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Bilaga 9 Skalbara kalkyler per markklass 

I denna bilaga finns exempel på skalbara kalkyler per marklass utifrån de 

generella särskilda skötselvillkor som vi föreslår. De skalbara kalkylerna måste 

anpassas utifrån beslut om hur både de allmänna villkoren för markklasserna och 

hur de generella skötselvillkoren utformas. Dessa ska ses som exempel på vilka 

steg som skulle kunna vara aktuella.  

Bilagan innehåller en figur för varje markklass med de olika potentiella stegen 

beskrivna. Varje nivå innebär en ökad kostnad för lantbrukaren men ger också en 

ökad miljönytta.  

Att ta bort en kostnadspost kräver ibland mer än bara att motsvarande villkor tas 

bort. Den nya gränsen för när villkoren är uppfyllda måste tydliggöras i alla steg 

och för alla berörda från rådgivare till lantbrukare, handläggare och 

kontrollanter.  

För några av markklasserna har vi kvar kostnadsposter för sämre tillväxt på djur 

och extra hantering av träd- och buskskikt då vi antar att dessa marker är 

förknippade med sådana kostnader även utan det kopplas till specifika villkor. 

Dessa poster behöver ytterligare åtgärder som bearbetning av beskrivningstexter 

och kalibrering av för att helt kunna tas bort. 

1 Skalbar kalkyl för särskilda värden 

Kalkylen för särskilda värden är lättast att hitta tydliga skalbara steg på eftersom 

den kräver flera djur och vi föreslår ett generellt villkor som förhindrar 

tillskottsutfodring på marken. 

Vi har valt att redogöra konsekvenserna i de olika stegen lite mer i detalj för 

betesmarker med särskilda värden. 
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1.1 Olika nivåer på särskilda värden 

1. Endast grundläggande skötsel och ett litet antal djur 

Den grundläggande posten för alla markklasser är skötsel med betesdjur som 

förhindrar igenväxning och med ett blygsamt betestryck.  

Marken bevaras som jordbruksmark men hävdgynnad flora kan på sikt försämras 

och till viss del ersättas av en flora som gynnas av näringspåverkan. Inget krav 

på att bevara värden kopplade till träd- och buskskikt. 

Lantbrukarens perspektiv 
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Ett mindre betestryck än idag innebär att man kan beta mer extensivt och man 

kan klara fler beten med samma antal djur. 

För lantbrukare innebär borttagandet av villkoret om reglering av 

tillskottsutfodring minskade kostnader framförallt ligger vinsten i bättre tillväxt 

hos djuren eller mindre behov fållindelning och frekventa förflyttningar av djur.  

Vid exceptionella händelser såsom torka behöver lantbrukaren söka om att sätta 

ner avdraget om hen bryter mot villkoret om reglering av tillskottsutfodring. Om 

villkoret tas bort kan lantbrukaren hantera dessa situationer på egen hand.   

Miljönyttan  

Det finns en risk att få in ohävdsarter vid tillskottsutfodringsplatser. Det rör sig 

främst om kvävegynnade arter såsom nässlor, skräppor, hundkäx och tistlar. 

Dessa blir gärna svårhanterliga om de väl kommit in och är dyra och svåra bli av 

med när de väl etablerats. Det finns även en risk att få in arter via vallfrön på 

betesmarker. De gräs- (och baljväxter/klöver) som odlas på vall är inte de samma 

som man vill gynna på en betesmark. Vallgräs är ofta livskraftiga och kan 

konkurrera ut örter och smalbladiga gräs. Om man tar bort villkoret finns det en 

risk att vi förlorar den värdefulla floran som inte tål den näringstillförsel 

tillskottsutfodring innebär.  

2. Hänsyn till näringspåverkan som leder till sämre tillväxt på djuren 

Förslaget till generella skötselvillkor innebär att ingen tillskottsutfodring får ske 

på mosaikbetesmarker. I detta steg sker inte någon näringspåverkan genom 

tillskottsutfodring. Det föreslagna villkoret innehåller inte något förbud mot 

sambete med gödslade vallar.  

