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2. Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och biologisk 

mångfald 

Försättsblad 

Åtgärden möter följande behov i behovsanalysen 

Direkta effekter  

 Minskad belastning på mark, luft och vatten 

 Biologisk mångfald i slättbygd 

 Värdefulla gräsmarker 

Indirekta effekter 

 Goda konkurrensvillkor 

 Klimatanpassning 

 Inlagring av kol och växthusgasavgång från organogena jordar 

 Anpassad produktion till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan på 

klimatet 

 Attraktiv landsbygd 

Största ändringarna jämfört med nuvarande utformning 

 Åtgärden består av två (icke produktiva) delåtgärder: restaurering av betesmarker och 

slåtterängar och vattenvårdsåtgärder. 

 Flera delåtgärder ingår inte längre i åtgärden: rovdjursstängsel, skogens miljövärden, 

engångsröjning, kulturmiljöer i renskötselområden och anläggning av småbiotoper. 

 Reglerbar dränering och tvåstegsdiken upphör som egna åtgärder och ingår 

vattenvårdsåtgärderna.  

 Målgruppen avgränsas till företag. 

 Stödnivåer och utgiftsgolv likriktas. 

 Stödberättigande kostnader likriktas med övriga investeringsstöd. 

Särskilda överväganden 

I uppdraget om strategisk plan har regeringen avgränsat målgruppen för åtgärden till företag, 

bland annat för att undvika överlappning med nationella insatser. Detta får ett antal 

konsekvenser. 

Vad gäller betesmarker och slåtterängar så innebär den avgränsade målgruppen att 

restaureringar som genomförs av kommuner, regioner och ideella föreningar inte kommer att 

kunna stödjas via CAP. Inte sällan har dessa aktörer möjlighet att göra restaureringar som 

omfattar relativt stora arealer. 

Konsekvenserna för vattenårdsåtgärderna har belysts i en särskild PM som bifogades i 

samband med leveransen den 11 december.  
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Sametinget ifrågasätter varför Jordbruksverket inte har presenterat åtgärder som riktar sig till 

specifikt till rennäringen, exempelvis i form av restaurering av betesmarker. Jordbruksverket 

har inte haft i uppdrag att föreslå nya stöd i enlighet med Sametingets önskemål, och behovet 

av sådana nya åtgärder framgår inte heller av behovsanalysen. 

Administrativa kostnaderna och konsekvenserna för stödmottagare och myndigheter 

Stödmottagarperspektiv 

Sett ur ett stödmottagarperspektiv är det fördelaktigt att olika typer av åtgärder inte behöver 

delas upp i flera olika ärenden. Att flera stöd utgår innebär en förenklad administration för 

stödmottagaren och kan minska risken för sökanden att söka stöd i fel åtgärd och därmed 

behöva komplettera sin ansökan om stöd. 

För stödmottagaren blir det enklare att göra rätt eftersom målgruppen för stödet har smalnats 

av. Överlappningen mellan stödet och andra nationella stöd minskar. 

Förenklingen att reglerbar dränering och tvåstegsdiken numera ingår i vattenvårdsåtgärder 

som blir en egen åtgärd ger en ökad tydlighet för stödmottagaren medan förenklingen med 

fler gemensamma- och färre stödspecifika villkor inte har någon direkt påverkan utifrån ett 

stödmottagarperspektiv.  

Att använda förenklade kostnadsalternativ ger administrativa lättnader för stödmottagaren 

som inte behöver skicka in underlag för faktiska utgifter. Det minskar även den administrativa 

bördan i form av färre kompletteringar att besvara. Förslaget kan leda till kortare 

handläggningstid där de förenklade kostnadsalternativen tillämpas. 

Stödnivåerna har setts över och likriktats i den mån det är möjligt, vilket kan vara både 

positivt och negativt utifrån ett stödmottagarperspektiv. Skillnaderna är beroende på var i 

landet den som söker stöd befinner sig, eftersom de nordligare länen i landet hittills har haft 

relativt höga stödtak jämfört med andra län. 

Övriga förslag bedöms inte ha någon märkbar påverkan sett ur ett stödmottagarperspektiv. 

