling och betesmark höjs i alla stödområden.
Kopplingen till arealersättningen för kompensationsbidrag för spannmål avskaffas.

Huvudsakliga ändringar från programperiod 2000-2006 till programperiod 2007-2013
 EU:s finansieringsandel höjs till 46,7 % oavsett stödområde.
 Ersättning lämnas även om man uppbär ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 Tröskeln för halverad ersättning höjs från 60 ha till 90 ha.
 Stödnivåerna för vallodling och betesmark ändras.
 Stöd lämnas för spannmål i stödområde 4:a
 Tvärvillkor börjar tillämpas.
 Från och med 2010 höjs ersättningsnivån för vallodling och betesmark i alla stödområden. En särskild arealfaktor för får införs i
stödområde F och 1-3.
Huvudsakliga ändringar från programperiod 2007-2013 till programperiod 2014-2020 – inga ändringar 2014 utan ändringar införs från och med
2015.
 Jordbruksföretag av olika typer införs, dvs typ 1-5, vilket innebär att ersättningsnivåer bland annat grundar sig på företagets djurtäthet.
 Ny stödområdesindelning, 1-5:d och 9:a-9:b.
 Tröskel för typ 1-3 jordbruk vid 200 ha, för typ 4-5 vid 70 ha. 80 % av ersättningen för areal över tröskeln.
 Från och med 2016, ny stödområdesindelning, 1-12, vilken innebär nya ersättningsnivåer.
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Nationellt stöd 1995 till 2019
Stödår

Beslut 96/228/EG

Beslut 96/228/EG

Beslut K(2010) 6050

1995-2002

2003-2010

2011-2015

Beslut K(2010)
6050

Beslut C(2018)
1622

2016-2017

2018 – tills vidare

Benämning av
stöden

Nationella stödet
(LFAN)

Nationella stödet
(LFAN)

Nationella stödet
(LFAN)

Nationella stödet
(LFAN)

Nationella stödet
(LFAN)

Stödområde där
man kan söka
ersättningen/stöde
t

1, 2:a, 2:b och 3

1, 2:a, 2:b, 3,

1, 2:a, 2:b och 3

1, 2, 3, 4 och 5.

1, 2, 3, 4 och 5.

Stödområde som
inte har rätt till
ersättning

4:a, 4:b, 5:a, 5:b och
5:c eller utanför
kompensationsområde
t

4:a, 4:b, 5:a, 5:b och
5:c eller utanför
kompensationsområde
t

4:a, 4:b, 5:a, 5:b och
6-14
5:c eller utanför
kompensationsområde
t

6-14

Minsta utbetalda
belopp

500 kr

500 kr/1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Åtagandeperiod
saknas, villkoren
uppfylls årsvis

-

-

-

-

-

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Arealgräns för
ersättning

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ersättningsnivåer
åker

Stödområde 1:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 1:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 1:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Bär/grönsaker 2
920 kr/ha

Bär/grönsaker 4
000 kr/ha

Potatis 2 700 kr/ha

Potatis 2 700 kr/ha

Potatis 3 400 kr/ha
Potatis 3 500 kr/ha

Potatis 4 400 kr/ha

Stödområde 2a:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 2a:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 2a:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 2:

Stödområde 2:

Potatis 2 700 kr/ha

Potatis 2 700 kr/ha

Potatis 2 800 kr/ha

Bär/grönsaker 2
920 kr/ha

Bär/grönsaker 4
000 kr/ha

Potatis 3 200 kr/ha

Potatis 4 100 kr/ha

Stödområde 2b:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 2b:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 2b:
Bär/grönsaker 2 850
kr/ha

Stödområde 3:

Stödområde 3:

Potatis 960 kr/ha

Potatis 960 kr/ha

Potatis 1 700 kr/ha

Potatis 3 000 kr/ha

Bär/grönsaker 4
000 kr/ha

Bär/grönsaker 2
920 kr/ha

Potatis 3 900 kr/ha
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Ersättningsnivåer
djur

Stödområde 3:
Bär/grönsaker 1 850
kr/ha

Stödområde 3:
Bär/grönsaker 1 850
kr/ha

Stödområde 3:
Bär/grönsaker 1 850
kr/ha

Potatis 960 kr/ha

Potatis 960 kr/ha

Potatis 1 200 kr/ha

Stödområde 4:

Stödområde 4:

Bär/grönsaker 2
470 kr/ha

Bär/grönsaker 3
500 kr/ha

Potatis 2 300 kr/ha

Potatis 3 200 kr/ha

Stödområde 5:

Stödområde 5:

Bär/grönsaker 1
900 kr/ha

Bär/grönsaker 2
900 kr/ha

Potatis 1 200 kr/ha

Potatis 2 100 kr/ha

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Stödområde 1:

