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Förslag avseende betesmarker och slåtterängar i den 

strategiska planen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken 2023-2027 

Härmed överlämnar Jordbruksverket sitt förslag avseende betesmarker och 

slåtterängar i den strategiska planen för den gemensamma jordbruks-

politiken (CAP) i nästa programperiod i enlighet med regeringens uppdrag 

den 5 november 2020, N2020/02625.  

Under arbetets gång har Jordbruksverket samrått med berörda myndigheter. 

Länsstyrelserna samt Naturvårdsverket har deltagit löpande i arbetet med att 

ta fram förslag på villkor i det alternativ där åtagandeplan tas bort samt i det 

alternativ där åtagandeplan ska finnas kvar på en del av markerna. Även 

komplement har diskuterats i den arbetsgruppen. Riksantikvarieämbetet har 

deltagit i delar av arbetet. Jordbruksverket har även involverat ex-ante 

utvärderarna i arbetet samt den förenklingsgrupp som inrättats på uppdrag 

av regeringen. Jordbruksverket har också beaktat de inspel, synpunkter och 

medskick som föranleddes av regeringens sakråd den 9 november 2020.  

Utgångspunkter och beaktanden 

Som utgångspunkt för arbetet har Jordbruksverket använt sig av ovan 

nämnda uppdrag (med tillhörande bilaga) och promemorian om 

behovsanalys i den strategiska planen, N2020/01752.  

I arbetet har Jordbruksverket beaktat Från jord till bord-strategin (COM 

(2020) 381) och EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 (COM 

(2020) 380). Myndigheten har även beaktat Agenda 2030, de nationella 

miljömålen, livsmedelsstrategins mål, samt målen för den sammanhållna 

landsbygdspolitiken och klimatanpassning.  

De förslag som Jordbruksverket lämnar är också utformade för att kunna 

möta de krav som framgår av förslaget till Europaparlamentets och rådets 

förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planerna.  
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Förslagen är kostnadsberäknade på ett sätt som gör dem skalbara. Det 

innebär att  kostnadsberäkningarna kan användas som utgångspunkt för den 

strategiska planen oavsett budgetomfattning. 

Jordbruksverkets ståndpunkter 

 Vår målsättning är att miljöersättningen för skötsel av betesmarker 

och slåtterängar ska bli enklare och mer rättvis för lantbrukarna. 

Genom att förenkla, och göra miljöersättningen mer attraktiv, vill vi 

bidra till att lantbrukarna fortsätter att hålla våra värdefulla 

naturbetesmarker öppna. 

 Vi förordar att generella särskilda skötselvillkor i kombination med 

riktad rådgivning och kompetensutveckling ersätter 

åtagandeplanerna för alla markklasser. 

 För att generella särskilda skötselvillkor ska fungera krävs förstärkt 

budget för rådgivning och kompetensutveckling. Dessa insatser ska 

vara riktade till lantbrukare som har behov av detta, samt till marker 

med behov. 

 Vi bedömer att dagens natur- och kulturvärden går att bevara utan 

särskilda skötselvillkor i en åtagandeplan, samtidigt som 

attraktiviteten i ersättningsformen ökar vilket förbättrar 

förutsättningarna för en långsiktigt hög måluppfyllelse. 

 Förslaget innebär att lantbrukaren får större möjlighet att själv styra 

hur värdena på marken bevaras på bästa sätt och en minskad 

administration. Vi har en tilltro till att lantbrukarna, med stöd från 

rådgivning och ersättning för kostnaderna, kommer att bevara 

betesmarkerna även i fortsättningen. 

 Vi anser att det inte är effektivt att kombinera generella särskilda 

skötselvillkor och åtagandeplaner, främst på grund av den ökade 

komplexiteten för stödmottagarna och därmed risk för försämrad 

måluppfyllelse samt att viss del av förenklingen med generella 

särskilda villkor uteblir. 

 Det finns ett behov av riktade skötselåtgärder som inte kan täckas på 

ett bra sätt med en femårig miljöersättning.  

 Flera av ändringarna som förslaget innebär kräver ytterligare 

utredningar t.ex. hur ajourhållning och rådgivnings- och 

kompetensutvecklingsinsatser ska organiseras. Vår bedömning är att 

vi behöver minst 1,5 år för att genomföra utredningar och 

förändringar i organisation m.m.  

 Vi föreslår att stöd för fäbod i bruk och fäbodbete hanteras utanför 

CAP med långsiktigt säkerställd nationell finansiering. 
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I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Anna 

Blomquist har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även 

chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof Johansson, Mirja Hjers och Göran 

Löfqvist deltagit. 

 

 

Christina Nordin    

Anna Blomquist 

Skrivelsen har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter  

 

Kopia till: 

Havs- och vattenmyndigheten 

länsstyrelserna 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen 

Riksantikvarieämbetet 

Sametinget 

Skogsstyrelsen 

Tillväxtverket 

Vattenmyndigheterna 

 

Bilagor: 

1. Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar inklusive 

komplement 

2. Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och biologisk mångfald 

3. Yttrande Miljöersättning för fäbodar 
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4. Yttrande Utformning av generella särskilda skötselvillkor och 

komplement på betesmarker och slåtterängar när åtagandeplaner tas 

bort, inklusive utredning om marker med särskilda skötselbehov 

Till detta yttrande hör följande bilagor: 

1. Administrativa kostnader och konsekvenser 

2. Markklass för myrslåtter 

3. Styrmedel för betesmarker 

4. Undantag 

5. Exempel på motiv mm. med och utan åtagandeplan 

6. Villkor inklusive konsekvenser 

7. Lövtäkt och bränning 

8. Komplement 

9. Skalbara kalkyler per markklass 

10. Marker med särskilda skötselbehov 

11. Lantbrukarintervjuer 

12. Behov av kompletteringar 

 


