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1. Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar
inklusive komplement
Försättsblad
Bifogad åtgärdsbeskrivning redovisar den del av regeringsuppdraget som säger att ersättning
för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inkl. komplement, ska innehålla förslag till
utformning utan åtagandeplaner

Åtgärden möter följande behov i behovsanalysen
Direkta effekter




Biologisk mångfald i slättbygd
Värdefulla gräsmarker

Indirekta effekter





Goda konkurrensvillkor
Djurvälfärd och djurhälsa
Klimatanpassning

Största ändringarna jämfört med nuvarande utformning




Förslag till generella särskilda villkor som ersätter villkoren i åtagandeplanerna.
Förslag till en ny markklass myrslåtterängar.
Åtgärdsbeskrivningen innehåller inte komplementen bränning och lövtäkt.

Särskilda överväganden
När det gäller förslag till generella särskilda villkor har flera övervägande gjorts, och
detaljerna kommer att processas ytterligare beroende på val av upplägg på ersättningen
framöver.
Flera instanser har lyft en oro för negativa konsekvenser för vissa marker om
åtagandeplanerna ersätts med generella skötselvillkor, framförallt om inte det kombineras
med förstärkta rådgivnings- och kompetensutvecklingsinsatsen. Instanserna menar att det är
svårt att ta ställning till förslaget utan att det samtidigt finns ett förslag på organisation av
rådgivning- och kompetensutveckling att ta ställning till.
Vårt förslag innebär att många marker får mindre styrning i hur de ska skötas men vi tror
också att förenklingen kan göra att flera marker fortsätter att hävdas eller kommer in i
systemet. Utformningen av rådgivning och kompetensutveckling har inte ingått i detta
uppdrag men vi menar att det är en förutsättning för att åtagandeplanerna ska ersättas med
generella villkor. I tidigare uppdrag har vi uppskattat en satsning på detta till 25 miljoner
årligen.
När det gäller villkor för reglering av tillskottsutfodring har det diskuterats och funnits olika
ståndpunkter i hur det ska utformas. Jordbruksverkets förslag är att tillåta sambete med
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marker som tillskottsutfodras. Naturvårdsverket har i flera sammanhang fört fram att de vill se
ett villkor där sambete med marker där djur tillskottsutfodras inte ska vara tillåtet. Vi har valt
att lämna ett förslag där sambete med andra marker är tillåtet eftersom det kan underlätta för
vissa lantbrukare att låta beta markerna. En studie som SLU gjort visar också att det inte sker
näringstransport från vall till naturbetesmarker i någon större utsträckning.
Motiv och konsekvenser finns i vårt yttrande ”Utformning av generella särskilda
skötselvillkor och komplement på betesmarker och slåtterängar när åtagandeplaner tas bort,
inklusive utredning om marker med särskilda skötselbehov” (se bilaga 4).
Även alvarmarker har diskuterats särskilt, och då framförallt ett behov av ett generellt särskilt
villkor för vegetationens utseende. Efter diskussioner med Länsstyrelsen Gotland och
Länsstyrelsen Kalmar har vi landat i en lösning som innebär att vi inte har några generella
särskilda villkor för alvarmarker. Vi beskriver förslaget i vårt yttrande ”Utformning av
generella särskilda skötselvillkor och komplement på betesmarker och slåtterängar när
åtagandeplaner tas bort, inklusive utredning om marker med särskilda skötselbehov” (se
bilaga 4).
För slåtterängar med särskilda värden finns ett villkor i befintligt stöd som kräver att skärande
eller klippande redskap används vid slåttern. Vi har inte funnit att det finns belägg för att
skärande eller klippande redskap ger bättre resultat för de värden som ska bevaras. Villkoret
är också svårt att kontrollera. Å andra sidan har vi fått synpunkter om att det är enklare för
lantbrukarna att veta vilka redskap de ska använda och att det är ett inarbetat villkor. Den
sammantagna bedömningen och med särskild hänsyn tagen till hur länsstyrelserna har svarat
är att villkoret om klippande och skärande redskap kan strykas för att öka flexibiliteten för
lantbrukarna och kanske göra ersättningen något mer attraktiv att söka. Ett villkor om att den
avslagna växtmassan inte får vara finfördelad och att skörden ska tas bort anger istället hur
resultatet vid slåtter ska se ut.
Komplementen bränning och lövtäkt passar inte i en miljöersättning med femåriga åtaganden.

Administrativa kostnaderna och konsekvenserna för stödmottagare och myndigheter
Stödmottagarperspektiv

Om åtagandeplanerna tas bort kommer det att innebära att myndigheterna får bättre
förutsättningar att samordna sina besök hos lantbrukaren. Länsstyrelsens besök då man
upprättar åtagandeplanen kommer att försvinna. Det kommer istället att vara den nya
ajourhållningsverksamheten som fastställer markklass på marken och därmed avgör om
marken är kvalificerad för allmänna värden eller särskilda värden. Verksamheten ska
samordnas med nuvarande ajourhållning och ha målsättningen ett besök per lantbrukare.
Eftersom det kommer att vara generella villkor även för särskilda värden i åtagandet skapar
det en stabilitet och förutsägbarhet som förenklar för lantbrukaren.
Även kontrollen som lantbrukaren utsätts för kommer att vara enklare eftersom många villkor
och därmed kontrollpunkter försvinner. Att dessutom alla marker av samma typ har samma
villkor borde innebära en mindre osäkerhet hos lantbrukaren jämfört med idag, förutsatt att
man skött marken på ett korrekt sätt för att uppfylla villkoren för stöd.
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Eftersom lantbrukaren enligt detta förslag i fortsättningen inte kommer att få någon plan med
detaljerade åtgärder på respektive skifte kan det vara nödvändigt att få rådgivning. Genom
rådgivningen kan lantbrukaren få hjälp med att bedöma de åtgärder som krävs för att kunna
bevara den aktuella markklassen och hur de ska göra för att bevara natur- och kulturvärden.
Rådgivningen bör i så fall vara riktad och fokusera på marker där vi ser en större risk för att
markens värden inte upprätthålls. Ur lantbrukarnas perspektiv bör rådgivning ändå upplevas
som en mindre börda då det inte är ett krav på samma sätt som skötselvillkoren i
åtagandeplanerna är idag.
Myndighetsperspektiv

