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Bilaga 6 Villkor inklusive konsekvenser 

1 Förslag till generella särskilda villkor inklusive 
konsekvenser 

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till utformning av generella särskilda 

skötselvillkor för samtliga markklasser. I det här avsnittet sammanfattas först 

förslagen, liksom vilka konsekvenser de kan tänkas få. Därefter presenteras 

förslagen per markklass, följt av en beskrivning av motiveringar och 

konsekvenser av varje föreslaget villkor. 

I en tidigare utredning finns sammanställningar av hur dagens villkor i 

åtagandeplanen används i olika markklasser och län.1 I sammanställningar över 

hur ofta ett villkor används i olika markklasser och län märks skillnader som inte 

enkelt kan förklaras. Exempel på skillnader: Villkor för skötsel av 

landskapselement används på mellan 0 och 46 procent av markklassytorna per 

län medan tid för bete och slåtter varierar mellan 3 och 99 procent, med väldigt 

stor variation mellan län på betesmarker medan det nästan alltid används på 

slåtterängar i alla län. Vegetationens utseende används på mellan 19 och 89 

procent och reglering av tillskottsutfodring på mellan 1 och 100 procent. Det 

finns även en variation i användning av villkoren mellan olika markklasser. 

Under detta arbete har vi bekräftat det som tidigare utredning visat, nämligen att 

det tydligt finns stor variation i länens sätt att arbeta och tillämpa 

åtagandeplaner: länen har dels använt olika många villkor per mark i olika 

markklasser, dels utformat och beskrivit villkoren på olika sätt.  

Synen på lantbrukarnas sätt att använda åtagandeplanerna skiljer sig också åt, 

liksom synen på hur väl planerna fungerar som styrande dokument för att bidra 

till att miljömålen uppfylls.  

Förutom generella särskilda villkor föreslår vi att ge större tyngd åt den text som 

heter beskrivning i dagens åtagandeplaner, alltså den text som beskriver den 

enskilda markens karaktär. En modell där den beskrivning som finns i dagens 

åtagandeplaner görs mer strukturerad och enhetlig mellan län i kombination med 

generella särskilda villkor har flera fördelar. Till att börja med bedömer vi att det 

blir enklare att kommunicera villkoren till lantbrukarna och kontrollera att de 

följs. Det skulle också innebära en minskad risk för att lantbrukarna får dubbla 

anmärkningar och avdrag i kontroller.  

Våra förslag på villkor och upplägg innebär därför en ganska omfattande 

förändring i arbetssätt för flertalet länsstyrelser.   

Rådgivning och kompetensutveckling blir ett viktigt instrument för att arbeta 

med skötselåtgärder som inte omfattas av ett generellt särskilt villkor. Detta 

arbete behöver utökas och budgetmässigt förstärkas. Det är en förutsättning för 

                                                 
1 Jordbruksverket, 2020. Förenkling av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. Rapport 
2020:5 
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att riktade informationsinsatser ska kunna ge samma effekt som åtagandeplaner, 

vilket vi bedömer är möjligt. 

1.1 Sammanfattning  

Idag finns flera nivåer av villkor och i detta förslag presenterar vi de villkor som 

ska gälla för respektive markklass om åtagandeplaner och därmed möjligheten 

till specifika villkor för marken försvinner. Dessa nya villkor kallar vi för 

generella särskilda villkor, men i praktiken blir de ett allmänt villkor för 

markklassen. 

Flera av villkoren som idag finns i åtagandeplaner har en koppling till andra 

villkor, regler och definitioner som finns för betesmarker eller slåtterängar. De 

kompletterar men överlappar också varandra. Det är ett av motiven för att villkor 

i flera fall väljs bort eftersom kravet redan täcks av befintliga regler. Se mer i 

bilaga 3. Flera av nuvarande villkor innehåller rådgivande och informerande 

inslag som inte är möjliga att kontrollera. 

 Nedan följer en sammanfattning av de villkor vi föreslår. Vi beskriver också för 

vilken eller vilka av följande markklasser vi föreslår att villkoren ska användas.  

 Reglering av tillskottsutfodring  

Villkoret reglering av tillskottsutfodring visade vid en första analys på flera 

möjligheter att utforma ett generellt särskilt skötselvillkor. I det fortsatta arbetet 

framkom det dock att länens sätt att se på och använda villkoret varierar ganska 

mycket.  

Vårt förslag är att markklasserna betesmarker med särskilda värden, slåtterängar 

med särskilda värden och mosaikbetesmarker har ett villkor som reglerar 

tillskottsutfodring. Dock bör formuleringen av villkoret skilja sig något mellan 

betesmarker och slåtterängar. 

 Tid för bete och slåtter  

Vissa arter, så som vadarfåglar och en del insekter knutna till vissa värdväxter 

kan kräva särskild hänsyn med begränsningar i betessäsongens omfattning, både 

för start- och sluttidpunkt för bete.  

Utifrån dessa artgrupper är det relativt få marker som behöver särskilt anpassad 

skötsel utifrån tidpunkt för bete, vanligen sent bete. Eftersom det är få marker 

som berörs går det inte ha ett generellt villkor för detta. Därför föreslår vi att 

endast markklassen slåtterängar med särskilda värden får ett villkor som 

förtydligar den för landet lämpliga perioden för slåttern med tanke på vad 

ängsväxterna kräver.  
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 Vegetationens utseende 

Villkoret vegetationens utseende är det villkor som idag innehåller störst 

variation. Det är också mest anpassat till den enskilda marken. Villkoret används 

till exempel för att reglera hur busk- och trädskikt samt fältskikt ska skötas med 

hänsyn tagen till de värden som är särskilt beroende av olika strukturer. 

