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Bilaga 10 Betesmarker och slåtterängar med särskilda 
skötselbehov 

Sammanfattning  

I uppdraget ingår att: 

Jordbruksverket ska också föreslå en alternativ stödutformning där 

betesmarker med behov av särskilt detaljerade skötselinstruktioner eller 

stödkonstruktioner, eller som har andra speciella förutsättningar, sköts 

med hjälp av åtagandeplaner.  

Enligt uppdraget ska vi identifiera marker som har behov av särskilt detaljerade 

skötselinstruktioner eller stödkonstruktionen som ska skötas med hjälp av 

åtagandeplaner. Det handlar om marker som har värden som kan gynnas av en 

mer detaljstyrd skötsel än vad som ingår i generella och generella särskilda 

villkor. Sådan skötsel kan uppmuntras genom extra ersättning, genom rådgivning 

eller genom villkor. 

Vi har identifierat följande grupper som kan ha särskilda behov: 

1. Skötselåtgärder för arter, naturtyper och kulturmiljöer som är kostsamma och 

går utöver föreslagna skötselvillkor  

2. Arter och naturtyper som kan gynnas av en mer detaljstyrd skötsel än 

föreslagna skötselvillkor, till exempel sent betessläpp eller specifik skötsel av 

träd- och buskskikt 

3. Arter och naturtyper som missgynnas av föreslagna skötselvillkor. 

Med föreslagna skötselvillkor menar vi de villkor som presenteras i text för 

strategisk plan samt kapitel 7 i yttrandet. 

Skötselåtgärder som går utöver kraven i miljöersättningen 

Exempel på skötselåtgärder som går utöver skötselvillkor och därmed kalkyler är 

bränning, skapa/restaurera sand- och jordblottor, särskild fållindelning och 

skötsel av brynmiljöer. Denna typ av skötselåtgärder är generellt för dyra för att 

läggas in i en åtagandeplan i dag och finansieras därför i viss utsträckning på 

annat sätt, till exempel via Naturvårdsverkets anslag och genom Skogsstyrelsens 

stöd. Det är angeläget att öka finansieringen av särskilda skötselåtgärder för att 

gynna odlingslandskapets biologiska mångfald.  

Arter och naturtyper som kan gynnas av mer detaljstyrd skötsel 

Det finns betesmarker och slåtterängar som har specifika arter eller naturtyper 

som kan gynnas av fortsatt detaljstyrd skötsel. Det är framförallt sådan skötsel 

som i dag regleras inom de särskilda skötselvillkoren ”vegetationens utseende” 



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

4(21) 

 

 

och ”tidpunkt för bete och slåtter” och som syftar till att gynna vissa arter. För 

arter och naturtyper som delvis missgynnas av förslagen till generella och 

generella särskilda skötselvillkor är ett alternativ att lämpliga skötselvillkor 

skrivs in i en åtagandeplan. Det handlar framförallt om vissa känsliga fjärilar, 

strandhäckande fåglar och kärlväxter som framförallt påverkas av betestryck och 

tidpunkt för betessläpp. 

Vi har identifierat följande behov/kriterier för marker som kan gynnas av mer 

detaljerad skötsel:  

1. Hela markklassen gräsfattig mark 

2. Hela markklassen skogsbete 

3. Betesmarker med särskilda värden som utgörs av naturtyp trädklädd 

betesmark (9070) 

4. Betesmarker med särskilda värden samt alvarbetesmarker och 

mosaikbetesmarker om de utgör miljöer för hävdgynnade hotade arter med 

särskilda skötselbehov 

Administrativa konsekvenser 

Att peka ut marker som ska ha en åtagandeplan samtidigt som vi förenklar 

genom att ta bort åtagandeplaner för de flesta marker riskerar att göra 

stödsystemet mer komplicerat både för lantbrukare och för administration. Det 

kan även påverka möjligheten att betala ut stöden i tid. Det innebär också att vi  

har två parallella system.  

Om vissa marker ska ha en åtagandeplan är det minst komplicerat att utpekade 

hela befintliga markklasser fortsätter att ha en åtagandeplan. Det är dock inte 

självklart att alla objekt i en utpekad markklass har behov av en åtagandeplan. 