Den största förenklingen med detta förslag är att det är samma villkor som gäller i alla
åtaganden om särskild skötsel för markklassen. Handläggningen på länsstyrelserna kommer
att minska väsentligt när åtagandeplanerna tas bort medan ett större ansvar kommer att läggas
på ny ajourhållningsorganisation av markklasser. Kvalitén på klassificeringen av
markklasserna kommer att öka i och med att en löpande ajourhållning gör det möjligt med
tätare uppföljning av markerna än vad som varit fallet tidigare då fokus varit vid programstart
eller när nyansökning av åtagandet inkommit.
Besparingen skulle kunna bli upp mot ca 25 årspersoner när nya ajourhållningsverksamheten
tar över en del av det arbete som åtagandeplanhandläggarna gjort.
Dessutom behöver en utredning genomföras för att utreda den förändrade ansvarsfördelningen
mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna i och med att åtagandeplanerna tas bort och
ajourhållningsverksamheten utökas. Det behöver utredas hur organisationen ska se ut och
samverka med dagens ajourhållningsverksamhet och hur myndigheternas finansiering
påverkas.

Läsanvisning
Åtgärdsbeskrivningarna är skrivna i det mallformat som EU-kommissionen har tagit fram.
Mallen har inte uppdaterats sedan den presenterades hösten 2018.
Det finns vissa skillnader mellan vilka indikatorer som ska användas om man jämför förslag
från EU-kommissionen med det från rådet. Vi har valt att använda oss av rådets förslag.
För att kunna presentera beräkningsmodeller för enhetsbelopp och mål har antaganden gjorts.
Vi vill särskilt poängtera att eventuella ersättningsnivåer eller budgetar som används i
beräkningarna endast är antaganden och inte ska ses som förslag.
Kalkyler liksom beräkningar av förenklade kostnadsalternativ som presenteras i
åtgärdsbeskrivningarna är endast preliminära.
Vissa delar av texterna kommer senare att flyttas till förordningen eller föreskriften eftersom
de är för detaljerade för den strategiska planen.
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Åtgärdsbeskrivning för ersättning för skötsel av betesmarker och
slåtterängar inklusive komplement
Fond
Interventionstyp
Territoriellt tillämpningsområde
Relaterade särskilda mål och där relevant
sektoriella mål
Resultatindikatorer

Outputindikatorer för prestationsavslut

Berättigade stödmottagare

Ejflu
Miljöåtaganden, klimatåtaganden och
andra förvaltningsåtaganden
Hela landet
6 Bevara landskap och biologisk mångfald
R.27 Bevara livsmiljöer och arter: Andel
utnyttjad jordbruksareal under
förvaltningsåtaganden till stöd för
bevarande och återställande av biologisk
mångfald
O.13 Antal ha (undantaget skogsbruk) som
omfattas av miljö-/klimatåtaganden som
går utöver de obligatoriska kraven
Jordbrukare och andra markförvaltare som
sköter marken med betesdjur eller slåtter

Beskrivning och syfte
Syftet med åtgärden är att bevara och förstärka hävdgynnad biologisk mångfald och
synliggöra kulturmiljöer och därmed öka variationen i odlingslandskapet. Ett variationsrikt
landskap är en attraktiv resurs för friluftsliv, rekreation och upplevelser. Ett variationsrikt
odlingslandskap med inslag av väl hävdade betesmarker, slåtterängar och olika typer av
landskapselement ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Odlingslandskapet
rymmer då en mängd arter av växter och djur och de lever i miljöer som har skapats vid
brukandet av jordbruksmarken. Odlingslandskapet är ett resultat av tidigare markanvändning,
hävdregimer och produktionsinriktning. Sammanhängande betes- och slåttermarker var
vanligt förekommande i stora delar av landet. I takt med att markanvändningen och
produktionsmetoder förändrats har det variationsrika landskapet minskat eller helt upphört.
Drygt hälften av Sveriges alla rödlistade arter, framförallt skalbaggar, fjärilar och kärlväxter,
är knutna till odlingslandskapet. En tredjedel, drygt 1 600 arter, av samtliga rödlistade arter är
direkt beroende av odlingslandskapet för sin överlevnad och de är främst bundna till örtrika
gräsmarker dvs. betesmarker och slåtterängar.
Markerna behöver därför skötas med bete och slåtter för att bevara och utveckla sina
biologiska och kulturhistoriska värden samt för att bevara variationen i landskapet. Viss del
av den traditionella skötseln på ägoslaget betesmarker utförs idag av andra aktörer än
jordbrukare.

4(21)

2021-02-08

Dnr 3.1.17-00809/2021

Jordbrukaren eller annan markförvaltare kan få ersättning för skötsel som bevarar och
förstärker hävdberoende natur- och kulturmiljövärden i följande fastställda markklasser:









betesmark och slåtteräng med allmänna värden
betesmark med särskilda värden
slåtteräng med särskilda värden
mosaikbetesmark
alvarbete på Öland och Gotland
skogsbete
gräsfattig mark
myrslåtteräng.