Villkorets komplexitet och variation idag är en anledning till att det inte går att ta 

fram generella villkor för vegetationens utseende. Det vore nämligen svårt att 

tillämpa sådana villkor som lantbrukare enkelt skulle kunna förhålla sig till på 

alla marker.  

Men trots olikheter i markerna ser vi att det kan vara lämpligt att med hjälp av ett 

villkor förstärka vad som krävs i markklassen skogsbete. Därför har vi tagit fram 

ett förslag till villkor för denna markklass. Villkoret är tänkt att förstärka vad 

som krävs i den löpande skötseln för det som utmärker markklassen 

 Skötsel av landskapselement  

Många av formuleringarna i dagens särskilda villkor handlar om att elementen 

ska synliggöras genom bete och att igenväxning ska hållas borta. Denna skötsel 

täcks redan av de allmänna villkoren. Det är en bidragande orsak till att vi inte 

föreslår ett generellt särskilt skötselvillkor för skötsel av landskapselement för 

någon markklass 

 Konsekvenser  

De föreslagna villkoren bör medföra olika konsekvenser i olika län beroende på 

vilken policy respektive län använder för sitt arbete med åtagandeplaner. Därmed 

påverkar förändringarna också lantbrukarna olika. Att samma villkor gäller för 

alla marker inom en viss markklass är visserligen en välkommen förenkling, men 

det ställer också krav på att informera lantbrukarna om vad de villkoren innebär. 

Färre regler och en mer rättvis ersättning i relation till de villkor lantbrukaren ska 

förhålla sig till kommer att upplevas som positivt. 

En konsekvens av förslaget är att kontrollerna blir mer likriktade och effektiva än 

idag om alla marker har samma villkor inom en markklass och kontrollanten inte 

behöver tolka villkoren utifrån varje marks särskilda villkor. Risken för avdrag 

för samma villkor flera gånger minskar och handläggningen av kontrollresultat 

blir förenklat. 

Ytterligare en konsekvens har att göra med villkor som reglerar 

tillskottsutfodring på betesmarker med särskilda värden, ett villkor som de flesta 

lantbrukare har idag. Ett generellt villkor innebär att en del får högre krav än 

idag, medan andra får lägre krav än idag. 

Ett generellt villkor för tid för slåtter kommer att innebära små förändringar för 

de flesta lantbrukare, eftersom i princip alla slåtterängar har villkor som ligger 

inom den föreslagna perioden. De allra flesta slåtterängar har idag villkor om att 

slåttern ska ske mellan 15 juli och 1 september. Det generella villkoret borde 

därför skapa större flexibilitet för lantbrukarna.  
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Hur mycket miljöersättningen bidrar till miljökvalitetsmålen Ett rikt 

odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv beror dels på hur mycket mer mark 

som sköts tack vare ersättningen, dels på vilket sätt markerna sköts och därmed 

hur kvaliteterna bevaras. Vi bedömer att generella särskilda villkor kan bidra till 

att fler marker blir intressanta att sköta och bidra till bibehållen skötsel på flera 

marker, vilket ökar/bevarar arealen och därmed odlingslandskapets gröna 

infrastruktur. Hur markernas kvaliteter eventuellt förändras beror helt på om 

lantbrukarna väljer att sköta markerna på annat sätt än de gör i dag. En förstärkt 

rådgivning kompletterat med generella villkor kan vara en bättre styrning än att 

ha detaljerade villkor. Med enbart generella villkor finns det en risk att vissa 

hotade arter påverkas negativt, till exempel för marker där nuvarande villkor 

endast medger sent bete eller ställer krav på ett mer extensivt bete.  

1.2 Förslag till generella särskilda villkor per markklass 

I det här avsnittet presenterar vi förslagen till generella särskilda villkor per 

markklass. Tabell 1 visar de villkor vi föreslår för följande markklasser: 

betesmarker med särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden, skogsbete 

och mosaikbetesmarker. För alvarbete och gräsfattig mark föreslår vi inga 

generella särskilda villkor. 

Detaljer i förslag på villkor behöver utredas vidare och det sker i processer för 

regelverk och riktlinjer. Vårt förslag är att det villkor som finns i tabell 1 är det 

som framgår av strategiska planen. Ytterligare formuleringar och förtydligande 

av dessa kommer att finnas i föreskrift eller riktlinjer. 

 

Tabell 1. Förslag till villkor per marklass. Tabellen visar hur stor areal varje villkor 

kommer att omfatta. 

Markklass Förslag till villkor Areal (2019) 

Betesmarker med 

särskilda värden 

Reglering av tillskottsutfordring 

på betesmarker 

151 300 hektar 

Slåtterängar med 

särskilda värden 

Reglering av tillskottsutfodring 

på slåtterängar 

Tid för slåtter 

11 400 hektar 

Alvarbete - 25 800 hektar 

Skogsbete Vegetationens utseende 12 600 hektar 

Mosaikbetesmarker Reglering av tillskottsutfodring 

på betesmarker 

4 800 hektar 

Gräsfattig mark2 - 1 400 hektar 

                                                 
2 I tidigare uppdrag Analys av hinder och möjligheter att stödja fler ängs- och betesmarker genom 
CAP. 2019-11-04, har vi föreslagit en förändring av definitionen för gräsfattig mark. 
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Summa  207 300 hektar 

 

 Betesmarker med särskilda värden 

Villkor: Reglering av tillskottsutfodring 

Förslag till formulering:  

Du får inte tillskottsutfodra betesdjuren på den aktuella marken eftersom det 

tillför näring till marken.  

Förbudet hindrar inte övergångsutfodring under två veckor vid utsläppet på 

våren och under två veckor innan installningen på hösten. Placera den på 

mindre känsliga områden så som låglänta delar eller gamla åkerytor i samma 

fålla. Överblivet foder ska tas bort.  

Du får ha kalv- och lammgömmor och salt- och mineralstenar, förutsatt att dessa 

ställs på en mindre känslig plats. 