Att bryta ut en del av markerna inom en befintlig markklass och hantera dem 

med åtagandeplan innebär att nya markklasser behöver konstrueras. 
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1 Inledning 

Enligt uppdraget ska vi identifiera marker som har behov av särskilt detaljerade 

skötselinstruktioner eller stödkonstruktionen som ska skötas med hjälp av 

åtagandeplaner. En sådan grupp av marker är fäbodbete som i dag hanteras i en 

separat miljöersättning. Även betesmarker och slåtterängar som ska restaureras 

behöver en plan för hur restaureringen ska genomföras. Restaurering av marker 

ingår i investeringsstödet.  

För de värdefulla marker som kan få miljöersättning för betesmarker och 

slåtterängar kommer allmänna skötselvillkor, generella skötselvillkor (olika för 

olika markklasser) och förbud tillsammans med information och rådgivning 

räcka långt för att bevara och förstärka markernas natur- och kulturvärden.  

1.1 Rådgivning i och kontroll av dagens åtagandeplaner 

I dagens åtagandeplaner finns förutom villkor en del rådgivande texter om hur 

markerna ska skötas för att värdena ska bevaras och villkoren uppfyllas. För att 

det nya systemet med generella särskilda villkor ska fungera bra behöver därför 

rådgivningen förstärkas. Vi bedömer att rådgivning generellt kan vara ett bättre 

styrmedel för att markerna ska skötas på ett sätt som gynnar natur- och 

kulturvärden jämfört med detaljerade skötselvillkor. Detaljerade skötselvillkor 

kan vara svåra att förstå, det är svårt att veta när och om villkoret är uppfyllt och 

villkorens utformning kan också vara svåra för en kontrollant att kontrollera.  

Särskilda skötselvillkor som inte följs kan ge en avvikelse vid kontroll. Det finns 

också villkor som är otydliga och därför svåra att kontrollera. Det finns en risk 

att de särskilda skötselvillkoren ger en dubbelbestraffning för samma avvikelse i 

kontroll. Ett sådant exempel är villkor om vegetationens utseende där det ofta är 

kopplat till att hålla värdefulla träd fria från igenväxning. Igenväxning är 

samtidigt ett allmänt villkor.  

1.2 Generella skötselvillkor skapar utrymme för att betala för särskilda 
skötselåtgärder 

Arbetet med att ta fram generella särskilda villkor har lett till att möjligheten att 

sätta flera villkor har minskat för marker med särskilda värden och för 

specialklasserna. Det innebär också att vissa kostnadsposter i kalkylen för skötsel 

av markerna har tagits bort. Eftersom många särskilda skötselvillkor inte längre 

finns har vi skapat ett utrymme för att bekosta fler kostnadskrävande åtgärder 

med andra ersättningar eller pengar utan att riskera dubbelfinansiering eller 

otillåten medfinansiering. Det kan även vara lämpligt att hantera vissa av 

nuvarande komplement på detta sätt, till exempel bränning som passar dåligt i ett 

femårigt åtagande.  
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2 Vad innebär det att marken har särskilda behov eller 
förutsättningar? 

I detta kapitel beskriver vi förutsättningar och utgångspunkter för vad som kan 

vara en mark med behov av särskilt detaljerade skötselinstruktioner eller 

stödkonstruktioner, eller som har andra speciella förutsättningar. 

2.1 Natur- och kulturmiljöer med särskilda skötselkrav 

För att kunna identifiera marker med höga värden som har särskilda 

skötselbehov som går utöver skötselvillkoren för markklassen utgår vi från att: 

1. Markerna ska ha höga natur- och/eller kulturvärden knutna till 

hävd/odlingslandskap/jordbruk. 

2. Värdena är beroende av skötselåtgärder som går utöver föreslagna 

skötselvillkor och förbud eller som missgynnas av föreslagna skötselvillkor. 

3. De åtgärder som går utöver föreslagna skötselvillkor är kostsamma och/eller 

problematiska att genomföra. 

4. Åtgärderna ska utföras på godkänd jordbruksmark (betesmark eller 

slåtteräng) inom CAP. 