Myndighetsperspektiv 

De åtgärdsförslag som är presenterade för stödet bedöms leda till märkbara förenklingar i 

jämförelse med stödets storlek. Förenklingsförslagen kan medföra administrativa lättnader 

och ökad tydlighet för de som söker stödet. Färre och bredare åtgärder underlättar för både 

handläggare och sökanden och leder till att ansökningar, i större utsträckning, hamnar inom 

rätt åtgärder. Även för handläggare medför förslagen en förenklad administration och en ökad 

tydlighet av stödet. 

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. 
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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 förordning, föreskrift eller allmänna råd 

eftersom de är för detaljerade för den strategiska planen. 
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Åtgärdsbeskrivning för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och 

biologisk mångfald  
 

Fond Ejflu 

Interventionstyp Investeringar 

Territoriellt 

tillämpningsområde 

Nationellt 

Relaterade särskilda mål och 

där relevant sektoriella mål 

5 Miljövård 

6 Bevara landskap och biologisk mångfald 

Resultatindikatorer R.23 Investeringar kopplade till naturresurser: Andel 

jordbruk som får investeringsstöd genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken rörande vård av 

naturresurser 

R. 27a Investeringar kopplade till biologisk mångfald: 

Andel jordbruk som genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken får investeringsstöd som bidrar till 

biologisk mångfald 

Outputindikatorer för 

prestationsavslut 

O.20 Antal understödda insatser eller enheter för icke-

produktiva investeringar utanför jordbruk inom ramen 

för Ejflu 

Berättigade stödmottagare Företag inom jordbruk, trädgård och rennäring  

 

Beskrivning och syfte 
Stödet ska främja sådana miljöinvesteringar som inte genomförs i en för samhället önskvärd 

omfattning, på grund av att de för företaget inte genererar tillräckligt med avkastning på 

investerat kapital.  

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

miljökvalitetsmålen. Investeringarna ska öka jordbrukets positiva miljö- och klimateffekter, 

eller att minska jordbrukets negativa miljö- och klimateffekter. Stödet syftar således inte till 

att öka produktionen utan till att öka kollektiva nyttigheter. 

 

Bidrag till de särskilda målen 

Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft 

Investeringarna bidrar till en förbättring av vattenförekomsternas ekologiska status, det vill 

säga deras fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer som kan 

kopplas till miljöproblemen övergödning eller fysisk påverkan. Investeringarna kan 

exempelvis avse åtgärder för minskat läckage av kväve och fosfor. 

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

landskap 

Investeringarna bidrar till att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 

odlingslandskapet. Under det senaste seklet har exempelvis en stor del av Sveriges 

ursprungliga våtmarker försvunnit – det skett en omfattande dränering av landskapet. Störst 

andel våtmarker har gått förlorad i slättlandskapen i södra Sverige. Investeringar i våtmarker 
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och dammar ska främja livsmiljöer för arter som är beroende av våtmarker. Den biologiska 

mångfalden främjas även genom restaurering av betesmarker och slåtterängar, och genom de 

åtgärder som kan genomföras inom Andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, 

vattendrag och hav. 

 

Stöd får lämnas för 

 Åtgärder för ökad biologisk mångfald (undantaget våtmarker). 

o Restaurering av betesmarker och slåtterängar i odlingslandskapet för att 

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

och betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska 

mångfald. Idag återstår dock bara en mindre del av de betesmarker och 

slåtterängar som fanns vid sekelskiftet 1900, som en följd av jordbrukets 

rationalisering. Restaurering ger förutsättningar för ökad biologisk mångfald 

och innebär att kvaliteter knutna till kulturmiljöer förstärks. Den har dessutom 

effekt på upplevelsevärden i odlingslandskapet samt på landskapsbilden. 

 Vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet (undantaget bevattningsdammar och 

strukturkalkning). 

Vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet ska bidra till att nå målen i vattendirektivet 

och ska främst genomföras för att leda till förbättring av vattenförekomsternas 

ekologiska status det vill säga fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och biologiska 

kvalitetsfaktorer som kan kopplas till miljöproblemen övergödning eller fysisk 

påverkan.  

o Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att öka retention 

av kväve eller fosfor. Genom att leda näringsbelastat vatten från exempelvis 

dräneringsrör eller öppna diken i odlingslandskapet till en våtmark eller damm, 

bromsas vattenflödet upp och kväve- och fosformängden i vattnet minskar. 