 Slåtterängar med särskilda värden 

Villkor: Reglering av tillskottsutfodring 

Förslag till formulering:  

Om du har efterbete efter slåttern får du inte tillskottsutfodra betesdjuren på den 

aktuella marken eftersom det tillför näring till marken. Du får ha kalv- och 

lammgömmor och salt- och mineralstenar, förutsatt att dessa ställs på en mindre 

känslig plats. 

 

Villkor: Tid för slåtter 

Förslag till formulering:  

Slåtterängen ska slås mellan 1 juli och 30 september.  

 Skogsbete 

Villkor: Vegetationens utseende 

Förslag till formulering:  

Skogsbetet ska skötas med plock-/luckhuggning så att dess karaktär, 

åldersfördelning och struktur bevaras, samt att gräs, ris och örter som djuren 

äter gynnas.  

De gamla träden ska i huvudsak sparas, liksom hålträd och inslag av död ved. 

Föryngring får endast ske genom självföryngring.  

Buskskiktet sparas i sådan omfattning att de tillsammans med träden ger 

förutsättningar för arter knutna till skogsbeten och så att föryngring av träd 

underlättas.  
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 Mosaikbetesmarker 

Villkor: Reglering av tillskottsutfodring 

Förslag till formulering:  

Du får inte tillskottsutfodra betesdjuren eftersom det tillför näring till marken. 

Förbudet hindrar inte övergångsutfodring under två veckor vid utsläppet på 

våren och under två veckor innan installningen på hösten. Placera den på 

mindre känsliga områden så som låglänta delar eller gamla åkerytor i samma 

fålla. Överblivet foder ska tas bort.  

Du får ha kalv- och lammgömmor och salt- och mineralstenar, förutsatt att dessa 

ställs på en mindre känslig plats. 

1.3 Motivering och konsekvenser av de föreslagna villkoren 

 Betesmarker – reglering av tillskottsutfodring  

Markklasserna: betesmarker med särskilda värden och mosaikbetesmarker 

 Motivering  
Villkor som reglerar tillskottsutfodring är ett vanligt och sedan länge inarbetat 

villkor för betesmarker med särskilda värden. Det har hittills varit möjligt att 

utforma villkoret på lite olika sätt och med hänsyn till förutsättningarna på 

platsen. Det kan handla om att tillåta eller inte tillåta sambete med vallar eller 

sambete med marker där djuren får tillskottsutfodring. Villkoren kan också 

reglera om utfodring under en övergångsperiod kan tillåtas eller inte. Det är 

också möjligt att begränsa tillskottsutfodringen till särskilt utpekade platser. 

Tillämpningen varierar mellan länen, vilket kan innebära olika risker och 

möjligheter, till exempel beroende på jordart, status och sammansättning av 

flora, storlek på betesfållor och traditionell betesdrift.  

En studie från SLU3 visar på att tillskottsutfodring på närliggande mark inte 

medför stora risker för negativ näringspåverkan eftersom näringen i huvudsak 

hamnar på den plats där korna utfodras.  

27 procent av betesmarker med särskilda värden och 20 procent av 

mosaikbetesmarkerna har idag inget förbud mot sambete4, det innebär att om det 

skulle bli ett generellt villkor skulle det bli en skärpning för dessa marker som 

skulle försvåra skötseln som kan leda till att markerna sköts med allmän skötsel 

eller överges. Ett villkor som hårdare reglerar tillskottsutfodring påverkar 

                                                 
3 Andrée, L., Pelve, M., Back, J., Wahlstedt, E., Glimskär, A., & Spörndly, E. (2011), Naturbetets 

näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och 
urinering. Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 278, 
Uppsala 2011. 
4 Jordbruksverket, 2020. Förenkling av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. Rapport 
2020:5 
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betesplanering och tillväxt på djuren och därmed kostnaden för lantbrukaren, 

vilket innebär att kalkyler påverkas. 

För mosaikbetesmarker har Västra Götaland satt ett villkor på att ca 75 procent 

av arealen idag inte får betas ihop med marker som gödslas eller där det sker 

tillskottsutfodring och de tillhör de län som framför särskilt starka behov för att 

reglera tillskottsutfodring.  

Efter dialog med länsstyrelserna har sammanvägningar av för- och nackdelar med 

olika alternativa utformningar lett till förslaget ovan. Länsstyrelserna menar att det 

behövs mer forskningsresultat för att lägga mer ansvar på lantbrukarna att hantera 

frågan utan ett tydligt villkor som inte reglerar tillskottsutfodring, vilket motiverar att 

ha kvar ett sådant villkor. Förslagets utformning innebär sammantaget en skärpning för 

vissa marker och en lättnad för andra. För de 27 procent av betesmarkerna med 

särskilda värden och 31 procent av mosaikbetesmarkerna som enbart har villkor om 

tillskottsutfodring idag blir förändringen endast hur villkoret är formulerat. 

  

 Konsekvenser 
Administration 

Förändringen bör medföra olika konsekvenser i olika län. Det är en förenkling att 

alla marker i markklassen får samma villkor som då inte kräver någon separat 

hantering för respektive mark, men det ställer också krav på att informera 

lantbrukarna om vad det innebär. Det blir också enklare och effektivare för 

kontrollanterna som inte behöver sätta sig in i olika formuleringars innebörd för 

varje mark utifrån de specifika särskilda villkoren som står i åtagandeplanen. 

 

Lantbrukare 

För lantbrukarna är villkoret i sig en begränsning som kan vara svår att åta sig. 

Förändringen bör medföra olika konsekvenser för lantbrukare i olika län. I 

praktiken kan det innebära en skärpning mot tidigare eftersom inte alla marker 

har haft villkoret eller har haft villkoret med en anvisning om plats för utfodring. 