2.2 Särskilda skötselåtgärder som behövs för att gynna utpekade arter 
och naturtyper 

Det är tre typer av skötselbehov som behöver lösas för att stödsystemet ska 

gynna natur- och kulturvärden samtidigt som det är så enkelt som möjligt för 

såväl lantbrukare som myndigheter: 

1. Skötselåtgärder för arter, naturtyper och kulturmiljöer som är kostsamma och 

går utöver föreslagna skötselvillkor  

2. Arter och naturtyper som kan gynnas av en mer detaljstyrd skötsel än 

föreslagna skötselvillkor, till exempel sent betessläpp eller specifik skötsel av 

träd- och buskskikt 

3. Arter och naturtyper som missgynnas av föreslagna skötselvillkor  

3 Skötselåtgärder för arter, naturtyper och kulturmiljöer 
som är kostsamma och går utöver föreslagna 
skötselvillkor  

En typ av skötsel är sådan som går utöver de generella skötselvillkoren och som 

är relativt dyr. För att finansiera sådan skötsel används redan i dag pengar inom 

arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter eller skötsel av skyddade områden. 

Exempel på sådana skötselåtgärder är: 

 Tuvfräsning av strandängar 
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 Stubbfräsning 

 Sjöstängsel 

 Särskild fållindelning för att undvika bete av gentianor och orkidéer tidigt på 

säsongen. 

 Stängsel för att stänga ute vildsvin i känsliga marker 

 Skötsel av brynmiljöer i övergångszon mellan betesmark och skog 

 Bränning1 

 Lövtäkt2 

 Restaurering av kulturmiljöer 

 Skapa sandblottor 

 Åtgärder för att återskapa naturlig vattenregim, till exempel att lägga igen 

diken. 

3.1 Särskilda pengar för dyra skötselåtgärder är bättre än flerårig 
miljöersättning 

Behoven av riktade skötselåtgärder varierar mellan marker, år och län. Vi 

bedömer därför att det är betydligt enklare och smidigare med ett stöd eller en 

finansiering för dessa åtgärder som inte är sammankopplad med en flerårig 

miljöersättning. Vi ser flera fördelar med att denna finansiering är helt nationell, 

till exempel att flexibiliteten ökar och administrationen bedöms bli lägre.  

3.2 Ny åtgärd eller förstärkning av befintlig verksamhet 

Det finns olika sätt att förstärka insatser för dyra skötselåtgärder, nedan nämner 

vi förslag med ett projektstöd och förstärkning av myndigheters befintliga 

verksamheter.  

 Ny åtgärd, ett flerårigt projektstöd 

Detta alternativ motsvarar ett upplägg som liknar den specialinsats som fanns i 

utvald miljö (landsbygdsprogrammet 2007-2013) och där både lönekostnader 

och genomförande av åtgärder kunde hanteras i samma projekt. I utvald miljö 

fick länsstyrelserna pengar fördelade utifrån en fördelningsnyckel som 

lantbrukare och andra i länet kunde söka stöd för. Även länsstyrelserna kunde 

söka stöd inom denna åtgärd. De fördelade pengarna kunde användas under hela 

programperioden. 

Ett liknande projektstöd kan hanteras inom samarbetsåtgärden i CAP, där det är 

möjligt att bevilja stöd för projekt som inkluderar lönekostnader, köp av tjänst 

och övriga utgifter. För särskilda skötselåtgärder på betesmarker och slåtterängar 

bör stödnivån vara 100 procent. Det är troligen enklast om respektive 

                                                 
1 Hanteras i dag som komplement kopplat till miljöersättningen för särskild skötsel. 
2 Hanteras i dag som komplement kopplat till miljöersättningen för särskild skötsel. 
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länsstyrelse söker projektstödet och i sin tur ersätter lantbrukare för dyra och 

komplicerade skötselåtgärder, men kan även lösas på annat sätt.  

Fördelen med att använda samarbetsåtgärden är att det går att göra fleråriga 

projekt. Nackdelen är att projekt riskerar att bli administrativt tunga. Föreslagna 

villkor inom samarbetsåtgärden behöver ses över i förhållande till den här typen 

av projekt.  

 Fördela mer pengar till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen  

Ett alternativ eller komplement till att hantera särskilda skötselåtgärder inom 

CAP är att till exempel förstärka länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram för 

hotade arter och arbetet med kulturmiljöer samt Skogsstyrelsens stöd, som kan 

sökas av skogsägare (för skötsel och restaurering av brynmiljöer). Förslaget 

innebär att befintlig verksamhet på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen förstärks 

med mer pengar. Eftersom det finns god kunskap på berörda myndigheter om 

lämpliga skötselåtgärder för arter och naturtyper kan pengarna styrs till rätt 

marker och till utpekade arter och naturtyper.  