Detta minskar transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, 

vattendrag och hav. 

o Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att gynna den 

biologiska mångfalden. Investeringarna ska öka den biologiska mångfalden i 

odlingslandskapet genom att främja särskilda livsmiljöer för arter som är 

beroende av våtmarker. 

o Kalkfilterbäddar för att minska läckaget av fosfor. En kalkfilterbädd kan 

anläggas exempelvis i anslutning till en damm eller våtmark i 

odlingslandskapet, eller i anslutning till en stamledning i en täckdikning.  
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o Anläggning av kalkfilterdiken på lerjordar i samband med täckdikning. 

Investeringarna ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag 

och hav med avseende på övergödning. Den kalkinblandade jorden kan binda 

fosfor och ger dessutom en porös återfyllnad som förbättrar dräneringens 

funktion på täta lerjordar. Ytterligare en effekt av att blanda in strukturkalk i 

jorden vid återfyllning av täckdiken är att det förbättrar infiltrationen och 

minskar risken för stående ytvatten, ytavrinning och erosion. 

o Tvåstegsdiken i eller vid åkermark för att minska läckaget av kväve och fosfor. 

Tvåstegsdiken minskar fosfor- och kväveläckage genom att de bland annat 

utjämnar flödestoppar och håller nere vattennivån på åkrarna. Detta minskar 

erosion i diket, gynnar en god växtmiljö och bidrar till att markens bärighet 

ökar. Tvåstegsdiket har en lågvattenfåra och terrasser på en eller båda sidor. 

Tvåstegsdikenas utformning gör att de står emot skred och erosion bättre än 

vanliga trapetsformade diken. Effekten av ett tvåstegsdike blir en kombination 

av det som fås av våtmark (flödesterass vid högre flöden), översilningsyta 

(dikesslänten och flödesterassen vid lägre flöden) och buffertzon 

(dikesslänten). 

o Andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, vattendrag och hav. 

Investeringarna ska förbättra miljöstatusen i sjöar, vattendrag eller hav genom 

olika insatser i odlingslandskapet. Insatserna ska vara kopplade till 

övergödning eller fysisk påverkan och avse annat än de insatser som nämns 

ovan.  Insatsen omfattar inte heller strukturkalkning och bevattningsdammar 

(vilka återfinns inom investeringsstödet för förnybar energi, klimat och vatten). 

 

Stödberättigande utgifter 

Följande utgifter är stödberättigande för ovan specificerade typer av investeringar:  

a. Fasta anläggningar, inklusive fast inredning och markanläggningar. 

b. Utrustning och material.  

c. Allmänna omkostnader:  

 köp av tjänst av arkitekter, ingenjörer och konsulter,  

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

tillstånd, 

 köp av tjänst för exempelvis projektering, anläggning, uppförande, upprustning, 

restaurering och installation,  

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

utveckling av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av 

upphovsrätt och varumärken. 

 

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

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

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

 

Villkor för stödberättigande 

Nedan följer gemensamma villkor. Därefter specificeras eventuella särskilda villkor. 

 Stöd lämnas till företag inom jordbruk, trädgård och rennäring.  

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

markägaren för att genomföra investeringen. 

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

slutbesiktningen. 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar  

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

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

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

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

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

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

gynnas av hävd. 

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

med året efter slutbesiktning. 

 

Vattenvårdsåtgärder 

 Fisk, kräftor eller andra djur får inte planteras in i eller utfodras i våtmarken eller 

dammen om stödmyndigheten inte beslutar annat. 

 

 Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar i odlingslandskapet 

o Våtmarken eller dammen ska senast året efter slutbesiktningen omfattas av ett 

miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar. Detta är under 

förutsättning att ersättningsformen är öppen för nysökning. 