Anpassningar för att klara villkoret kan behövas. Det kan också göra att 

lantbrukaren väljer allmän skötsel med sämre ersättning. 

Samtidigt är villkor om reglering av tillskottsutfodring i någon form känt på 

förhand för de flesta och är därmed förutsägbart. Lantbrukaren kan redan vid 

ansökningstillfället ta ställning till hur och om det är praktiskt möjligt att 

uppfylla villkoret.  

För de lantbrukare som tidigare haft begränsningar gällande sambete eller 

möjligheter till övergångsutfodring kan villkoret upplevas som en förenkling. 

 

Miljömål 

Förutsättningarna för lantbrukarna att sköta marken med begränsningarna som 

villkoret medför, kan göra att hen väljer den lägre skötselnivån, allmän skötsel, 
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som inte hindrar utfodring. Det kan riskera att utfodringen görs på ett för floran 

negativt sätt.  

När tidigare begränsningar som funnits för en del marker när det handlar om 

sambete, tas bort finns också risker för att skötseln förändras och medför negativ 

påverkan på floran. Att sambete med marker med allmänna värden och vallar 

godkänns kan medföra att det i praktiken underlättar för lantbrukaren så att fler 

naturbetesmarker kommer att skötas. Ett villkor som omfattade förbud mot 

sambete skulle sannolikt medföra en risk att framförallt mindre betesmarker som 

ligger insprängda mellan extensiva vallar riskerar att i större utsträckning skötas 

efter villkoren för allmänna värden. Lantbrukarna i våra intervjuer har lyft denna 

aspekt. 

Det finns dock en risk att djuren väljer att framförallt beta på marker med 

allmänna värden och vall och att värdena försämras på marken med särskilda 

värden om inte lantbrukaren kan styra betesdriften under delar av säsongen eller 

mellan år. Samtidigt så finns ett allmänt villkor om hur resultatet av bete ska se 

ut vilket medför att en dåligt betad del kommer att leda till villkorsavvikelse.  

Allmänna informationsinsatser och möjligheter till riktad enskild rådgivning är 

av stor vikt.  

Villkoret begränsar riskerna för negativ näringspåverkan från tillskottsutfodring 

jämfört med att inte reglera tillskottsutfodring alls. Villkoret minskar också 

risken för att markerna används som rastfålla med tillskottsutfodring under 

vintern. 

 Slåtterängar, tid för slåtter och reglering av tillskottsutfodring 

Markklass: Slåtterängar med särskilda värden 

 Motivering, tid för slåtter 

Detta är ett villkor som är vanligt och nästan alltid används idag, men med vissa 

regionala anpassningar av datumen. De allra flesta ängarna har idag ett 

datumintervall mellan 15 juli och 1 september. Cirka 80 % av ängarna har 

startdatum 15 juli och ca 65 % har slutdatum 1 september. Det är knappt 500 

marker som har startdatum 1 juli och enstaka som har datum tidigare eller 

senare, det är större variation på slutdatumen men i princip alla marker hamnar 

mellan 15 augusti och 1 oktober. 

Det är inte möjligt att använda olika datumintervaller i ett generellt upplägg. 

Förslaget bör täcka det behov av första och sista datum som finns i olika delar av 

landet.  

Många slåtterängar sköts av lantbrukare och föreningar som har ett stort 

engagemang i att bevara ängarnas natur- och kulturvärden. Vi bedömer därför att 

dessa värden kommer att bevaras även utan ytterligare detaljstyrda villkor om 

tidpunkt för slåtter.  
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I de fall ytterligare begränsningar av tiden behövs kan reservatsförvaltning där så 

är aktuellt och rådgivning vara tillräckligt användbara verktyg. 

 Motivering, reglering av tillskottsutfodring 

Slåtterängen ska slås och därefter kan det vara aktuellt med efterbete. Det är 

möjligt att få ersättning för komplementet efterbete. Det är motiverat att ha ett 

generellt särskilt skötselvillkor som inte endast är kopplat till komplementet. 

Förslaget är en variation på villkoret för betesmarker med särskilda värden. 

Efterbetet ska ske under en kortare period och bör undvikas som slutfålla innan 

installning. Därför bör övergångsutfodring inte heller vara aktuell. 

 Konsekvenser 

Administration 

Det är svårt att peka på några direkta negativa konsekvenser för handläggning 

och kontroll. Det blir färre kontrollpunkter att hantera för kontrollanterna och för 

handläggare av utbetalning, vilket är en förenkling.  

 

Lantbrukare 

Det är svårt att peka på några direkta negativa konsekvenser då minskad 

detaljstyrning ökar flexibiliteten för de som sköter slåtterängen. Det kan öka 

motivationen att åta sig särskild skötsel av flera slåtterängar.  

Många som har efterbete på sina slåtterängar med särskilda värden har redan 

villkor om att djuren inte får tillskottsutfodras under den tid de betar marken.   

 

Miljömål 

Det är svårt att peka på några direkta negativa konsekvenser. Om de som sköter 

slåtterängarna upplever detta som en förenkling samt att de får tillräcklig 

information och stöd vid ansökningstillfälle och under genomförande kan 

intresset för att sköta markerna öka, vilket bidrar till ökad måluppfyllelse. 

 

Villkoret begränsar riskerna för negativ näringspåverkan från tillskottsutfodring 

jämfört med att inte reglera tillskottsutfodring alls, vilket är positivt för ängarnas 

natur- och kulturvärden.  