4 Arter och naturtyper som kan gynnas av en mer 
detaljstyrd skötsel  

En annan typ av skötselåtgärder är sådana som i dag regleras inom 

”vegetationens utseende” och ”tidpunkt för bete och slåtter”.  

4.1 Arter som har särskilda skötselbehov i nuvarande åtagandeplaner 

Ungefär hälften av alla hotade arter är mer eller mindre knutna till 

odlingslandskapet. Inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och 

biotoper är det knappt 80 program (av totalt cirka 130) som berör 

odlingslandskapet3. Det finns därför behov av att skapa bättre förutsättningar för 

arter som på ett eller annat sätt missgynnats av jordbrukets utveckling. Det finns 

också direktivsarter i artskyddsförordningen som kan gynnas av fler eller andra 

villkor än de generella skötselvillkoren.  

I dag har länsstyrelserna i olika utsträckning använt skötselvillkor inom 

åtagandeplaner för att detaljstyra skötsel som rör dessa arter. I villkoret om 

vegetationens utseende finns sådana exempel:   

 Du ska bevara den karaktär som finns i träd- och buskskiktet, som är viktig 

för att bevara den biologiska mångfalden. Äldre träd och buskar i en gammal 

gårdsmiljö är även en viktig livsmiljö för den rödlistade barbastellen. Detta 

innebär att du ska spara äldre, grövre träd, hålträd, bärande träd och buskar 

samt döda/döende träd. Unga träd som på sikt kan ersätta de äldre ska sparas 

                                                 
3 Uppgifter om antal program omfattar endast de åtgärdsprogram som Naturvårdsverket har beslutat 
ska genomföras genom strategiskt arbete. Åtgärdsprogram som handlar om till exempel 
kunskapsframtagande ingår inte. 
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i sådan omfattning att markens karaktär i träd- och buskskikt på sikt finns 

kvar. 

 Marken har flera olika arter av hotade skalbaggar som är beroende av död 

ved i olika former. Röjningar, utöver borttagning av yngre sly och snår, ska 

alltid göras i samråd med Länsstyrelsen i XX. 

 Högar med risrester eller liknande får ej tas bort från marken eller brännas 

mellan 1/10 och 15/4, eftersom dessa kan utgöra övervintringsplatser för 

grönfläckig padda. På skiftet damm som regelbundet kommer behöva 

underhållas och hållas öppen för att utgöra optimal lekplats för den hotade 

arten grönfläckig padda. Skötseln står länsstyrelsen för. Rensmassor får ej 

spridas ut över betesmarken utan ska hållas begränsade till små ytor eller tas 

bort från betesmarken. Det kan förekomma tillfälliga stängsel under lek- och 

yngeltiden. 

Även inom villkoret ”tidpunkt för bete och slåtter” finns exempel på villkor som 

syftar till att gynna specifika arter:  

 Slåttern ska genomföras mellan 15 juli och 30 september. Det ovanligt sena 

sista-datumet för slåtter är motiverat med hänsyn till förekomsten av stor 

ögontröst. Detta är en mycket sent blommande och sällsynt växt som ingår i 

ett åtgärdsprogram för hotade arter.  

 Se åtgärdsyta där den hotade fältgentianan ska finnas. Just denna är 

tidigblommande och kräver speciell skötsel för att kunna finnas kvar. Du ska 

låta beta detta område svagt fram till 20 juli. Därefter ska marken ha ett 

hårdare betestryck. År 2017 ska marken betas tidigast 20 juli så att växten 

hinner fruktmogna och så frö. 

 Området får endast betas mellan 20 juli och 1 december. Insekter som fjärilar 

påverkas positivt av ett sent betespåsläpp. Forskning har påvisat att 66 % av 

65 st hotade fjärilsarter i Uppsala län har hunnit med sin utveckling till fjäril 

före ett betespåsläpp efter den 20 juli och är då inte längre beroende av 

växten som den lever av.   

