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Bilaga 8 Komplement 

Sammanfattning 

Komplement kan idag ingå i åtagandet om det finns natur- och kulturmiljövärden 

på marker med särskild skötsel som gynnas av de särskilda åtgärder som 

komplementet innebär. Komplementet ska fastställas på den mark det ska ligga 

på. 

Vårt förslag innebär att det enbart kommer att finnas femåriga komplement som 

går att söka på slåtterängar med särskild skötsel. Dessa är manuell slåtter, 

efterbete och höhantering. Vårt förslag innebär att vi tar bort möjligheten att sätta 

särskilda skötselvillkor för respektive komplement, dessa ersätts med generella 

skötselvillkor.  

Idag finns tre komplement som går att söka på både betesmarker och 

slåtterängar: 

 Bränning 

 Lövtäkt  

 Svårtillgängliga platser 

Dessa komplement har inte fungerat optimalt i nuvarande program och därför 

föreslår vi en annan hantering. 

Vi föreslår att bränning och lövtäkt ska hanteras som en engångsersättning, se 

vidare bilaga 7, och att svårtillgängliga platser hanteras som årlig ersättning till 

marker som idag har detta komplement. En lösning för svårtillgängliga platser 

behöver utredas vidare och det finns ett kort sammanfattning i bilaga 12.  

1 Komplement efterbete 

Dagens konstruktion innebär att återväxten efter slåtter ska betas så det inte blir 

någon skadlig ansamling av förna. Betet ska vara genomfört senast den 31 

oktober det aktuella året. Länsstyrelsen får besluta när efterbetet ska ske, med 

vilka djurslag och hur det ska genomföras. 

Ersättning för efterbete betalas i dag ut för cirka 20 procent av slåtterängsarealen. 

Syftet är dels att bevara ett kulturarv, dels att förstärka slåtterängarnas 

artrikedom.  

1.1 Förslag: ett flerårigt komplement med generella särskilda 
skötselvillkor 

Förslag beskrivning och motiv: Marken berättigar till ersättning för efterbete. 

Betesdjuren gynnar den hävdberoende floran genom att de minskar risken för 
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skadlig förnaansamling, men också genom att djurens tramp skapar bra 

förutsättningar för att många växters frön ska gro.  

Förslag villkor: Djuren ska efterbeta slåtterängen efter det att skörden är bärgad 

och det har hunnit bli återväxt. Efterbetet ska vara slutfört senast den 31 oktober.  

Förändring jämfört med idag: Det generella villkoret innebär att länsstyrelserna 

inte kan reglera djurslag, tidpunkter eller betestryck.  

Konsekvenser:  Det blir i praktiken en liten skillnad för såväl lantbrukare som 

administration. Villkorstexterna innehåller i ringa grad reglering av djurslag, 

tidpunkter eller betestryck. 

2 Komplement höhantering  

Höhantering är ett komplement som ger ersättning för att hö som slås på 

slåtterängar ska torkas genom manuell eller traktorburen vändning, eller 

hässjning. 

Ersättningen innebär att höet ska torka på slåtterängen innan det förs bort det. 

Torkning ska ske genom hässjning eller vändning. Länsstyrelsen får besluta om 

ytterligare skötselvillkor kopplade till metoder och redskap, typ av torkning, 

tidpunkt för borttransport av hö och om lantbrukaren ska meddela när åtgärden 

är genomförd. 

Ungefär 60 procent av slåtterängsarealen har komplementet. Torkningen medför 

att ängsarterna kan fröa av sig. Hässjning är en metod som medför att höet kan 

användas och var en allenarådande metod innan ensilering av vall. 

En nackdel med dagens konstruktion är att det är svårt att göra en rättvisande 

kalkyl då de olika metoderna för höhantering skiljer sig mycket åt i kostnader. 