 Vegetationens utseende för skogsbete 

 Motivering 

Skogsbetets löpande skötsel är förutom bete, åtgärder i träd- och buskskikt som 

kan behöva göras någon gång under en femårsperiod. I beskrivningen ska det 

framgå vad som är utmärkande för skogsbete generellt samt vad som är 

karaktäristiskt för respektive mark. Behovet av detaljerade anvisningar för 

skötsel av träd- och buskskikt varierar stort, bland annat beroende på om det är 



Jordbruksverket 2021-02-08 Dnr 3.1.17-00809/2021 
 

11(20) 

 

ett skogsbete som varit i hävd sedan länge eller om det är ganska nyupptagen 

hävd. Villkoret är tänkt att förtydliga att den årliga skötseln omfattar eventuella 

åtgärder utöver de allmänna villkoren för bete och igenväxning och ska ses som 

ett stöd för lantbrukare och kontrollant. 

 Konsekvenser 

Administration 

En generalisering av villkoret innebär att en del av informationen som idag finns 

med i vegetationens utseende behöver läggas in i beskrivningen så att det 

tydliggörs vad som är utmärkande för respektive mark om detta inte redan finns i 

beskrivning. Fördelar, se tidigare markklasser. 

 

Lantbrukare 

För lantbrukare som är vana vid detaljerade villkor och åtgärdsytor kan det bli en 

omställning för att förstå vad som ska och får göras, särskilt när det handlar om 

trädskiktet. Fördelar, se tidigare markklasser. 

 

Miljömål 

Utan detaljerade anvisningar kan felaktiga åtgärder i hög grad förstöra strukturer 

och förutsättningar för de arter som är knutna till skogsbete. Fördelar, se tidigare 

markklasser. 

1.4 Särskild lösning för alvarbete 

Istället för generella särskilda villkor så föreslår vi att det ska bli möjligt att 

använda ytor som kopplas till beskrivningen av marken. Detta motiveras av att 

alvarmarkernas åtagandeytor ofta är stora till omfattning och innehåller områden 

med olika karaktär, som är svåra att enbart hänvisa till i löpande text. Med denna 

metod skulle beskrivningen delas upp i ytor som får en egen hänvisning i kartan.  

Gemensamt för länen är att åtgärdsytor som pekar ut vissa strukturer används i dagens 

särskilda skötselvillkor för vegetationens utseende för att underlätta för lantbrukare 

och kontrollant att läsa och förstå landskapet, inte minst när det gäller 

åldersbedömning av buskar och träd. Alvarets variation i naturtyper är en utmaning när 

det handlar om att bedöma lämpliga strukturer, där kan också åtgärdsytorna underlätta.  

Alvarbete på Öland och Gotland omfattas i relativt stor utsträckning av 

områdesskydd, vilket gör att de mest värdefulla områdena är uppmärksammade 

och kräver dialog med länsstyrelsernas förvaltare, och då kan det vara svårt att 

göra ett generellt särskilt skötselvillkor för vegetationens utseende som passar 

alla marker. En vidare analys av hur beskrivningstexterna formuleras och hur 

lösningen ska utformas är önskvärd. 
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 Motiv för modellen 

Med tanke på att en del alvarbetesskiften är väldigt stora (flera hundra hektar) 

och kan ha varierande strukturer inom skiftet ser vi fördelar med att i särskilda 

fall kunna koppla ytor till beskrivningen. Syftet är att även fortsättningsvis 

underlätta/effektivisera för såväl lantbrukare som för kontrollant att hitta ytor 

med specifika målbilder där det exempelvis ska vara olika grader av busk- 

och/eller trädtäckning i ett optimalt tillstånd. Vi menar att alvarbeten har 

särskilda förutsättningar och att det på större alvarskiften, men även skiften med 

mycket oregelbunden gräns, är mycket svårt att göra en beskrivning där man t ex 

utgår från väderstreck, åldersanvisningar eller andra begrepp som definierar 

områden. Vi tänker oss ett annat begrepp än åtgärdsytor (visningsytor eller 

beskrivningsytor eller liknande) för att skilja på nuvarande upplägg med ytor 

kopplade till villkoren. 

 Konsekvenser av att ta bort åtgandeplaner 

Administration risker och möjligheter 

I arbetet med att uppdatera ÅP inför innevarande period har det för alla län 

handlat om att tillämpa ett rationellt och effektivt arbetssätt för att klara 

arbetstoppar och mål för utbetalningar. Teoretiskt finns det möjligheter att göra 

väl anpassade villkorsval och -texter, men i praktiken finns det inte de resurser 

och den bredd i kompetens som skulle krävas. Både Kalmar och Gotland har ett 

omfattande beting gällande betesmarker och slåtterängar inklusive många skiften 

inom markklassen alvarbete. Många marker därför har idag åtagandeplaner 

uppdaterade utifrån tidigare uppgifter, utan nya fältbesök. Det förklarar en del av 

hur åtagandeplanerna för alvarbete ser ut i teori och praktik. 

Vid en genomgång av exempel från Öland ser vi till exempel tydligt att 

åtagandeplanerna idag bygger på allmänna och generella texter som var för sig 

och i ett samlat sammanhang kan vara svåra att förstå och tolka, såväl för 

lantbrukare som kontrollant. Det finns underlag för beskrivningar på flera 

ställen, ibland motsägelsefulla. I båda de berörda länen ser man möjligheter att se 

över hur en förenkling kan genomföras genom en modell där beskrivningen 

kompletteras med möjlighet till att använda ytor för att förstärka beskrivningen, 

men det behöver göras inom ramen för en ajourhållningsmodell där arbetet 

sprids över flera år.  

 

En hel del av den allmänna, generella informationen om vad som är utmärkande 

för alvarbete, de höga värdena som hör till olika ingående naturtyper samt 

lämpliga skötselåtgärder bedöms med fördel kunna hanteras som 

informationsinsatser, fältvandringar och i vissa fall rådgivning. 

Lantbrukare 

Merparten av lantbrukarna som har alvarbeten är erfarna och bör ha inarbetad 

kunskap om sina marker och vilken skötsel som krävs. För nytillkomna 

lantbrukare, exempelvis vid ett ägarbyte på gården, görs det redan nu riktade 
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insatser i form av information och rådgivning för att hjälpa lantbrukaren att 

förstå förutsättningarna för markerna och ersättningen.  