 Kalkfilterbäddar, tvåstegsdiken, andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, 

vattendrag och hav 

o Stödmyndigheten kan besluta om specifika villkor för skötsel och bevarande för att 

syftet med åtgärden ska finnas kvar.  
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Stödform och stödnivå 
 

Typ av investering Stödnivå Stödtak Utgiftsgolv 

Restaurering av 

betesmarker/slåtterängar 

100 Inget Inget 

Våtmarker och dammar  100 Kostnad om 

400 000 kr/ha 

Utgifter om minst 

30 000 kr  

Fosfordammar* 100 Kostnad om 600 

000 kr/hektar  

Utgifter om minst 

30 000 kr 

Kalkfilterbädd 100 Inget Utgifter om minst 

30 000 kr 

Kalkfilterdike 100 Inget Utgifter om minst 

30 000 kr 

Tvåstegsdiken 100 Kostnad om 1 000 

kr/m  

Utgifter om minst 

30 000 kr 

Förbättrad 

vattenkvalitet 

100 Inget Utgifter om minst 

30 000 kr 

* Fosfordammar är en särskild form av dammar inom Dammar och våtmarker för retention av 

kväve eller fosfor. En fosfordamm har en vattenyta som uppgår till maximalt 0,20 hektar och 

är designad för att vara effektiv för just fosfor.  

  

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

 

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå 

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

redovisa: 

 schaktning av jordmassor med xx kr/ton schaktmassa inom vattenvårdsåtgärder 

 projektering med xx kr/arbetad timme inom vattenvårdsåtgärder 

 restaurering av betesmarker och slåtterängar xx kr. 

 

Förenklade kostnadsalternativ  

Detaljer om förenklade kostnadsalternativ kommer att anges i svensk förordning eller 

Jordbruksverkets föreskrifter.  

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

De förenklade kostnadsalternativen kan ändras under programperioden beroende på hur 

prisnivåerna ändras enligt artikel 77.1 i förslag till SPR. 
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Enhetskostnader används för följande utgifter 

Schaktning. Stödmottagare får redovisa utgifter för schaktning av jordmassa med en 

obligatorisk enhetskostnad. Fastställd enligt artikel 77.2 (a) i förslag till SPR. 

Enhetskostnaden är möjlig inom vattenvårdsåtgärderna. Stödbeloppet räknas ut genom att 

multiplicera fastställd enhetskostnad med antal ton schaktmassa. 

Projektering. Stödmottagare får redovisa utgifter för projektering med en obligatorisk 

enhetskostnad. Fastställd enligt enligt artikel 77.2 (a) i förslag till SPR. Enhetskostnaden är 

möjlig inom vattenvårdsåtgärderna. Stödbeloppet räknas ut genom att multiplicera fastställd 

enhetskostnad med antal timmar arbetad tid. 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar 

Levereras senare då förenklade kostnadsalternativ inte är klara.
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Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer  
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag! 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Planerat genomsnittligt enhetsbelopp 
Kronor i 

stöd/investering 
                

 

Schablon för hela 

perioden 
        

Betesmarker/slåtterängar          

Betesmark klass 1 50 000         

Betesmark klass 2 100 000         

Betesmark klass 3 300 000         

Vattenvårdsåtgärder:                  

Våtmarker och dammar, retention av 

kväve eller fosfor 
760 000                 

Våtmarker och dammar, biologisk 

mångfald 
530 000         

Fosfordamm 200 000         

Kalkfilterbädd 680 000         

Kalkfilterdike 920 00                 

Tvåstegsdike 520 000         

Övriga vattenvårdsåtgärder 740 000         

              

Indikativ budget                   
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Planerad output 
Antal investeringar/                       

miljon kr i stöd           

O.20 Antal understödda insatser eller 

enheter för icke-produktiva investeringar 

utanför jordbruk inom ramen för Ejflu          

Betesmarker/slåtterängar          

Betesmark klass 1 20,0         

Betesmark klass 2 10,0         

Betesmark klass 3 3,3                 

Vattenvårdsåtgärder:                  

Våtmarker och dammar, retention av 

kväve eller fosfor 
1,3 

                

Våtmarker och dammar, biologisk 

mångfald 
1,9 

        