3. Samma betestryck som vi räknar med i nuvarande program 

Den hävdgynnade floran bevaras på lång sikt. 

4. Extra fokus på träd- och buskskikt 

Värden i träd- och buskskikt kan lyftas fram i beskrivningarna och ytterligare 

fokus på detta lyfts i motivet till varför marken får räknas in markklassen. Träd 

och buskskiktet på markklassen kräver skötsel utöver basnivån för att värdena 

ska bevaras. 

Grundläggande villkor i miljöersättningen är att igenväxningsvegetationen ska 

hållas borta under hela åtagandeperioden, vilket inkluderar områden i 

betesmarkerna där det finns höga naturvärden knutna till strukturer i busk- 

och/eller trädskikt. Anvisningar för att bedöma vad som är 

igenväxningsvegetation i en mark är generella.  

Ett högre krav är att det krävs mer specifika åtgärder för att särskilt bevara och 

utveckla miljöer för värdefulla svampar, lavar och mossor där vedartade 
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värdväxter såväl som strukturer är avgörande. Åtgärderna kan handla om att göra 

val av trädslag och åldersfördelning, inte minst om det finns sjukdomar som alm- 

eller askskottsjuka i marken då behövs särskild planering för att upprätthålla 

förutsättningarna för värdena. 

5. Landskapselement 

Detta är inte ett villkor i de förslagna generella särskilda skötselvillkoren men 

utgör en del i dagens kalkyl. Vi har lagt med den för särskilda värden för att 

illustrera att den skulle kunna utgöra en ytterligare nivå i den skalbara kalkylen. 

Grundläggande villkor i miljöersättningen är att igenväxningsvegetation ska 

hållas borta under hela åtagandeperioden, vilket inkluderar områden i 

betesmarkerna där landskapselementen finns. Buskar och träd av 

igenväxningskaraktär ska hållas efter genom underhållsröjning som behöver ske 

vartannat år eller mer sällan.  

Ett högre krav är att underhållsröjning vid behov måste göras varje år för att 

landskapselement (som utpekats i beskrivningen) ska vara väl synliga under hela 

åtagandeperioden. Det finns flera snabbväxande vedartade växter som på en enda 

säsong utgör problem när det gäller synligheten, exempelvis björk, al, hassel och 

slån. 

1.2 Totalkostnad för de olika nivåerna för betesmarker med särskilda 
värden. 

Figuren nedan visar årlig budgetåtgång, som korresponderar med de olika nivåer 

som redovisas i avsnitt 1.1, vid nuvarande arealer för betesmarker med särskilda 

värden.  
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2 Skalbar kalkyl för slåtterängar med särskilda värden 

Kalkylen för slåtterängar med särskilda värden domineras av kostnaden för 

slåtter och att förhindra igenväxning. Dessa poster är svåra att dela på utan att 

frångå syftet med marklassen. I kalkylen finns också en post för ytterligare 

hantering av träd- och buskskikt som motsvarar den som ingår i dagens särskilda 

skötselvillkor och en post för fagning. 

Här föreslås även begränsning av tillskottsutfodring vilket är en kostnad för en 

del av markklassen men vi har inte räknad med det i grundkalkylen. 
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2.1 Olika nivåer 

1. Endast grundläggande skötsel med slåtter och ta bort igenväxning  

 

Den grundläggande skötseln innebär att slå ängen och föra bort höet samt ta bort 

igenväxning.  Att ta bort igenväxning på en slåtteräng kräver mer manuellt arbete 

än i betesmarker eftersom betande djur inte gör en del av arbetet.  