 

 

 

  



Jordbruksverket 2021-02-08 Dnr 3.1.17-00809/2021 
 

14(20) 

 

2 Motiveringar och konsekvenser för bortvalda villkor 

Flera av villkoren som idag är detaljformulerade i åtagandeplaner har en 

koppling till andra villkor, regler och definitioner som finns för betesmarker eller 

slåtterängar. De kompletterar, men också överlappar varandra. Det är ett av 

motiven för att villkor i flera fall väljs bort eftersom kravet redan täcks av 

befintliga regler. Flera av nuvarande villkor i nuvarande åtagandeplaner är 

formulerade så att de innehåller rådgivande och informerande inslag som inte är 

möjliga att kontrollera och som egentligen inte borde tillhöra villkoret. 

2.1 Reglering av tillskottsutfodring 

Bortvalt för markklasserna: alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark. 

 Motivering 

I praktiken är det mindre vanligt att utfodring sker på specialklasserna skogsbete, 

alvarbete och gräsfattig mark och riskerna bedöms därför som mindre. Skogsbete 

och alvarbete är utmarksbeten och ligger därför oftast med avstånd från gården, 

vilket gör det mindre praktiskt att ha djur som behöver utfodras där. Erfarenheter 

visar dessutom på begränsad påverkan om utfodring sker, vilket normalt sett är 

på ställen där man traditionellt har gjort viss utfodring, till exempel på Fårö. 

Markklasserna skogsbete och flertal av marktyperna inom gräsfattig mark är 

marker med lågt fodervärde där värdena framförallt finns i träd- och buskskiktet 

så tillskottsutfodringen innebär en liten potentiell påverkan på värdena men ett 

förbud skulle försvåra skötseln eftersom det fodervärdet är så lågt. 

 Konsekvenser 

Administration 

En förenkling då villkoret inte längre gäller för marker i dessa markklasser både i 

kontroll och handläggning.  

Länen använder detta villkor olika frekvent vilket kommer att ge olika 

konsekvenser beroende på vilket län det är.  

Det blir färre kontrollpunkter att hantera för kontrollanterna och för handläggare 

av utbetalning, vilket är en förenkling.  

Lantbrukare  

Större ansvar för lantbrukare att tolka regelverken kan upplevas svårt samtidigt 

som en minskad detaljstyrning ökar flexibiliteten för lantbrukaren. Det kan öka 

motivationen att åta sig särskild skötsel av nya betesmarker.  

Framförallt alvarmarker finns i regioner där det förekommit torka på senare tid. 

Vid sådana tillfällen har länsstyrelsen haft möjlighet att sätta ner avdragen om 

lantbrukaren tillskottsutfodrat trots förbud för att kunna komplettera betet med 

annat foder. Det blir en trygghet och förenkling att veta att man kan 

tillskottsutfodra vid behov utan att anmäla att till länsstyrelsen. 
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Miljömål 

Att inte ha något villkor ökar möjligheten att våga söka och sköta marker som är 

fattiga på foder och kräver tillskottsutfodring och som har värden som är 

kopplade till betesdrift.  

Samtidigt finns det risker för att värdena kan försämras på marker som är extra 

känsliga för näringspåverkan från tillskottsutfodring. De risker som påtalas är att 

möjligheten att styra tillskottsutfodring till vissa platser eller förbjuda all 

tillskottsutfodring och sambete försvinner.  

Genom rådgivning som kopplar till vilka arter som finns på marken och hur 

skötseln bör anpassas kan vi nå minst lika långt som dagens villkor 

2.2 Tid för bete 

Bortvalt för markklasserna: Betesmarker särskilda värden, alvarbete, skogsbete, 

mosaikbetesmarker och gräsfattig mark. 

 Motivering 

Idag används villkoret för att styra betesperioden utifrån vissa särskilda arters 

förutsättningar, exempelvis vadarfåglar eller hotade arter som har specifika krav. 

Villkoret används av vissa län för att reglera annat som egentligen inte ska ingå i 

villkoret, exempelvis att styra bort vinteranvändning av marken eller för att styra 

så att djuren släpps tidigt på markerna så att villkoret om avbetning nås. På 

alvaret används i princip inte villkoret idag och på övriga markklasser varierar 

användningen väldigt mycket mellan länen. 

Det är mycket svårt att formulera ett villkor som kan användas generellt och för 

ett mindre antal marker. Det krävs möjligheter att sätta specifikt anpassade 

tidsintervaller om det ska vara aktuellt. Vår bedömning är att riktade 

informationsinsatser kommer kunna ge samma effekt som dagens särskilda 

villkor. 

 Konsekvenser 

Administrationen 

Eftersom merparten av länen inte använder villkoret ofta blir det inga stora 

konsekvenser för handläggning och kontroll.  

Det blir färre kontrollpunkter att hantera för kontrollanterna och för handläggare 

av utbetalning, vilket är en förenkling.  

Ett villkor på vinterbete är svårt att kontrollera då inga kontroller utförs den 

perioden på året utan i sådana fall får bevisas med andra metoder såsom skador 

på marken som uppstått av tramp under säsongen när marken är känsligare, dvs 

det täcks redan in av allmänna villkor. Eller genom att konstatera att det 

tillskottsutfodrats hela vintersäsongen vilket vi täcker in med villkoret om 

tillskottsutfodring på de markklasser där vi ser detta som en risk.  
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Lantbrukarna 

Större ansvar för lantbrukare att tolka regelverken kan upplevas svårt samtidigt 

som en minskad detaljstyrning ökar flexibiliteten för lantbrukaren. Det kan öka 

motivationen att åta sig särskild skötsel av nya betesmarker.  