Fosfordamm 5,0         

Kalkfilterbädd 1,5                 

Kalkfilterdike 1,1         

Tvåstegsdike 1,9         

Övriga vattenvårdsåtgärder 1,4         

Totalt                  
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Planerat resultat 

Antal investeringar/                      

miljon kr i stöd           

R.23 Investeringar kopplade till 

naturresurser: Andel jordbruk som får 

investeringsstöd genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken rörande vård av 

naturresurser 
 

              

  

Vattenvårdsåtgärder:          

Våtmarker och dammar, retention av 

kväve eller fosfor 
1,3        

 

Våtmark och dammar, biologisk 

mångfald 
1,9        

 

Fosfordamm 5,0         

Kalkfilterbädd 1,5         

Kalkfilterdike 1,1         

Tvåstegsdike 1,9         

Övriga vattenvårdsåtgärder 1,4         

R.27a Investeringar kopplade till 

biologisk mångfald: Andel jordbruk som 

genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken får investeringsstöd 

som bidrar till biologisk mångfald  

              

  

Betesmark klass 1 20,0         

Betesmark klass 2 10,0         

Betesmark klass 3 3,3         
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Motivering till enhetsbelopp  

Vattenvårdsåtgärder 

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

innevarande programperiod (2014-2020).  

Data avser insatsområdena (7.6/4a och 7.6/4b) med vissa justeringar:  

 Förändrade stödtak. 

 Förändrade stödnivåer. 

 Justering av målgrupp. 

 Justering av vattenyta och våtmarksområde för fosfordamm.    

 Schablon för prognostiserad prisutveckling. 

I beräkningarna har vi antagit att en investering/insats är detsamma som ett beviljat ärende på 

grund av begränsningar i befintlig grunddata. Eventuellt kan flera investeringar/insatser 

(våtmarker och dammar) rymmas inom samma ärende.  

För beräkningar av tvåstegsdiken har vi använt oss av tidigare beräkningar av målvärden 

eftersom antalet ärenden i denna programperiod har varit få.  

Vi antar samma fördelning av insatsyper inom våtmarker (anläggning eller restaurering). 

I beräkningarna har vi inte beaktat följande: 

 Eventuellt nya typer av investeringar inom övriga vattenvårdsåtgärder (data är baserad 

på nuvarande programperiod).  

 Eventuella förändrade prioriteringar och urval av vilka investeringar som beviljas stöd. 

 Fördelning av budget på respektive enhetsbelopp för varje enskild vattenvårdsåtgärd. 

 Eventuell förändring av budgetfördelning mellan stödmyndigheter. 

 Eventuellt nya eller förändrade förenklade kostnadsalternativ eller klumpsummor. 

 Dubbelräkning, det vill säga om en och samma stödmottagare kommer beviljas detta 

stöd flera gånger eller om en och samma stödmottagare beviljas stöd för flera 

investeringstyper samtidigt. Därmed blir värdena för outputindikatorerna och 

resultatindikatorerna lika. 

Restaurering 

För restaurering av betesmarker och slåtterängar har målberäkning baserats på olika data 

utifrån svårighetsgrad på restaureringen, därav olika klassnivåer.  

Klass 1 baseras på data för åtgärden engångsröjning i nuvarande programperiod 2014-2020 

och kalkyl för engångsröjning (framtaget av Jordbruksverket).  

Klass 2 baseras på data för åtgärden miljöersättning för betesmarker/slåtterängar i nuvarande 

programperiod 2014-2020 och kalkyl för restaurering (framtaget av Jordbruksverket).  

Klass 3 baseras på data för åtgärden miljlinvestering i förra programperioden 2007-2013.  
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Målberäkningarna har sedan justerats. . Anledningen är att den data som finns inte är helt 

anpassad till hur åtgärden kommer se ut i nästa programperiod.  

När de förenklade kostnadslternativen är färdigberäknade kommer ovanstående enhetsbelopp 

att korrigeras i enlighet med de nya beräkningarna. Enhetsbeloppen ovan ska således ses som 

riktmärken. 
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Kommentarer till investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och 

biologisk mångfald  

Övergripande struktur för investeringsstöden 

Idag finns många olika typer av investeringsstöd, där vissa är relativt små/smala. 