Smågrisproduktion
837 kr/sugga

Smågrisproduktion 1
043 kr/sugga

Smågrisproduktion 1
093 kr/sugga

Smågrisproduktion
683 kr/sugga

Smågrisproduktion
930 kr/sugga

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 508
kr/get

Getter honkön 508
kr/get

Getter honkön 508
kr/get

Getter honkön 690
kr/get

Mjölkproduktion 1,05
kr/kg

Mjölkproduktion 1,07
kr/kg

Mjölkproduktion 1,07
kr/kg

Mjölkproduktion
1,36 kr/kg

Mjölkproduktion
1,64 kr/kg

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Slaktsvinsproduktion
222 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
222 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
229 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 154 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 200 kr/slaktsvin

Äggproduktion 13,45
kr/höna

Äggproduktion 13,45
kr/höna

Äggproduktion 14,45
kr/höna

Äggproduktion
16,66 kr/höna

Äggproduktion
20,30 kr/höna

Stödområde 2a:

Stödområde 2a:

Stödområde 2a:

Stödområde 2:

Stödområde 2:

Smågrisproduktion
437 kr/sugga

Smågrisproduktion
637 kr/sugga

Smågrisproduktion
687 kr/sugga

Smågrisproduktion
683 kr/sugga

Smågrisproduktion
930 kr/sugga

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 508
kr/get

Mjölkproduktion 0,71
kr/kg

Mjölkproduktion 0,71
kr/kg

Mjölkproduktion 0,71
kr/kg

Mjölkproduktion
1,05 kr/kg

Getter honkön 690
kr/get
Mjölkproduktion
1,33 kr/kg

Slaktsvinsproduktion
143 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
143 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
147 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 154 kr/slaktsvin

Äggproduktion 13,45
kr/höna

Äggproduktion
13,45/10,70****
kr/höna

Äggproduktion 11,70
kr/höna

Äggproduktion
13,49 kr/höna

Stödområde 2b:

Stödområde 3:

Stödområde 2b:

Slaktsvinsproduktio
n 200 kr/slaktsvin
Äggproduktion
17,10 kr/höna

Stödområde 3:
Stödområde 2b:
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Smågrisproduktion
437 kr/sugga

Smågrisproduktion
637 kr/sugga

Smågrisproduktion
687 kr/sugga

Smågrisproduktion
683 kr/sugga

Smågrisproduktion
930 kr/sugga

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 508
kr/get

Getter honkön 690
kr/get

Mjölkproduktion 0,47
kr/kg

Mjölkproduktion 0,47
kr/kg

Mjölkproduktion 0,47
kr/kg

Mjölkproduktion
0,80 kr/kg

Mjölkproduktion
1,08 kr/kg

Slaktsvinsproduktion
143 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
143 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
147 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 139 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 190 kr/slaktsvin

Äggproduktion 13,45
kr/höna

Äggproduktion
13,45/10,70 kr/höna

Äggproduktion 11,70
kr/höna

Äggproduktion
13,49 kr/höna

Äggproduktion
17,10 kr/höna

Stödområde 3:

Stödområde 3:

Stödområde 3:

Stödområde 4:

Stödområde 4:

Smågrisproduktion
101 kr/sugga

Smågrisproduktion
300 kr/sugga

Smågrisproduktion
350 kr/sugga

Smågrisproduktion
616 kr/sugga

Smågrisproduktion
860 kr/sugga

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 430
kr/get

Getter honkön 610
kr/get

Mjölkproduktion 0,09
kr/kg

Mjölkproduktion 0,09
kr/kg

Mjölkproduktion 0,09
kr/kg

Mjölkproduktion
0,45 kr/kg

Mjölkproduktion
0,73 kr/kg

Jordbruksverket
Områden med församlingar för kompensationsstöd och nationellt stöd.
Slaktsvinsproduktion
23 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
23 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktion
30 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 127 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 180 kr/slaktsvin

Äggproduktion
4,90/3,60*** kr/höna

Äggproduktion 0,90
kr/höna

Äggproduktion 1,90
kr/höna

Äggproduktion 9,04
kr/höna

Äggproduktion
12,70 kr/höna

Stödområde 5:

Stödområde 5:

Smågrisproduktion
601 kr/sugga

Smågrisproduktion
850 kr/sugga

Getter honkön 430
kr/get
Mjölkproduktion
0,20 kr/kg

Getter honkön 610
kr/get
Mjölkproduktion
0,48 kr/kg

Slaktsvinsproduktio
n 114 kr/slaktsvin

Slaktsvinsproduktio
n 160 kr/slaktsvin

Äggproduktion 2,19
kr/höna

Äggproduktion 5,80
kr/höna

*Typgårdar = är olika typer av gårdar som får olika ersättning beroende på deras förutsättningar att bedriva jordbruk. Det finns fem typer av jordbruk, typ 1, 2, 3, 4 och 5 som du kan få stöd för. Andelen
grovfodergrödor** i förhållande till djurtäthet.
**Grovfodergrödor = all mark där du odlar, skördar eller betar med vallgrödor (grödkod: 6, 48, 49, 50, 52, 53, 61 och 80).
*Du söker stöd för bärodling motsvarande 700 kronor och potatisodling motsvarande 400 kronor. Då får du inga pengar eftersom ersättningsnivån för potatis är under 500 kronor och det totala ersättningsnivån hamnar
då under 1 000 kronor.
***Ersättningsnivån sänktes från och med 1999.
****Ersättningsnivån sänktes från och med 2007.