2.1 Förslag: ett flerårigt komplement med generella särskilda 
skötselvillkor 

Förslag på beskrivning och motiv: Marken berättigar till ersättning för 

höhantering. Gräs och örter som torkas till hö ger förutsättningar för att 

ängsväxterna ska hinna fröa av sig innan skörden förs bort. Höhantering är även 

viktig för att hålla lokala och regionala traditioner vid liv. 

Förslag på generella villkor: Efter slåttern ska gräs och örter torka på 

slåtterängen och hanteras med sikte på att producera ett dugligt djurfoder. Du ska 

använda de metoder som är lämpliga och gärna sådana som hör till de 

traditionella i din trakt, antingen vändning eller någon form av hässjning.  

Förändringar jämfört med idag: Det generella villkoret innebär att 

länsstyrelserna inte kan reglera vilken metod och vilka redskap som ska 

användas för torkning eller tidpunkt för bortförsel. Genom rådgivning, 

kompetensutveckling och informationsinsatser får den sökande kunskap om 

vilka metoder som är lämpliga och aktuella i trakten. 
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Konsekvenser: Genom att det blir mindre styrt kring vilka metoder som ska 

användas ökar möjligheterna för lantbrukarna att anpassa metoderna utifrån 

praktiska förutsättningar. Det kan exempelvis handla om årsmån och tillgång till 

arbetskraft. Det kan leda till ökat intresse för höhantering. I administrationen blir 

det en förenkling då förekommande variationer i texterna tas bort.  

3 Komplement manuell slåtter  

Dagens ersättning innebär att slåtter ska ske med lie eller motormanuell 

slåtterbalk. Du får slå högst 25 procent av slåtterängen med traktor och 

slåtterbalk. 

För att kvalificera till komplementet ska minst ett av följande kriterier vara 

uppfyllt:  

 Slåtterängen har natur- eller kulturvärden som gynnas av lieslåtter 

 Det är inte möjligt att sköta slåtterängen rationellt på grund av att marken är 

stenbunden, trädrik, blöt eller sluttande. 

Att slå med lie ger inte högre miljönytta än annan slåtter, men har ett kulturellt 

värde. Länsstyrelsen kan styra vilka redskap som får användas inom 

komplementet, men det är möjligt med traktorburen slåtterbalk på en del av 

arealen i ett åtagande. Merparten av arealen med komplementet lieslåtter 

bedömer vi idag slås med motormanuell slåtterbalk.  

3.1 Förslag: Byta namn på komplementet samt ett flerårigt komplement 
med generella särskilda skötselvillkor 

Namn: Manuell slåtter 

Förslag på beskrivning och motiv: Marken berättigar till ersättning för manuell 

slåtter eftersom markens struktur kräver stora manuella insatser för att hävden 

ska kunna genomföras. Maximalt 25 % av slåtterytan bedöms vara lämplig att slå 

med traktorburet redskap. Förutom de delar där slåttern kan utföras med 

traktorburet redskap ska ängen slås med lie, motormanuell slåtterbalk eller 

redskap som dras av häst. Förutsättningar som hindrar rationell slåtter med 

traktorburet redskap kan till exempel vara mark med mycket inslag av sten, 

buskar och/eller träd, starkt kuperad terräng samt marker som ofta är blöta och 

därmed har svag bärighet.  

Förslag på villkor: Du ska i utföra slåttern med lie eller motormanuell 

slåtterbalk. Högst 25% av ytan som ska slåttras får slås med traktorburet redskap. 

Förändring jämfört med idag: Det generella villkoret innebär att gränsen på att 

maximalt 25 % av skiftet får slås med traktorburet redskap finns kvar. Det blir 

dock en liten skillnad mot idag i och med att det alltid blir möjligt att slåttra med 

traktorburet redskap på upp till 25% av arealen. Idag beslutar länsstyrelsen om 

det är godkänt.  
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Konsekvenser: Det blir i praktiken ingen förändring. I administrationen blir det 

en förenkling då förekommande variationer i texterna tas bort. 

 

 