Även betesmark och slåtteräng som saknar fastställd markklass kan ge rätt till åtagandenivån
allmän skötsel och då ska marken skötas som markklassen allmänna värden.
Markklasserna kan inte överlappa varandra.
Bete eller slåtter behöver utföras de år jordbrukaren ansöker om utbetalning för marken.
Första året marken ingår i ett åtagande för betesmarker och slåtterängar ska den ingå i
ansökan om utbetalning. Följande år räcker det att motsvarande 75 procent av befintlig
åtagandeareal ingår i ansökan om utbetalning. Varje enskilt skifte måste dock ingå i ansökan
om utbetalning minst vartannat år.
För att ytterligare förstärka de biologiska och kulturhistoriska värdena på marken finns
tilläggsersättningar som går att söka för betesmarker och slåtterängar, så kallade komplement.
De komplement som är möjliga att söka för att täcka kostnader för utökad skötsel av
slåtterängar är efterbete, höhantering och manuell slåtter. Efterbete ger bättre möjligheter för
fröer från ängsväxterna att etablera sig på grund av betesdjurens påverkan på grässvålen och
minskar också risken för förnaansamling. Ersättningen för höhantering lämnas för att låta höet
torka på plats antingen genom att vända höet till det är torrt eller genom att torka höet på
traditionella hässjor. Det ger förutsättningar för bättre spridning av fröer från ängsväxterna
och gynnar artrikedomen på slåtterängen. Höhantering kan vara av kulturhistoriskt värde
framförallt när hässjning används. Ersättningen för manuell slåtter är aktuell för slåtterängar
med känslig flora där de kulturhistoriska värdena är höga och där syftet är att bevara
traditionella skötselmetoder. Manuell slåtter kan också behövas på stenbundna, trädrika eller
sluttande marker där slåtter med slåtterbalk inte är möjlig och ger också mindre markskador
på känsliga marker.
Komplementen ingår i ett åtagande som är bundet till en viss areal. Marken ska ha natur- eller
kulturvärden som gynnas av åtgärderna i komplementen. Det är möjligt att ha ett eller flera
komplement på samma mark.
För marker med åtagande som är belägna på en ö utan fast landförbindelse eller i väglöst land
är det möjligt att söka komplementet för svårtillgängliga platser.
För alla marker krävs att skötselvillkor och basvillkor är uppfyllda för att erhålla ersättningen.
Marklasserna utöver allmän skötsel kräver mer skötsel för att deras karaktär ska bevaras. För
några av markklasserna finns ett behov av att peka ut villkor för vissa åtgärder som är särskilt
viktiga för just den markklassen. De återfinns under rubriken särskilda generella villkor.
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Åtagandena är femåriga.
Följande kombinationer av markklass och komplement är möjliga.
Komplement

Höhantering
Efterbete
Manuell slåtter
Svårtillgängliga
platser

Betesmark
särskilda
värden

X

Slåtteräng
särskilda
värden
X
X
X
X

Mosaikbetesmark

Gräsfattig
betesmark

Alvarbete

Skogsbete

X

X

X

X

Myrslåtteräng

Skötselvillkor för alla betesmarker och slåtterängar
Betesmarker och slåtterängar ska skötas på följande sätt:






Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska hållas borta under hela
åtagandeperioden.
Marken ska varje år skötas så att ingen skadlig ansamling av förna sker.
Betesmarker ska varje år betas av. Det ska vara genomfört senast vid växtsäsongens
slut, dock senast den 31 oktober. Från och med år två i åtagandet får bete vartannat år
ersättas med slåtter om det utförs på ett sådant sätt att växtmassan inte finfördelas.
Slåttern ska då ske under perioden den 1 juli till och med den 31 oktober och skörden
ska tas bort
Slåtterängar ska varje år slås på ett sådant sätt att växtmassan inte finfördelas. Slåttern
ska ske under perioden 1 juli till och med 31 oktober och skörden ska tas bort.

I svensk förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,
kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar kommer de detaljerade reglerna att finnas.
Basvillkor

Följande åtgärder är förbjudna att utföra på marker som ingår i ett åtagande:








använda växtskyddsmedel
gödsla
jordbearbeta
göra insådd med utsäde för slåtter- eller betesvall
bedriva täkt av sten eller jord
genomföra åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla
landskapselement
andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet.
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Generella särskilda skötselvillkor för markklasser
De olika kombinationerna av markklass och åtagandenivå framgår av tabellen nedan.
Typ av betesmark och
slåtteräng
Betesmark
Betesmark
Betesmark
Slåtteräng
Slåtteräng
Slåtteräng
Slåtteräng
Alvarbete
Skogsbete
Mosaikbetesmark
Gräsfattig mark

Markklass
Ingen fastställd markklass
Betesmark och slåtteräng med
allmänna värden
Betesmark med särskilda värden
Ingen fastställd markklass
Betesmark och slåtteräng med
allmänna värden
Slåtteräng med särskilda värden
Myrslåtteräng
Alvarbete
Skogsbete
Mosaikbetesmark
Gräsfattig mark

Allmän skötsel

Särskild skötsel

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Följande gäller för betesmarker och slåtterängar utan fastställd markklass:


Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel; låta beta marken eller slå och föra
bort vegetationen varje år man söker utbetalning för marken.