4.2 Arter och naturtyper som missgynnas av föreslagna skötselvillkor  

Den tredje typen av skötselåtgärder är sådana som inte stämmer överens med de 

generella villkoren. Det kan till exempel handla om:  

 Fållindelning med extensivt bete 

 Fållindelning utan bete vissa år 

 Betesfritt år 

 Särskilda krav på träd och buskar 

Arter som mnemosynefjäril, väddnätfjäril och dårgräsfjäril som har andra krav 

på betestryck än de allmänna skötselvillkoren finansieras ibland av 
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länsstyrelsen/Naturvårdsverket (ÅGP eller pengar för skötsel av skyddade 

områden). Lantbrukaren får då andra pengar kombinerat med villkor om 

betestidpunkt och antal betesdjur.  

 Arter som har särskilda skötselbehov i nuvarande åtagandeplaner 

Det finns även hotade arter där länsstyrelserna i olika utsträckning använder 

skötselvillkoret om vegetationens utseende för att styra skötseln genom 

åtagandeplanen genom att medge undantag från generella villkor om bete och 

igenväxning:   

 På skiftet finns ett område (åtgärdsyta 1) som utgör ett undantag från de 

generella villkoren om igenväxning, för att gynna en rödlistad art (ängshök). 

Länsstyrelsen måste kontaktas innan åtgärder, till exempel röjning sker i 

dessa marker. 

 Håll efter slyuppkomster i marken, som lätt uppstår vid sent betespåsläpp. 

Röj med försiktighet och omsorg för att inte störa markvegetationen för 

mycket. Du ska ta bort det gräs som slås av för att inte tillföra näring till 

marken. En större ansamling av förna vid betesperiodens slut än vad som är 

normalt är dock tillåtet. Mnemosynefjärilen missgynnas av hårt bete och 

därför får vegetationen i området inte vara välbetad utan betet ska vara 

tufsigt. Med tufsigt bete menas att tuvor med en del förna (gamla gräs och 

örter) och växter ska finnas kvar vid betessäsongens slut. 

 I närliggande hagar finns en av Östergötlands största populationer av 

dårgräsfjäril. Dårgräsfjärilen kräver marker med riklig förekomst av hassel 

samt fjärilens värdväxt (växt som larverna lever på) lundstarr. Ett av 

huvudmålen med skötseln av marken är att den på sikt ska kunna hysa 

populationer av dårgräsfjäril varför ett tätare träd- och buskskikt än normalt 

tillåts i hagen. 

4.3 Hur hantera särskilda behov utan åtagandeplaner 

 Extra dyra skötselåtgärder 

Se kapitel 3 Skötselåtgärder för arter, naturtyper och kulturmiljöer som är 

kostsamma och går utöver föreslagna skötselvillkor. 

 Tid för bete och slåtter samt vegetationens utseende 

Se t.ex. kapitel 4.4 i yttrandet. 

 Dispens igenväxning  

Se bilaga 4.  
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 Extensivt bete 

Möjligheten till extensivt bete inom CAP utan åtagandeplaner behöver utredas 

vidare, se bilaga 12.  

 Betesfria år 

Det finns redan i dag möjlighet för lantbrukaren att göra uppehåll i betet vissa år, 

men aldrig två år i rad. Vi föreslår att denna möjlighet finns kvar även i 

kommande period. Under de betesfria åren har vi inte möjlighet att betala ut 

miljöersättning. Betesmarker och slåtterängar som berättigar till gårdsstöd får 

dock gårdsstöd även de betesfria åren. 

Behovet av betes- och slåtterfria år finns i alla markklasser, men bara för en liten 

andel av markerna. Andelen varierar mellan markklasser. Behovet av att betala 

ut miljöersättning för att lantbrukare inte ska beta vissa marker har vi tolkat vara 

av mer regional/lokal karaktär, till exempel på södra Öland. Behovet kan öka till 

fler områden/regioner om torra somrar blir vanligare. 

Om det ska vara möjligt att betala ut miljöersättning för betesfria år, till exempel 

vartannatårsbete, behöver kalkylen justeras utifrån det. Bete under tre år av fem 

innebär således en kalkylnivå som är 60 procent av ursprunglig nivå.  

Vartannatårsbete är inte lämpligt på alla marker som omfattas av 

miljöersättningen eftersom markernas värden, inklusive produktionsvärde, 

bevaras bättre om de betas varje år. Möjligheten att få miljöersättning för bete 

vartannat år kommer således att missgynna marker som bör betas varje år 

eftersom kalkylen och villkoren kommer att gälla alla marker.  