Huvudsakliga ändringar under den tid beslut 96/228/EG gällde, dvs. 1995-2010
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Från och med 1998 tillåts produktionsenheterna för äggproduktion och slaktsvinsproduktion kombineras för att kunna ta hänsyn till
naturliga variationer i produktionen. Den högsta tillåtna sammanlagda ersättningen för transport av mjölk höjs för att motsvara den totala
produktionen i stödområdena.
Från och med 2003 stryks de högsta tillåtna produktionsenheterna eftersom de högsta tillåtna ersättningsnivåerna fyller samma behov.
Högsta tillåtna ersättningsnivå för smågrisproduktion höjs för alla stödområden, för mjölkproduktion och getter höjs nivån för
stödområde 1. Den totala referensnivån höjs med drygt två miljoner kronor.
Från och med 2005 flyttas vissa församlingar i stödområde 2b till stödområde 2a.
Från och med 2006 kan nationellt stöd för mjölkproduktion bara lämnas om mjölkproducenten innehar motsvarande mjölkkvot.

Huvudsakliga ändringar under den tid beslut K(2010) 6050 gällde, dvs. 2011-2017
 Från och med 2011 utgår högsta ersättningsnivå per stödområde. Sverige ges fria händer att differentiera ersättningen per stödområde
under förutsättning att kommissionen informeras om differentieringens utformning.
 Från och med 2013 tas stöd för potatis upp stödordningen för nationellt stöd. För att möjliggöra detta sänks högsta tillåtna ersättningsnivå
för mjölk-, slaktsvins- och äggproduktion. Rapporteringsskyldigheten avseende stödberättigande produktionsfaktorer avskaffas eftersom
dessa, på grund av de statistiska källorna är olika, inte kan jämföras med totalt antal produktionsfaktorer.
 Från och med 2016 ändras stödområdesindelningen till 1-5. Högsta tillåtna ersättningsnivå för mjölk höjs genom att de högsta tillåtna
ersättningsnivåerna för de andra produktionsformerna sänks.
Huvudsakliga ändringar under den tid beslut C(2018) 1622 gäller, dvs. 2018 – tills vidare
 Från och med 2018 är referensperioden för alla produktionsformer 1993. Den totala referensnivån höjs med drygt 100 miljoner kronor till
422,92 miljoner kronor. Genom denna höjning höjs ersättningsnivån för alla produktionsformer utom transport för mjölk.
Mjölkproduktion är den enda produktionsform som har en egen referensnivå, 395,90 miljoner kronor.
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Miljöersättning för vallodling 1997 till 2020
Stödår

Programperiod 19971999

*Programperiod 20002006 (stödår 2005-2006)

Programperiod 20072014

Programperiod 20152020

Benämning av stödet

Flerårig vallodling

Vallodling (LMVALL)

Vallodling (NMVALL)

Miljöersättning för
vallodling (Vall)

Stödområde där man kan
söka ersättningen/stödet

I hela landet

Utanför stödområde 15:b.

1-5:m

13 och 14

Stödområde som inte har
rätt till ersättning

Inga

1, 2a, 2b, 3, 4a-5:b

9

1-12

Minsta utbetalning per
ersättningsform

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Antal år i åtagande

5-årigt

5-årigt

5-årigt

5-årigt

Arealgräns för ersättning

Ingen arealgräns vid
utbetalning av
stöden/ersättningarna

Ingen arealgräns vid
utbetalning av
stöden/ersättningarna

Ingen arealgräns vid
utbetalning av
stöden/ersättningarna

Ingen arealgräns vid
utbetalning av
stöden/ersättningarna

Ersättningsnivåer
vallodling

Stödområde 1-3: 550
kr/ha

300 kr/ha

300 kr/ha

500 kr/ha

Stödområde 4: 850 kr/ha
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Övriga landet: 550 kr/ha
Grödkod

Slåtter och betesvall på
åker (50),

Slåtter och betesvall på
åker (50), slåttervall
kontrakt med fodertork
(57) och flerårig frövall
(59)

Slåtter och betesvall på
åker (50), slåttervall
kontrakt med fodertork
(57) och flerårig frövall
(59)