Följande gäller för de olika fastställda markklasserna:










Betesmarker och slåtterängar med allmänna värden; låta beta marken eller slå och föra
bort skörden varje år man söker utbetalning för marken.
Betesmarker med särskilda värden: låta beta marken varje år man söker utbetalning för
marken, följa särskilt villkor om reglering av tillskottsutfodring.
Slåtterängar särskilda värden: slåtterängen ska slås på ett sådant sätt att växtmassan
inte finfördelas och skörden föras bort varje år man söker utbetalning för marken,
årligen faga ängen, följa särskilda villkor om reglering av tillskottsutfodring och
tidpunkt för slåtter.
Skogsbete: låta beta marken varje år man söker utbetalning för marken, följa särskilt
villkor om vegetationens utseende.
Alvarbete: låta beta marken varje år man söker utbetalning för marken.
Mosaikbetesmarker: låta beta marken varje år man söker utbetalning för marken, följa
särskilt villkor om reglering av tillskottsutfodring.
Gräsfattiga marker: låta beta marken varje år man söker utbetalning för marken.
Myrslåtteräng: slåtterängen ska slås med manuella metoder med klippande eller
skärande redskap på ett sådant sätt att växtmassan inte finfördelas. Slåttern ska ske
under perioden 15 juli till 31 augusti varje år man söker utbetalning för marken,
skörden ska hässjas i syfte att producera dugligt foder och skörden ska varje år föras
bort.
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Skötselvillkor och stödberättigande villkor komplement efterbete
Ersättningen för efterbete betalas bara ut de år som jordbrukaren också söker utbetalning för
skötsel av betesmarker och slåtterängar på den aktuella marken.
Skötselvillkor



Den som söker ersättning ska låta efterbeta slåtterängen efter att ängen har slåttrats
och skörden har förts bort.

Stödberättigande villkor






Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker och slåtterängar för
den aktuella marken.
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden.
Åtagandenivån på marken ska vara särskild skötsel.
Stödmyndigheten ska fastställa att natur- eller kulturvärden på den enskilda marken
gynnas av åtgärden.

Skötselvillkor och stödberättigande villkor komplement höhantering
Ersättningen för höhantering betalas bara ut de år som jordbrukaren också söker utbetalning
för skötsel av betesmarker och slåtterängar på den aktuella marken.
Skötselvillkor



Den som söker ersättning ska låta höet torka på slåtterängen innan det förs bort.
Torkningen ska antingen göras genom hässjning eller vändning.

Stödberättigande villkor






Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker och slåtterängar för
den aktuella marken.
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden.
Åtagandenivån på marken ska vara särskild skötsel.
Stödmyndigheten ska fastställa att natur- eller kulturvärden på den enskilda marken
gynnas av höhantering.

Skötselvillkor och stödberättigande villkor komplement manuell slåtter
Ersättningen för manuell slåtter betalas bara ut de år som jordbrukaren också söker
utbetalning för skötsel av betesmarker och slåtterängar på den aktuella marken.
Skötselvillkor




Den som söker ersättning ska slå slåtterängen med lie eller motormanuell
minislåtterbalk varje år som slåtter sker under åtagandeperioden.
Skörden ska föras bort.
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Stödberättigande villkor






Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker och slåtterängar för
den aktuella marken.
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden.
Åtagandenivån på marken ska vara särskild skötsel.
Stödmyndigheten ska fastställa att natur- eller kulturvärden på den enskilda marken
gynnas av manuell slåtter eller att det inte är möjligt att sköta slåtterängen rationellt.

Skötselvillkor och stödberättigande villkor komplement svårtillgängliga platser
Ersättningen för svårtillgängliga platser betalas bara ut de år som jordbrukaren också söker
utbetalning för skötsel av betesmarker och slåtterängar på den aktuella marken.
Skötselvillkor




Låta beta eller slå och skörda den areal som länsstyrelsen har fastställt som
svårtillgänglig.
Sköta markerna enligt de villkor som gäller för den aktuella markklassen.

Stödberättigande villkor






Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker och slåtterängar för
den aktuella marken.
Marken måste vara av markklassen betesmark med särskilda värden, slåtteräng med
särskilda värden, skogsbete, alvarbete, mosaikbetesmark eller gräsfattiga marker.
Åtagandenivån på marken ska vara särskild skötsel.
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller definition för det aktuella
komplementet.

Bidrag till de särskilda målen
Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och
landskap.

Både som foderresurs och för bibehållen biologisk mångfald behöver värdefulla gräsmarker
skötas och bevaras. Stärkta insatser för biologisk mångfald i gräsmarker kan bryta de negativa
utvecklingstrenderna för arter och livsmiljöer i odlingslandskapet, vilket framgår av SWOTanalysen. Fortsatt konkurrenskraftig uppfödning av betande djur är viktig för att kunna bevara
den biologiska mångfalden i betesmarkerna på ett effektivt sätt, medan även andra och delvis
manuella insatser behövs i vissa av gräsmarkstyperna.

Stöd får lämnas för





För betesmarker ersätts utgifter för underhåll av stängsel, djurtillsyn, kostnader för att
beta marken med betesdjur samt borttagning av igenväxning.
För slåtterängar ersätts utgifter för fagning, avslagning med specifika metoder och
bortförsel av skörden, minskat fodervärde samt borttagning av igenväxning.
Förutom dessa utgifter ersätts ökade kostnader för generella särskilda skötselvillkor.
För komplementet efterbete ersätts utgifter för stängsel och djurtillsyn.
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För komplementet höhantering ersätts utgifter för vändning av höet och hässjning.
För manuell slåtter ersätts utgifter för slåtter och bärgning av skörd.
För komplementet svårtillgängliga platser ersätts utgifter för transporter till platsen.