Eftersom det finns en möjlighet för lantbrukare att inte beta eller slåttra marker 

varje år inom CAP bör det finnas andra pengar för att ersätta marker där 

länsstyrelsen bedömer att lantbrukare inte ska beta marken och att staten behöver 

finansiera utebliven miljöersättning betesfria år. Motivet för en sådan ersättning 

ska alltid vara att markernas natur- och kulturvärden gynnas av betesfria år för 

att bevaras och förstärkas.   

4.4 Areal betesmark och slåtteräng som har särskilda skötselbehov 

 Identifiera marker med särskilda behov på nationell nivå och i förväg 

För de kriterier vi presenterar utgår vi från att markerna kan identifieras i förväg 

och att kriterierna ska vara lika i hela landet. Kriterierna för marker som har 

särskilda behov och därför ska hanteras med åtagandeplan eller rådgivning om 

lämplig skötsel4 utgår från grupperna: 

1. Arter och naturtyper som kan gynnas av en mer detaljstyrd skötsel genom 

skötselinstruktioner om tidpunkt för bete/slåtter och vegetationens utseende 

                                                 
4 Med rådgivning menar vi rådgivning på plats, skriftlig information och/eller kurser etc.  
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2. Arter och naturtyper som missgynnas av föreslagna skötselvillkor  

Utifrån dessa kriterier kan följande avgränsningar vara lämpliga:  

1. Hela markklassen gräsfattig mark 

2. Hela markklassen skogsbete 

3. Betesmarker med särskilda värden som utgörs av naturtyp trädklädd 

betesmark (9070) 

4. Betesmarker med särskilda värden samt alvarbetesmarker och 

mosaikbetesmarker om de utgör miljöer för hävdgynnade hotade arter med 

särskilda skötselbehov 

 Markklassen gräsfattig mark 

Avgränsningen omfattar ungefär 1 400 hektar och 690 objekt.  

Motiv: Definitionen av gräsfattig mark utgår från att marken ska ha höga 

värden i form av vissa naturtyper, blå bård, hävdgynnad nyckelbiotop eller 

rymma hävdgynnade hotade arter/direktivsarter. Markklassen omfattar 

många olika typer av värdefulla naturmiljöer och arter varför det är svårt att 

ta fram ett generellt villkor om skötsel. För att bevara och förstärka befintliga 

värden kan därför specialanpassade skötselvillkor eller rådgivning om 

lämplig skötsel behövas.  

 Markklassen skogsbete 

Avgränsningen omfattar ungefär 12 600 hektar och 2 500 objekt.   

Motiv: Det finns lite skogsbete kvar i dag jämfört med historiska arealer, 

vilket skulle kunna motivera detaljstyrd och objektsstyrd skötsel av markerna 

så att dess värden bevaras. I dag har många länsstyrelser tagit fram regionala 

villkor för sina skogsbeten som sätts på alla marker i länet. Åtagandeplanens 

villkor skulle troligen snarare bli regionaliserade än objektsstyrda. För att 

bevara markernas värden kan det troligen för en viss andel räcka med en 

beskrivning och ett generellt villkor om att marken ska skötas med 

plockhuggning och att dess karaktär (som framgår av beskrivningen) ska 

bevaras. För andra marker kan därför specialanpassade skötselvillkor eller 

rådgivning om lämplig skötsel behövas.  

 Betesmarker med särskilda värden som utgörs av naturtyp trädklädd 
betesmark (9070) 

Avgränsningen omfattar ungefär 12 300 hektar och 1 300 objekt.  