 

2. Krav på fagning 

 

Fagning innebär att röja undan löv, nedfallna kvistar och annat skräp från 

slåtterängen. Detta är en viktig del av skötseln för att värdena ska bibehållas. På 

detta vis undviker man ett lager av förmultnande löv och kvistar, vilket gör att 

tillväxten av gräs och örter gynnas. Om fagningen inte genomförs ordentligt 

påverkar det även möjligheten att skörda slåtterängen med bra resultat. 
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3. Krav på extra skötsel av träd och buskskikt (ska detta tas bort så behöver 

beskrivningarna justeras) 

 

Träd- och buskskiktet i slåtterängar kräver skötsel utöver basnivån för att 

värdena ska bevaras  

Grundläggande villkor i miljöersättningen är att igenväxningsvegetationen ska 

hållas borta under hela åtagandeperioden, vilket inkluderar områden i 

slåtterängen där det finns höga naturvärden knutna till strukturer i busk- och/eller 

trädskikt. Anvisningar för att bedöma vad som är igenväxningsvegetation i en 

mark är generella. Ett högre krav är att det krävs mer specifika åtgärder för att 

särskilt bevara och utveckla miljöer för värdefulla svampar, lavar och mossor där 

vedartade värdväxter såväl som strukturer är avgörande. Åtgärderna kan handla 

om att göra val av trädslag och åldersfördelning, inte minst om det finns 

sjukdomar som alm- eller askskottsjuka i marken då behövs särskild planering 

för att upprätthålla förutsättningarna för värdena. 

3 Skalbar kalkyl skogsbete 

Skogsbetet har två stora sammanhängande kostnadsposter. Markklassen har 

samma grundläggande kostnad för att hålla djur på betet som andra betesmarker 

(undantaget slåtterängar), det vill säga att djur ska hållas på marken. Eftersom 

skogsbetena i genomsnitt antas kräva färre djur för hävden blir dock denna post 

övervägande stängsel, djurtillsyn och röjning för det generella villkoret om 

igenväxning. Den andra stora posten är det generella särskilda villkoret om 

vegetationens utseende som kräver arbete för exempelvis plockhuggning för att 

bevara skogsbetets karaktär.  

Uppdelning av kostnaden för antalet djur som krävs för dagens nivå på betet ger 

en ganska liten skillnad i kostnad och knappt ett rimligt steg i skalan.  
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3.1 Olika nivåer 

1. Endast grundläggande skötsel och ett litet antal djur 

Den grundläggande posten för alla markklasser är skötsel med betesdjur som 

förhindrar igenväxning och med ett blygsamt betestryck.  

Marken bevaras som jordbruksmark men hävdgynnad flora kan på sikt försämras 

och till viss del ersättas av en flora som gynnas av näringspåverkan. Inget krav 

på att bevara värden kopplade till träd- och buskskikt. 

2. Samma betestryck som vi räknar med i nuvarande program 

Den hävdgynnade floran bevaras på lång sikt. 

3. Extra fokus på träd- och buskskikt – det generella villkoret om vegetationens 

utseende 
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Värden i träd- och buskskikt kan lyftas fram i beskrivningarna och ytterligare 

fokus på detta lyfts i motivet till varför marken får räknas in markklassen. Träd 

och buskskiktet på markklassen kräver skötsel utöver basnivån för att värdena 

ska bevaras. 

4 Skalbar kalkyl mosaikbete 

 

 

4.1 Olika nivåer 

1. Endast grundläggande skötsel och ett litet antal djur 

Den grundläggande posten för alla markklasser är skötsel med betesdjur som 

förhindrar igenväxning och med ett blygsamt betestryck.  

Marken bevaras som jordbruksmark men hävdgynnad flora kan på sikt försämras 

och till viss del ersättas av en flora som gynnas av näringspåverkan. Inget krav 

på att bevara värden kopplade till träd- och buskskikt. 
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2. Hänsyn till näringspåverkan som leder till sämre tillväxt på djuren – generellt 

villkor om tillskottsutfodring 

Förslaget till generella skötselvillkor innebär att ingen tillskottsutfodring får ske 

på mosaikbetesmarker. I detta steg sker inte någon näringspåverkan genom 

tillskottsutfodring.  

3. Samma betestryck som vi räknar med i nuvarande program 

Den hävdgynnade floran bevaras på lång sikt. 