Identifiering av relevant baseline, t.ex. GAEC och SMR och förklaring till hur åtagandet
går utöver de obligatoriska kraven
Baseline i denna ersättning är att jordbrukaren uppfyller relevanta grundvillkor, skötselkraven
inom gårdsstödet för de markklasser som erhåller gårdsstöd och annan relevant nationell
lagstiftning. Vad stöd får lämnas för samt vilka kostnader och inkomstbortfall som ersätts
framgår av avsnitten under rubrikerna ”Beskrivning och syfte” och ”Metod för beräkning av
belopp”.
Ersättningen har en koppling till GAEC 1 Skydd av permanent gräsmark och GAEC 10
Bevarande av känslig permanent gräsmark i Natura 2000-områden, se kapitel XX om
grundvillkor.
Annan relevant lagstiftning framgår av bilaga xxxx.

Villkor för stödberättigande
Följande gäller för att sökanden och marken ska vara berättigad till stöd:






Jordbrukaren eller markförvaltaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Marken är ägoslag betesmark.
Stödmyndigheten har fastställt att:
o Marken uppfyller definitionen för den aktuella markklassen. Detta gäller inte för
betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel som inte är fastställda.
o Markklasserna betesmark med särskilda värden, slåtteräng med särskilda värden
och mosaikbetesmark ska ha höga kulturvärden kopplade till odlingslandskapet
eller höga naturvärden som visar på långvarig slåtter- eller beteshävd.
För markklasserna betesmark med särskilda värden, slåtteräng med särskilda värden
och mosaikbetesmark gäller att om markens värden är kopplade till fältskiktet får den
endast i liten grad vara påverkad av gödsling eller produktionshöjande åtgärder. Om
marken däremot har värden som är kopplade till annat än fältskiktet får den inte vara
starkt påverkad av gödsling eller andra produktionshöjande åtgärder.

Stödform och stödnivå
Ersättning ges i form av enhetskostnad.
Ersättningsnivå
Betesmark och slåtteräng med allmän skötsel X XXX kr/ha
Betesmark med särskild skötsel x xxx kr/ha
Slåtteräng med särskild skötsel x xxx kr/ha
Alvarbete x xxx kr/ha
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Skogsbete x xxx kr/ha
Mosaikbetesmark x xxx kr/ha
Gräsfattig mark x xxx kr/ha
Myrslåtteräng xxx kr/ha
Efterbete xxx kr/ha
Höhantering x xxx kr/ha
Manuell slåtter x xxx kr/ha
Svårtillgängliga platser x xxx kr/ha
Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre
än 1000 kronor per stödår betalas inte ut.
Ersättningen begränsas enligt förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse där
det är tillämpligt, se även avsnitt 13. Begränsningen gäller per stödmottagare och för de stöd
som beviljats under nämnda förordning under året för beslut om stöd samt de två föregående
beskattningsåren.

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå
Maximal ersättningsnivå enligt kalkyl
I den här ersättningen finns ett antal olika markklasser och endast vissa berättigar till
gårdsstöd.
Bete ska ske så att det inte blir någon skadlig ansamling av förna. De markklasser som också
är berättigade till gårdsstöd behöver ha ett högre betestryck för att undvika ansamling av
förna, motsvarande dubbelt så många betesdjur vartannat år, i förhållande till vad som krävs
för att klara aktivitetskravet för gårdsstödet. För de markklasser som inte berättigar till
gårdsstöd kan betestrycket vara lägre utan att någon skadlig ansamling av förna sker.
Nettokostnaden för att hålla ett antal djur per hektar på bete är kostnadsposten som kallas
betets förädlingsvärde.
Maximal ersättningsnivå för de olika markklasserna

Betesmark och slåtteräng med allmän skötsel 3 100 kr/ha
Betesmark med särskild skötsel 4 900 kr/ha
Slåtteräng med särskild skötsel 10 400 kr/ha
Alvarbete 3 300 kr/ha
Skogsbete 6 800 kr/ha
Gräsfattig mark 3 600 kr/ha
Mosaikbetesmark 4 700 kr/ha
Myrslåtteräng 6 900 kr/ha
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Maximal ersättningsnivå för de olika komplementen

Efterbete 1 500 kr/ha
Höhantering 2 400 kr/ha
Manuell slåtter 14 400 kr/ha
Svårtillgängliga platser 7 600 kr/ha
Markklasser som får gårdsstöd
Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

För betesmarker med allmän skötsel ingår kostnader för underhåll av stängsel, arbetstid för
djurtillsyn, betets förädlingsvärde och kostnader för att röja bort igenväxning. Eftersom denna
markklass berättigar till gårdsstöd reduceras kostnaderna för underhåll av stängsel, djurtillsyn
och betes förädlingsvärde med 25 procent vilket motsvarar kraven i gårdsstödet.
För slåtterängar med allmän skötsel ingår kostnader för arbets- och maskintid för att slå
vegetationen. Det ingår även en intäkt för höskörden. Eftersom denna markklass berättigar till
gårdsstöd reduceras kostnaderna i kalkylen med kostnaderna för att slå med
rotorslåttermaskin vilket motsvarar kraven i gårdsstödet.
Betesmarker med särskild skötsel

För betesmarker med särskild skötsel ingår samma kostnader som för betesmarker med
allmän skötsel, samma avdrag för gårdsstödskraven samt kostnader för generella
skötselvillkor. För det särskilda skötselvillkoret reglering av tillskottsutfodring består
kostnaden i att det blir sämre tillväxt på djuren.
Slåtterängar med särskild skötsel