Investeringsstöden är i viss mån också överlappande, både med andra landsbygdsstöd, men 

även med andra nationella stöd.  

I nuvarande landsbygdsprogram återfinns nedanstående stöd som stödjer investeringar. 

 
Av regeringens behovsanalys framgår att tidigare utformning av programmet har bidragit till 

en programstruktur som försvårar möjligheten att nå programmets mål och att valet att låta 

ett stort antal åtgärder ingå har försvårat genomförandet och lett till ökade administrativa 

kostnader. Den strategiska planen med dess åtgärder ska utformas så att den bidrar till en 

minskad administrativ börda för jordbruket och ökad konkurrenskraft. 

Därför har arbetsgruppen jobbat efter att skapa en mer överblickbar och sammanhållen 

struktur med färre små och smala fristående stöd.  

   
 

 

  

Produktiva investeringar 

Icke produktiva investeringar 
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Omgruppering av åtgärder / stöd lämnas för 

Miljö- och klimatinvesteringarna har delats upp i produktiva, och ickeproduktiva 

investeringar på grund av hur systemet med indikatorer ser ut. 

De icke produktiva investeringarna består av betesmarker/slåtterängar samt ett sammanhållet 

åtgärdspaket för vattenvårdsåtgärder. Reglerbar dränering och tvåstegsdiken upphör som egna 

åtgärder i enlighet med tidigare förslag, och ingår istället i paketet för vattenvårdsåtgärder. De 

åtgärder som det idag har sökts mest stöd för inom vattenkvalitetsåtgärden, dvs. 

kalkfilterbäddar och kalkfilterdiken, har lyfts fram som tydligare inslag i 

vattenvårdsåtgärderna.  

Vissa stöd har lyfts ut ur den strategiska planen, och det är rovdjursstängsel, skogens 

miljövärden, engångsröjning och kulturmiljöer i renskötselområden, Detta är i enlighet med 

tidigare förslag och utredningar och inte resultatet av särskilda avvägningar i arbetsgruppen.  

Anläggning av småbiotoper (en del av dagens natur- och kulturmiljöstöd) har inte tagits med i 

interventionen på grund av att få ansökningar idag rör denna typ av insats och dessutom 

genomförs de flesta investeringar/projekt inte av företag. Projekt som rör naturmiljöer kan få 

stöd inom Leader och även inom andra nationella stödformer. Vi arbetar med att öka arealen 

temporära småbiotoper inom uppdraget ”eco-schemes för att öka blomning i slättbygd”. 

Dessutom finns möjligheten att anlägga våtmarker kvar, som ju också är en småbiotop.  

Det har kommit in en synpunkt att för rennäringen som extensiv näring och starkt beroende av 

naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster kommer stöd till åtgärder för att skydda och 

restaurera betesmark vara en förutsättning för fortsatt existens. Inga nya åtgärder inom 

rennäringen har diskuterats för att i tidigare utredningar har vi sagt att man bör överväga att 

hantera investeringsstöd för kulturmiljöer (7.6/6b) inom länsstyrelsernas kulturmiljöanslag. 

Sametinget ifrågasätter varför Jordbruksverket inte har presenterat åtgärder som riktar sig till 

specifikt till rennäringen, exempelvis i form av restaurering av betesmarker. Jordbruksverket 

har inte haft i uppdrag att föreslå nya stöd i enlighet med Sametingets önskemål, och behovet 

av sådana nya åtgärder framgår inte heller av behovsanalysen. 

 

Målgrupp 
Målgruppen är smalare än tidigare, i enlighet med regeringens uppdrag om strategisk plan. 

Detta kommer innebära att restaureringar som genomförs av föreningar, kommuner och 

regioner inte kommer att kunna stödjas via CAP. 

 

Villkor 

Vi har formulerat villkor som är gemensamma för alla miljö- och klimatinvesteringar (och 

som i vissa delar även överensstämmer med övriga investeringsstöd). Det finns även några 

specifika villkor, dock inte för alla investeringstyper.  

Vi har arbetat med att ta bort villkor som inte är absolut nödvändiga för genomförandet, och 

flytta villkor som bör regleras i föreskrift eller förordning.  
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