Motiv: Trädklädda betesmarker har generellt höga värden som gynnas av en 

mer detaljerad skötsel av träd- och buskskikt med hänsyn till de hotade arter 

som förekommer. Det finns även några nackdelar med denna avgränsning: 
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a) Naturtypsklassningen av trädklädd betesmark kommer från ängs- och 

betesmarksinventeringen (TUVA) där stora delar av inventeringsdata 

är relativt gammalt (cirka 20 år). I TUVA saknas också information 

om naturtyper i marker som är sökta efter 2018.  

b) Många marker med naturtyp trädklädd betesmark (på särskilda 

värden) innehåller även andra naturtyper och ej naturtypsklassad 

betesmark. Det innebär att ajourhållningen behöver kunna avgränsa 

naturtyp 9070 inom betesmarksblocken för att avgränsa delar med 

åtagandeplan från övrig mark, om endast naturtypen ska omfattas av 

åtagandeplan 

c) Alla trädklädda betesmarker behöver inte särskilda villkor i en 

åtagandeplan eftersom värdena gynnas av generella villkor 

4.4.4.1 Analys trädklädd betesmark 

Trädklädda betesmarker är en naturtyp som i vissa fall kan gynnas av en mer 

detaljerad skötsel inom villkor om vegetationens utseende. I Natura 2000 

finns 6 450 hektar trädklädd betesmark som omfattas av block. Utanför 

Natura 2000 finns ytterligare 14 770 hektar sådan mark. En viss andel av de 

trädklädda betesmarkerna kan skötas med generella villkor. 17 300 hektar 

betesmarker med jordbrukarstöd är klassade som trädklädd betesmark i ängs- 

och betesmarksinventeringen, det inkluderar både marker i och utanför 

skyddade områden. Marker som sökts de senaste åren har ännu inte hunnit 

inventeras inom ängs- och betesmarksinventeringen, men överlappsanalysen 

ger ändå en indikation om arealerna. Trädklädda betesmarker finns främst i 

betesmarker med särskilda värden och skogsbete.  

Tabell 1 Areal markklass med naturtypen trädklädd betesmark i TUVA, exakt överlapp. 

Markklass Antal Area Andel 

Alvarbete 641 861 5 % 

Betesmark med särskilda värden 7 958 9 484 55 % 

Fäbodbete utan gårdsstöd 2 19 0 % 

Gräsfattiga marker 225 339 2 % 

Mosaikbetesmark 111 51 0 % 

Restaureringsmark 6 2 0 % 

Skogsbete 1 585 6 346 37 % 

Slåtteräng med särskilda värden 160 37 0 % 

Summa 10 688 17 138 100 % 

 

Det blir inte kostnadseffektivt att hantera betesmarker som endast har trädklädd 

betesmark på en liten andel av blocket eller som omfattar en liten areal. Det kan 

därför finnas anledning att endast ha åtagandeplan på marker som har minst ett 
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eller två hektar av naturtypen (tabell 2), alternativt till minst 50 procent består av 

naturtypen (tabell 3).  

Om vi antar att trädklädd betesmark ska utgöra minst två hektar för att en 

åtagandeplan ska upprättas kommer 5 760 hektar omfattas. För att inte behöva 

ajourhålla gräns mellan trädklädd betesmark och resten av betesmarken bör hela 

markklassen ingå i åtagandeplanen, vilket innebär att cirka 12 300 hektar 

omfattas.  

Tabell 2 Areal och antal betesmarker med särskilda värden där markklassen består av minst en och 

minst två hektar trädklädd betesmark.  

Betesmarker med särskilda värden Antal Area 9070 Area i markklassen 
Andel 
9070 

Minst 1 hektar 9070 2 665 7 680 20 160 
38 

procent 

Minst 2 hektar 9070 1 297 5 760  12 287 
47 

procent 

 

Drygt 7 000 hektar betesmarker med särskilda värden har klassats som trädklädd 

betesmark på mer än halva arealen och drygt 6 500 hektar skogsbete. 

Tabell 3 Areal markklass med mer än 50 % trädklädd betesmark från överlapp med TUVA, hela 

markklassarealen är med i summeringen även de delar som inte är trädklädd betesmark. 

Markklass Antal Areal (ha) Andel 

Alvarbete 132 613 4 % 

Betesmark med särskilda värden 2 595 7 0925 48 % 

Fäbodbete utan gårdsstöd 1 22 0 % 

Gräsfattiga marker 172 366 2 % 

Mosaikbetesmark 60 42 0 % 

Restaureringsmark 1 2 0 % 

Skogsbete 1 157 6 576 44 % 

Slåtteräng med särskilda värden 28 25 0 % 

Summa 4 146 14 739 100 % 

 

                                                 
5 1 220 hektar ingår i block med ÅGP-arter. 
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 Betesmarker med särskilda värden samt alvarmarker och mosaikbeten 
om de utgör miljöer för hävdgynnade hotade arter med särskilda 
skötselbehov 

Avgränsningen omfattar ungefär 40 000 hektar (baserat på hävdgynnade arter 

med åtgärdsprogram) och 3 000 block6.  