För slåtterängar med särskild skötsel ingår samma kostnader som för slåtterängar med allmän
skötsel, samma avdrag för gårdsstödskraven samt kostnader för särskilda skötselvillkor. För
de särskilda skötselvillkoren tidpunkt för slåtter och reglering av tillskottutfodring består
kostnaderna av i att det blir sämre tillväxt på djuren.
Markklasser som inte får gårdsstöd
De markklasser som inte berättigar till gårdsstöd är alvarbete, skogsbete, mosaikbetesmark,
myrslåtterängar och gräsfattiga marker. För dessa markklasser ingår kostnader för underhåll
av stängsel, arbetstid för djurtillsyn, betets förädlingsvärde samt kostnader för att röja bort
igenväxning. Eftersom dessa markklasser inte berättigar till gårdsstöd görs inga avdrag för
kostnader gällande krav som följer av gårdsstödet.
Det finns även kostnader för särskilda skötselvillkor. Det är samma typer av generella
skötselvillkor och kostnader (se ovan). För villkor om vegetationens utseende består
kostnaderna av arbets- och maskintid. För plockhuggning på skogsbete finns även en intäkt
för värdet av det bortförda virket. För myrslåtter ingår kostnad för manuella slåttermetoder
och hässjning.
Baseline
Baseline för de markklasser som berättigar till gårdsstöd är att jordbrukaren uppfyller
grundvillkoren, skötselkraven inom gårdsstödet och annan relevant nationell lagstiftning.
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Baseline för de markklasser som inte berättigar till gårdsstöd är att jordbrukaren uppfyller
grundvillkoren och annan relevant nationell lagstiftning.
Ingen ersättning betalas för att uppfylla baseline.

Kort beskrivning om varför stödnivå och kalkyl är lämpliga för att nå målen, även i
relation till baseline
Detta avsnitt kompletteras i ett senare skede när ersättningsnivån är fastställd.
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Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag!
Nuvarande ersättningsnivå (scenario 1)
Värdena har avrundats till hundratal.
2023
Planerat enhetligt enhetsbelopp

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel kr/ ha
Betesmarker med särskild skötsel
kr/ha
Slåtterängar med särskild skötsel
kr/ha

2025

2026

2027

Totalt

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

Alvarbete kr/ha

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Ej relevant

Gräsfattiga marker kr/ha

2700

2700

2700

2700

2700

Ej relevant

Mosaikbetesmark kr/ha

2700

2700

2700

2700

2700

Ej relevant

Skogsbete kr/ha

3500

3500

3500

3500

3500

Ej relevant

Efterbete kr/ha

700

700

700

700

700

Ej relevant

Höhantering kr/ha

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Ej relevant

Manuell slåtter kr/ha

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Ej relevant

Svårtillgängliga platser kr/ha

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Ej relevant

1 001 650 000

983 440 000

966 040 000

948 800 000

931 330 000

4 831 260 000

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

197 000

189 600

182 500

175 700

169 100

913 900

Betesmarker med särskild skötsel

156 000

153 900

151 800

149 800

147 800

759 300

Slåtterängar med särskild skötsel

12 500

12 300

12 200

12 000

11 800

60 800

Alvarbete

27 000

26 700

26 500

26 300

26 000

132 500

Gräsfattiga marker

2 000

2 000

2 000

1 900

1 900

9 800

Mosaikbetesmark

5 000

5 000

4 900

4 900

4 800

24 600

Indikativ budget

Planerad output (interventionens delmängd av
indikatorn)
O.13 Antal ha (undantaget skogsbruk) som omfattas av
miljö-/klimatåtaganden som går utöver de obligatoriska
kraven

2024

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
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Skogsbete

12 500

12 400

12 300

12 200

12 000

61 400

Efterbete

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Höhantering

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

35 000

Manuell slåtter

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

37 500

Svårtillgängliga platser

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

55 000

440 000

429 900

420 200

410 800

401 400

2 102 300

412 000

401 900

392 200

382 800

373 400

Ej relevant

Totalt

Planerat resultat
R.27 Bevara livsmiljöer och arter: Andel utnyttjad
jordbruksareal under förvaltningsåtaganden till stöd för
bevarande eller återställande av biologisk mångfald

Interventionens bidrag till täljaren i
hektar

2021-02-08
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Ersättning enligt maximal kalkylnivå (scenario 2)
Värdena har avrundats till hundratal.
2023
Planerat enhetligt enhetsbelopp

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel kr/ ha
Betesmarker med särskild skötsel
kr/ha
Slåtterängar med särskild skötsel
kr/ha

2025

2026

2027

Totalt

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

10 400

10 400

10 400

10 400

10 400

Alvarbete kr/ha

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

Ej relevant

Gräsfattiga marker kr/ha

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

Ej relevant

Mosaikbetesmark kr/ha

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

Ej relevant

Skogsbete kr/ha

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

Ej relevant

Efterbete kr/ha

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Ej relevant

Höhantering kr/ha

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

Ej relevant

Manuell slåtter kr/ha

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

Ej relevant

Svårtillgängliga platser kr/ha

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

Ej relevant

1 922 050 000

1 929 400 000

1 936 750 000

1 944 100 000

1 951 450 000

9 683 750 000

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

197 000

197 000

197 000

197 000

197 000

985 000

Betesmarker med särskild skötsel

156 000

157 500

159 000

160 500

162 000

795 000

Slåtterängar med särskild skötsel

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

62 500

Alvarbete

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

135 000

Gräsfattiga marker

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Mosaikbetesmark

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

Skogsbete

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

62 500

Efterbete

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Indikativ budget

Planerad output (interventionens delmängd av
indikatorn)
O.13 Antal ha (undantaget skogsbruk) som omfattas
av miljö-/klimatåtaganden som går utöver de
obligatoriska kraven