Blandningar av baljväxter
eller klöver till
grovfoder/ensilage (6),
slåtter och betesvall på
åker (50), slåttervall på
åker med kontrakt (57),
gräsfrövall flerårig (59)
och klövervall (62)

Ersättningsnivåer djur

Djur ingår inte i
ersättningen

Djur ingår inte i
ersättningen

Stödområdena:

Djur ingår inte i
ersättningen

1-3, 1 800 kr/ha
4, 700 kr/ha
5:a och 5:b, 250 kr/ha
5c och 5m, 400 kr/ha

Stödområde
1-3, 1 de/ha
4, 1,1 de/ha
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5, 1,3 de/ha

Djurslag i djurenheter
(de):
Mjölkko 1 de
Övrig nöt>2 år 1,0 de
Nötkreatur 6 månader-2
år, 0,6 de
Tacka 0,15 de
Get av honkön 0,15 de
*Fanns inget stöd för miljöersättning för vallodling under åren 2000-2004

Huvudsakliga ändringar från programperiod 1995-1999 till programperiod 2014-2020





I den första programperioden, 1995-1999 infördes ett miljöstöd för vallodling 1997. Stödet kunde sökas i hela landet.
Programperiod 2000-2006, miljöersättning för vallodling från och med 2005. Ersättning lämnades utanför området för
kompensationsbidrag dvs. i område 9.
Programperiod 2007-2013, miljöersättning för vallodling i stödområde 1-5:m. Nytt var att djurinnehav krävdes för att få ersättning utöver
grundbeloppet.
Programperiod 2014-2020, från och med 2015, infördes en miljöersättning för vallodling i områden utanför kompensationsstödsområdet,
dvs. i områdena 13 och 14.
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Miljöersättning för öppet och varierat odlingslandskap 1995 och 2006
Stödår
Benämning av stöden
Stödområde där man kan söka
ersättningen/stödet
Stödområde som inte har rätt till ersättning
*Typgårdar
Minsta utbetalda belopp
Antal år i åtagande
Arealgräns för ersättning
Ersättningsnivåer grödor

Programperiod 1995-1999 (stödår 1995-1999)
Öppet och varierat odlingslandskap (MOPPET)
Stödområde 1-5

Programperiod 2000-2006 (stödår 2000-2004)
Öppet och varierat odlingslandskap (LMOPPET)
Stödområde: 1-5

Stödområde 9
Ej aktuellt
1 000 kr
5-årigt
Nej

Stödområde 9
Ej aktuellt
1 000 kr
5-årigt
Nej

Ersättning för vallodling eller betesmark*:

Ersättning för slåtter och betesvall på åker
(grödkod 50):

Stödområde 1: 2 700 kr/ha
Stödområde 2:a 2 450 kr/ha
Stödområde 2:b: 2 400 kr/ha
Stödområde 3: 2 300 kr/ha
Stödområde 4
Vallodling 600 kr/ha – Betesmark 800 kr/ha

Stödområde 1-3: 2 050 kr/ha

Stödområde 4: 900 kr/ha

Stödområde 5
Vallodling 400 kr/ha – Betesmark 800 kr/ha

Stödområde 5:
400 kr/ha
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Ersättningsnivåer djur

Endast stödområde 1-3

Endast stödområde 1-3

Ersättningen baseras på genomsnittligt
antal djurenheter/antalet djurenheter per
hektar (arealfaktor).

Ersättningen baseras på genomsnittligt antal
djurenheter/antalet djurenheter per hektar
(arealfaktor).

1995-1998

Stödområde

Stödområde 1-3: 0,8

1, 0,83 de/ha
2a, 0,95 de/ha

Från och med 1999

2b, 1,00 de/ha

Stödområde

3, 1,05 de/ha

1, 1,20 de/ha
2a, 1,05 de/ha

Djurslag i djurenheter (de):

2b, 1,00 de/ha

Mjölkko 1 de

3, 0,95 de/ha

Övrig nöt>2 år 1,0 de
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Nötkreatur 6 månader-2 år, 0,6 de
Djurslag i djurenheter (de):

Tacka 0,15 de

Mjölkko 1 de

Get av honkön 0,15 de

Övrig nöt>2 år 1,0 de
Nötkreatur 6 månader-2 år, 0,6 de
Tacka 0,15 de
Get av honkön 0,15 de
*Från och med 1999 sänktes ersättningen för vallodling eller betesmark i stödområde 1-3 till 2 050 kr/ha.

Huvudsakliga ändringar från programperiod 1995-1999 till programperiod 2000-2006
 Programperiod 1995-199, miljöstöd för öppet och varierat odlingslandskap införs 1995 i stödområde 1-5. Ersättning lämnas för vallodling
och betesmark. Djurkoppling krävs i stödområde 1-3.
 Programperiod 2000-2006, Ersättningen lämnas endast för vallodling.
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