Miljömålen 

Med minskad möjlighet till specifika villkor för olika förutsättningar och behov 

finns risk för försämrade miljöer för de arter som särskilt kräver det. Om 

lantbrukarna upplever modellen som en förenkling samt att de får tillräcklig 

information och stöd vid ansökningstillfälle och under genomförande kan 

intresset för att sköta markerna öka, vilket bidrar till ökad måluppfyllelse. 

För att gynna hävdgynnade hotade arter bedömer vi att detta villkor tillsammans 

med vegetationens utseende, när betestryck och förekomst av buskar regleras, är 

likvärdiga. Det finns exempel på såväl örter som gynnas av sent bete som fjärilar 

som gynnas av extensivt bete. Genom rådgivning som kopplar till vilka arter som 

finns på marken och ligger till grund för markklassen och hur skötseln bör 

anpassas kan vi nå minst lika långt som dagens villkor.  

2.3 Skötsel av landskapselement 

Bortvalt för markklasserna: samtliga 

 Motivering 

Förekomst av landskapselement skiftar mellan geografiska områden och är 

sannolikt något lägre i specialklasserna än i särskilda värden.  

Villkoret används idag relativt lite sett ur ett nationellt perspektiv. Många av 

formuleringarna när villkoret används idag handlar om att elementen ska 

synliggöras genom bete och att igenväxning ska hållas borta. Denna skötsel täcks 

redan av de allmänna villkoren.  

En förutsättning idag är att det är möjligt för respektive länsstyrelse att prioritera 

och peka ut vissa objekt som är särskilt viktiga och dessutom enkelt kan 

återfinnas i fält med hjälp av åtgärdsytor på karta och anpassade anvisningar. En 

mark kan ha många lämningar där endast vissa pekas ut för specifik skötsel och 

särskilt då de utgör motiv för marklassen betesmarker med särskilda värden. En 

slutsats är att det är svårt att formulera ett generellt skötselvillkor som kan 

hanteras utifrån förutsättningarna där många marker inte har några lämningar och 

det finns marker som har väldigt många lämningar.  I ett upplägg utan ett 

generellt särskilt skötselvillkor blir det än mer viktigt att landskapselementen 

finns med i beskrivningen. 

Möjligheten att prioritera vissa element utifrån regionala förutsättningar och 

omfattningar, försvinner med ett generellt upplägg, vilket är viktigt för att inte 

lantbrukare med många landskapselement ska få orimliga krav på skötseln. Det 

kan i så fall motverka syftet med ersättningen.  
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I framtiden utan särskilda villkor kommer det allmänna villkoret om igenväxning 

fortfarande finnas kvar och gälla alla markklasser, betydelsen av detta behöver 

tydliggöras för såväl lantbrukare som för kontrollanter. 

 

Att endast få marker har villkoret innebär en låg viktning i kalkylen för 

kostnaden av detta villkor. Detta innebär att de marker som har villkoret enbart 

ersätts för en liten del av kostnaderna för skötseln. Detta eftersom 

ersättningsnivån bara tar hänsyn till en genomsnittliga kostnaden i varje 

markklass. Marker med landskapselement har alltså ett villkor mer än de flesta 

andra marker men samma ersättningsnivå.  

 Konsekvenser 

Administration 

Eftersom merparten av länen inte använder villkoret ofta blir det inga större direkta 

negativa konsekvenser för handläggning och kontroll. Så som villkoret tillämpas idag 

finns det risk för att det blir anmärkningar som resulterar i dubbla avdrag på flera 

kontrollpunkter. Det behöver bättre samsyn kring vad villkoret om igenväxning 

innebär gällande landskapselementen. I beskrivningen bör målbilden gällande 

landskapselementen finnas med. 

Se även Tid för bete 

Lantbrukare 

Utan ett särskilt villkor, karta med åtgärdsytor samt specifika anvisningar 

behöver lantbrukaren ändå vara noga med att sköta också landskapselementen 

för att klara sina åtaganden gällande att hålla borta igenväxningsvegetation vilket 

täcks in av de allmänna villkoren. Då villkoret inte är så vanligt att använda idag 

påverkas de flesta lantbrukare inte allas av förändringen. 

Se även Tid för bete  

Miljömål 

Incitamenten för att sköta kulturmiljöer och landskapselement minskar utan 

särskilda villkor med åtgärdsytor. Det finns risk för att särskilt svårskötta 

landskapselement växer igen så mycket att de inte längre kan ingå i arealen. En 

konsekvens blir då att det inte går att styra upp inom ramen för åtagandet vilket 

gäller för all mark som växer igen i sådan omfattning. Fördelar se Tid för bete 

och slåtter. 

2.4 Vegetationens utseende  

Bortvalt för markklasserna: samtliga förutom skogsbete. 

Detta är det villkor som idag innehåller störst variation och som är väl anpassat 

till den enskilda marken. Villkoret används till exempel för att reglera hur busk- 

och trädskikt samt fältskikt ska skötas med hänsyn tagen till de värden som är 
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särskilt beroende av olika strukturer. En del av denna skötsel täcks redan till stor 

del av de allmänna villkoren.  

Utöver möjligheten till ett generellt villkor har diskuterat generella särskilda 

villkor för de specifika markerna strandängar och sandblottor.  

Eftersom vegetationens utseende är det villkor som idag används med den största 

variationen är det svårt att bedöma vilka nyttor det bidrar till och vilka risker ett 

generellt villkor innebär. I kalkylerna för särskilda värden omfattar dessa 

åtgärder 189 kronor per hektar eller 4 procent av maximalersättningsnivå på 

betesmarker med särskilda värden. Sannolikt är det den svåraste posten att göra 

rättvis eftersom villkor är så varierande. 