2024

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
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Höhantering

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

35 000

Manuell slåtter

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

37 500

Svårtillgängliga platser

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

55 000

441 500

441 500

441 500

441 500

441 500

2 207 500

412 000

413 500

415 000

416 500

418 000

Ej relevant

Totalt

Planerat resultat
R.27 Bevara livsmiljöer och arter: Andel utnyttjad
jordbruksareal under förvaltningsåtaganden till stöd
för bevarande eller återställande av biologisk
mångfald

Interventionens bidrag till täljaren i
hektar

Motivering till enhetsbelopp
Detta avsnitt kompletteras i ett senare skede när ersättningsnivån är fastställd.
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Kommentarer till ersättning för skötsel av betesmarker och
slåtterängar inklusive komplement
Bifogad åtgärdsbeskrivning redovisar den del av regeringsuppdraget som säger att stöd för
skötsel av betesmarker och slåtterängar, inkl. komplement, ska innehålla förslag till
utformning utan åtagandeplaner.

Skötselvillkor markklasser och komplement
Strävan har varit att behålla ett stabilt system av villkor vid sidan av de ändringar som krävs
för att lämna ett förslag utan åtagandeplaner. En mindre ändring av ett villkor är att betet ska
vara utfört senast vid växtsäsongens slut istället för vid växtsäsongens slut. Det är ett
förtydligande av att sista betet kan ske under längre tidsperiod än just vid växtsäsongens slut.
Ett annat förslag är att villkoret om klippande eller skärande redskap vid slåtter av slåtterängar
med särskilda värden tas bort. Förslaget är att istället formulera att villkor om att slåtter ska
utföras så att växtmassan inte finfördelas och att skörden ska tas bort. Vi har inte funnit
belägg för att klippande och skärande redskap ger ett bättre resultat för de värden som ska
bevaras. Vid en genomgång av alla villkor utifrån flera aspekter som Jordbruksverket
genomfört framgår att villkoret om klippande och skärande redskap också kan vara svårt att
kontrollera. Det går däremot att se vid en kontroll om växtmassan är otillåtet finfördelad och
det kan också vara svårt att ta bort skörden i sådana fall. Jordbruksverket kommer att utveckla
informationen för lantbrukare bl.a. på webbplatsen om vilka metoder för slåtter som är
lämpliga för dessa slåtterängar och som innebär att villkoret går att uppfylla.
I åtgärdsbeskrivningen finns förslag till särskilda generella för vissa markklasser. De ska
ersätta de villkor som ingår i åtagandeplanerna i befintligt system. För bakgrund och
resonemang om dessa generella särskilda villkor hänvisar vi till den rapport som särskilt tar
upp dem.
Åtgärdsbeskrivningen innehåller inte komplement till lövtäkt och bränning eftersom vår
bedömning är att de inte passar i femåriga åtaganden utifrån karaktären på åtgärden.

Ny markklass myrslåtterängar
Vi föreslår att myrslåtterängar med höga och hävdberoende natur- och kulturvärden hanteras
som en egen markklass inom miljöersättningen. Dessa marker om fattar ungefär 4 000 hektar
och finns framför allt i norra Sverige. I dag har flertalet myrslåtterängar komplement för
lieslåtter och höhantering. För att underlätta för lantbrukare och myndigheter är det enklare att
inkludera dessa komplement i villkoren för markklassen. Det maximala kalkylutrymmet är 6
900 kronor per hektar. Vi har tagit fram förslag till en definition för myrslåtterängar.
Föreslagna villkor omfattar att ängen varje år ska slås med manuella metoder, skörden ska
hässjas i syfte att producera dugligt foder och skörden ska föras bort.
Eftersom markerna inte alltid består av gräs, örter och hävdad ljung i tillräcklig omfattning för
att berättiga till gårdsstöd bör markerna framöver hanteras som en specialklass. Fodervärdet
utgörs istället framförallt av halvgräs, fräken och slåttergynnade örter.
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Definitioner av markklasser
Det finns definitioner för betesmark, slåtteräng, skogsbete, alvarbete, mosaikbete och
gräsfattig mark i Jordbruksverkets föreskrift om miljöersättningar. En definition av
myrslåtteräng kommer att behöva läggas till i föreskriften. Det finns också förslag till att
utöka definitionen för gräsfattig mark med ett par naturtyper. I bifogad åtgärdsbeskrivning
står att definitionerna för de olika markklasserna ska vara uppfyllda. Definitionerna ingår
dock inte i avsnittet i strategisk plan med åtgärdsbeskrivningen.
De förändrade och nya definitionerna kommer att ingå i remissutskicket av föreskrifterna om
miljöersättningar.