4. Extra fokus på träd- och buskskikt 

Värden i träd- och buskskikt kan lyftas fram i beskrivningarna och ytterligare 

fokus på detta lyfts i motivet till varför marken får räknas in markklassen. Träd 

och buskskiktet på markklassen kräver skötsel utöver basnivån för att värdena 

ska bevaras. 
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5 Skalbar kalkyl gräsfattig mark 

Den gräsfattiga marken föreslås inte ha några nya generella villkor. Den skalbara 

kalkylen är därför uppbyggs av de extra skötselkostnader vi antar finns på en 

gräsfattig mark för att karaktären ska bibehållas.  

 

 

5.1 Olika nivåer 

1. Endast grundläggande skötsel och ett litet antal djur 

Den grundläggande posten för alla markklasser är skötsel med betesdjur som 

förhindrar igenväxning och med ett blygsamt betestryck.  

Marken bevaras som jordbruksmark men hävdgynnad flora kan på sikt försämras 

och till viss del ersättas av en flora som gynnas av näringspåverkan. Inget krav 

på att bevara värden kopplade till träd- och buskskikt. 

2. Sämre tillväxt på djuren 

Vi räknar med att fodervärdet på den gräsfattiga marken är sämre och att det är 

vissa kostnader förknippade med detta, antingen i form av sämre tillväxt eller i 

form av åtgärder för att motverka sämre tillväxt. 
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3. Samma betestryck som vi räknar med i nuvarande program 

Den hävdgynnade floran bevaras på lång sikt. 

4. Extra fokus på träd- och buskskikt 

Värden i träd- och buskskikt kan lyftas fram i beskrivningarna och ytterligare 

fokus på detta lyfts i motivet till varför marken får räknas in markklassen. Träd 

och buskskiktet på markklassen kräver skötsel utöver basnivån för att värdena 

ska bevaras. 

6 Skalbar kalkyl alvarbete 

Alvarbetet kännetecknas av relativt låga kostnader eftersom det inte krävs så 

många djur för att sköta betet grundkostnaden i staket, arbete med mera är inte 

delbar. Att tillåta ett lägre betestryck ger därför inte någon större effekt. Här har 

vi ändå delat kostnaden för djuren i två poster. Det mest relevanta steget i 

alvarbeteskalkylen är posten för extra fokus på busk- och trädskikt och det är 

kopplat till fortsatt arbete md att peka ut olika ytor i beskrivningen med fokus på 

dessa skikt. 
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6.1 Olika nivåer 

1. Endast grundläggande skötsel och ett litet antal djur 

Den grundläggande posten för alla markklasser är skötsel med betesdjur som 

förhindrar igenväxning och med ett blygsamt betestryck.  

Marken bevaras som jordbruksmark men hävdgynnad flora kan på sikt försämras 

och till viss del ersättas av en flora som gynnas av näringspåverkan. Inget krav 

på att bevara värden kopplade till träd- och buskskikt. 

2. Sämre tillväxt på djuren 

Vi räknar med att fodervärdet på alvarbetena i likhet med den gräsfattiga marken 

är sämre och att det är vissa kostnader förknippade med detta, antingen i form av 

sämre tillväxt eller i form av åtgärder för att motverka sämre tillväxt. 

3. Samma betestryck som vi räknar med i nuvarande program 

Den hävdgynnade floran bevaras på lång sikt. 

4. Extra fokus på träd- och buskskikt 
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Värden i träd- och buskskikt kan lyftas fram i beskrivningarna och ytterligare 

fokus på detta lyfts i motivet till varför marken får räknas in markklassen. Träd 

och buskskiktet på markklassen kräver skötsel utöver basnivån för att värdena 

ska bevaras. För alvarbetet finns inget särskilt villkor men möjligheten att peka 

ut ytor med särskild karaktär på träd- och buskskikt ska utgöra en del av 

beskrivningen och kommer att leda till fortsatta kostnader för att bevara 

karaktären. 

 

 