Till en viss del används villkoret idag för att reglera igenväxning och i vissa fall 

för att tillåta en högre grad av igenväxning än dag. I vissa fall överlappar då 

villkoren i åtagandeplanen med andra regelverk. I en stickprovsundersökning var 

40 procent av villkoret kopplat till röjning, 61 procent om bevarande av träd- och 

buskskikt och 9 procent av träd- och busktäckning. Resultat från kontroller visar 

att felen oftast är knutna till igenväxning. I den mån vegetationens utseende 

använts för att tillåta högre igenväxning finns möjlighet att använda de 

undantagsmöjligheter som nämnts i avsnittet om dispenser. 

Skötselvillkoret kan behövas för att förtydliga målbilden för bete och strukturer i 

busk- och trädskikt på enskilda marker. Det är särskilt viktigt om det är 

uppenbart att tolkningen av de allmänna skötselvillkoren gällande bete och 

igenväxning blir allt för generella. Det kan exempelvis handla om inslag av 

tätare buskområden, föryngring av särskilt viktiga trädslag eller annan särskild 

hänsyn för viktiga arter.  

Länsstyrelsernas sammantagna bedömning blir dock att detta villkor inte går att 

göra till ett generellt särskilt skötselvillkor per markklass, med undantag för 

skogsbete. Ett generellt särskilt villkor behöver vara mycket omfattande eller 

bestå av flera olika villkor, där då risken är att en lantbrukare får ett villkor som 

inte är aktuellt för just dennes mark.  

Åtgärdens ringa omfattning i dagens ersättningsnivå gör det svårt att utforma ett 

eller flera särskilda villkor eftersom det sannolikt skulle innebära högre 

kostnader för de som saknar villkoret. 

 Konsekvenser 

Administration 

Kontrollerna kommer likställas avseende bedömning av igenväxning där det 

redan idag finns en tydlig beskrivning om vad som omfattas av igenväxning utan 

att naturvärden förstörs Det blir enklare i kontroll att inte behöva tolka enskilda 

beskrivningar. Om det finns undantag från det allmänna villkoret om 

igenväxning så kommer det finnas ett undantag som är formulerat för marken 

vilket blir tydligare för kontrollanten. 
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Det finns idag en beskrivning av varje mark som har fastställd markklass. Om 

den kan återanvändas i ett nytt upplägg och vara ett stöd för såväl lantbrukare 

som ajourhållning av markklassen kommer arbete att behöva göras, inte minst 

när det gäller att överföra en hel del av den information som nu ligger i 

vegetationens utseende. Omfattning behöver utredas vidare. Precis som för flera 

andra villkor och markklasser är det vanligt att beskrivningen är ganska kort och 

enkel och att karaktär och struktur beskrivs i villkoret.   

Förhoppningsvis kan ett arbete där beskrivningen görs mer strukturerad och 

enhetligt mellan länen öka kontrollerbarheten och tydligheten gentemot 

lantbrukarna. Det innebär också minskad risk för dubbla anmärkningar och 

avdrag i kontroll, idag handlar en hel del av skrivningarna i villkoret egentligen 

om igenväxningsvegetation. 

Se även Tid för bete och slåtter.  

Lantbrukare  

Utan generella villkor och endast de allmänna villkoren minskar kraven på 

lantbrukaren att hålla reda på specialvillkor men ökar kravet på kunskap om sina 

marker för att bevara värdena. Vilket vi bedömer kan nås med riktad rådgivning 

och informationsinsatser. Se även Tid för bete. 

Miljömål 

En viktig förutsättning för att detta villkor fungerar idag är att det är möjligt att 

specificera hur strukturen ska se ut på hela marken eller på olika delar av den till 

exempel genom att använda åtgärdsytor. Utan detaljerat villkor finns risk att 

variationer i markerna går förlorade på grund av likriktade röjningsåtgärder eller 

avverkningar som påverkar värdena negativt. Samtidigt är många av villkoren 

tydligt kopplade till allmänna villkor eller annan reglering, som igenväxning, 

hantering av ohävdsarter och tillräcklig avbetning. Vi bedömer att riskerna är 

särskilt stora för träd- och buskskikt eftersom det är vanligt att det regleras idag. 

Finns även en risk för marker som ska ha extensivt betestryck.  

Utan stor uppbackning till lantbrukarna – och fältpersonal – kan felaktiga 

åtgärder leda till sämre måluppfyllelse. Se även Tid för bete.  

 Strandäng 

Idag är strandäng en typ av betesmark bland flera andra som ingår i markklassen 

betesmarker med särskilda värden. Länen använder regionala definitioner för vad 

som är en strandäng, utan direkt koppling till TUVA. Många strandängar har i 

dag villkor om just vegetationens utseende, det kan handla om att träd och 

buskar ska hållas borta för att minska risk för boplundring av vadarfåglarnas bon.  

På strandängar ska betestrycket variera om strandängens huvudsakliga värden är 

fåglar. Önskad variation i resultatet av betet bör hanteras via informationsinsatser 

till lantbrukarna samt tydliga instruktioner till kontrollanterna. 
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Utan ett villkor med specifika anvisningar ställs högre krav på samsyn och 

kompetens kring bedömning av betestrycket på strandängar, med särskild hänsyn 

tagen till fågellivet. 

 Sandblottor 

Det är enstaka län som idag skriver villkor för sandblottor i vegetationens 

utseende. Med tanke på det, samt att det totalt sett i landet är relativt få marker 

som är aktuella, tror vi att det blir onödigt komplicerat att konstruera och jobba 

med ett sådant villkor.  

Förslaget är att hantera styrning och finansiering av sandblottorna utanför 

stödsystemet. 

Sandblottor kan ingå i betesmark beroende på betesmarksdefinitionens 

begränsningar gällande pro rata.  

Påverkar få lantbrukare då det endast medför en förändring i enstaka län.  

 