Enhetsbelopp och indikatorer
Resultatindikator
Ordföranden har vid förhandlingarna inom EU strukit indikatorn R.29 Preserving landscape
features: Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments for
managing landscape features, including hedgerows. Kommissionen anser att indikatorn krävs
för att kunna följa upp målen för Gröna given. Om beslutet blir framöver att indikatorn ska
användas är den lämplig att tillämpa för miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar.
Antaganden för tabellerna om enhetsbelopp och resultatindikatorer
I åtgärdsbeskrivningen finns två scenarier i tabellen för planerat enhetsbelopp och indikativ
budget för interventionen. Det första scenariot utgår från dagens ersättningsnivå och
anslutning. Det andra scenariot bygger på maximala kalkyler och antaganden om hur de
ersättningsnivåerna påverkar anslutningen.
Scenario 1. Antagande om dagens ersättningsnivå

Startvärdena för anslutna arealer 2023 bygger på 2020 års värden avrundade med någon
höjning av anslutningen för gräsfattiga marker på grund av förslag till ändrad definition.
Förslaget utgår från ersättningsnivåerna 2021. Under året gjordes en höjning av för
betesmarker med särskild skötsel från 2 800 kr/ha till 3 200 kr/ha och för betesmarker och
slåtterängar med allmän skötsel från 1 000 kr/ha till 1 300 kr/ha.
Vi har utgått från SASM-körningar(1) som har använt dagens ersättningsnivåer utan
höjningarna för allmänna och särskilda värden. De visar på en minskning för de olika
markklasserna. Enligt dessa körningar kommer anslutningen årligen minska med 3,7 procent
för allmänna värden, 2,3 procent för särskilda värden och för övriga markklasser 0,9 procent.
Vi räknar med att marker som restaureras tillkommer och de uppgår till 1 500 hektar per år.
Uppgiften bygger på hur stora arealer betesmark som har restaurerats under pågående
programperiod.
Åtgärdsbeskrivningen av ersättningen bygger på att särskilda generella villkor införs istället
för systemet med åtagandeplaner som innehåller skötselvillkor. En sådan förändring bedömer
vi främst kommer att leda till bevarande och fortsatt hävd. Det finns dock marker som i dag
har särskilda värden men som sköts med allmän skötsel p.g.a. att lantbrukaren inte ville ha
detaljerade skötselvillkor i en åtagandeplan. För en del av dessa marker kommer lantbrukarna
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sannolikt att söka särskild skötsel framöver, när villkoren förenklas och är bestämda redan vid
ansökningstillfället. Vi har dock inte kunnat bedöma hur stora arealer det kan bli fråga om. Vi
har därför inte justerat anslutningen för den faktorn.
Scenario 2. Antagande om maximal kalkylnivå som grund för ersättningsnivån

Startvärdena för anslutna arealer 2023 bygger på 2020 års värden avrundade och lite högre
värden för gräsfattiga marker på grund av ändrad definition. Ersättningsnivån är maximal
kalkylnivå för betesmarker och slåtterängar.
SASM-körningar med högre ersättningar1, dock inte fullt ut, visar på en liten minskning av
arealen. Vid ersättning enligt maximal kalkylnivå bedömer vi att dagens anslutning borde
kunna bibehållas.
Vi räknar också med att marker som restaureras tillkommer på samma sätt som i det andra
scenariot.
Vi har låtit arealen myrslåtterängar ligga kvar i markklassen slåtterängar med särskilda värden
och att komplementen på dessa marker söks i motsvarande omfattning som i dag. Om
myrslåtter blir en egen markklass behöver detta scenario göras om. Det innebär att
slåtterängar med särskilda värden minskar med ungefär 5 000 hektar, lieslåtter minskar med
5 000 hektar och höhantering med 4 500 hektar jämfört med i dag. Eftersom ersättningsnivån
för myrslåtterängar kommer bli betydligt lägre än för slåtterängar med särskilda värden,
inklusive komplement för manuell slåtter och höhantering, kommer arealen myrslåtter
troligen minska mer än för andra slåtterängar.
Vi har inte heller i detta scenario tagit hänsyn till ev. förändring från allmän till särskild
skötsel som skulle kunna uppstå om åtagandeplanerna tas bort.

Inkomna synpunkter
Synpunkter åtgärdsbeskrivningen
Naturvårdsverket och länsstyrelserna har lämnat ett mindre antal synpunkter på föreslagna
skötselvillkor och på övriga delar i åtgärdsbeskrivningen. I de fall det handlar om
förtydligande och förbättringar har vi ändrat efter deras synpunkter men det finns också
synpunkter där vi inte tycker det finns motiv till förändring.
Det har kommit in synpunkter på att behålla villkoret om klippande och skärande redskap för
slåtterängar med särskilda värden från ex-ante utvärderaren och Riksantikvarieämbetet och
för att ta bort villkoret från länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Generella särskilda villkor som ersättning till åtagandeplaner
Flera remissinstanser och förenklingsgruppen har uttryckt oro över att det inte finns tydligt
förslag på hur rådgivning ska utformas samtidigt som förslag för att ersätta åtagandeplanerna
lämnas.

1

Analyser av jordbrukets utveckling, utifrån antaganden om handel, marknad och jordbrukspolitik i datamodellen Swedish
Agricultural Sector Model (SASM). Rapport från Jordbruksverket som ännu inte är publicerad.
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Länsstyrelserna uttrycker oro över hur kontrollerna ska fungera när möjligheten till
åtgärdsytor försvinner och pekar på att tidsvinsterna inte blir så stora. De framför att det är
svårt att se konsekvenser innan detaljerna är klara.
Naturvårdsverket önskar tillägg om förbud mot sambete med marker där tillskottsutfodring
sker p.g.a. risken för trampskador vid vinterbete samt tillskottsutfodring på vallar eller
betesmarker med allmänna värden i samma fålla. De vill även införa ett villkor i alla
markklasser som reglerar trampskador. Vi menar att det finns krav i föreskrifter och
beskrivningar som innebär att trampskador inte ska få förekomma och att det skulle bli fråga
om en dubbel reglering.
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