Motiv: Att identifiera hotade arter som har andra skötselbehov än de 

föreslagna generella villkoren är troligen den mest behovsstyrda 

avgränsningen. Det finns dock vissa nackdelar med denna avgränsning: 

a) Vi har inte full koll på vilka dessa arter är 

b) Vi har inte full koll var arterna finns, eftersom rapportering av arter 

till artportalen beror av var det bor människor som rapporterar in 

uppgifter 

c) Flera uppgifter i artportalen är gamla (i uttaget är uppgifterna från 

2000, dvs. max 20 år gamla) 

d) För att markerna ska ha en åtagandeplan behöver uppgifter om 

artförekomst verifieras, så att åtagandeplan inklusive särskilda 

skötselvillkor hamnar där det finns behov. Detta kan vara ett 

komplicerat och tidskrävande arbetssätt och svårt att kommunicera 

till lantbrukare. 

4.4.5.1 Analys hotade arter 

Drygt 42 000 hektar betesmarker ligger i jordbruksblock med förekomst av 

arter med åtgärdsprogram för hotade arter som har pekats ut som särskilt 

skötselkrävande i vägledningen från de ansvariga för åtgärdsprogrammen på 

länsstyrelserna till åtagandeplanhandläggarna. Knappt 40 000 hektar ligger i 

betesmarker med särskilda värden, alvarbetesmark eller i mosaikbetesmark 

vilket innebär att cirka 20 procent av arealen i de markklasserna skulle 

omfattas av åtagandeplaner i det här förslaget. Arealen för alvarmarkerna kan 

dock vara överskattad eftersom vissa alvarblock är mycket stora och ett 

artfynd i kanten av ett stort block innebär att hela blocket kommer med i 

arealen. Det bekräftas av att 70 procent av alvararealen är i block med 

artfynd medan endast 22 procent av antalet alvarblock har artfynd. 

Artfynden är hämtade från artportalen och har filtrerats så att endast fynd 

med tillräckligt hög noggrannhet som noterats efter år 2000 har tagits med i 

analysen. För fåglar har fynden begränsats till häckningslokaler.  

                                                 
6 Enligt Naturvårdsverkets bedömning är det cirka 16 000 hektar som faktiskt behöver särskilda 
villkor utifrån hotade arters behov.  
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Lista på arter/artgrupper som ingår i analysen 

Alkonblåvinge Skalbaggar i eklågor 

Almblombock Svart guldbagge 

Artrik svampflora Skalbaggar på gammal asp 

Barbastell Skalbaggar på skogslind 

Brunkulla (Gymnadenia nigra) Stor ögontröst 

Dyngbaggar Stortapetserarbi, storkägelbi och thomsonkägelbi 

Dårgräsfjäril Strandpadda 

Finnögontröst Strandskinnlav 

Frölöpare  Strandsötväppling  

Gentianor Sumpjordtunga  

Gotlandssäfferotplattmal Svampar i ängs-och betesmarker 

Gulfläckig igelkottspinnare Svartfläckig blåvinge 

Gullrisbock Svartpälsbi 

Hotade insekter på krisslor Svensk ögontröst 

Hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet Sydlig kärrsnäppa 

Hårklomossa Trumgräshoppa 

Hällebräcka Vadare på sydsvenska strandängar 

Jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes) Vedorangelav och grå ladlav på kulturved (ladparasitspik) 

Luddfingerört  Vildbin 

Luktvädd  Violett guldvinge 

Långbensgroda Violgubbe 

Långhorningar i hassel och klen ek Rödlistade fjälltaggsvampar 

Låsbräknar Vityxne 

Läderbagge Väddnätfjäril 

Mnemosynefjäril Älvängslöpare 

Ostronört Ängsskäreplattmal 

Sandödla Ävjepilört 

 

Tabell 4 Areal markklass i jordbruksblock med förekomst av ÅGP-arter med utpekade behov av 

särskilda skötselåtgärder. 

Markklass Antal block 

Area markklass i 
block med ÅGP-
arter 

Andel av 
areal i 
markklass 

Alvarbete 270 18 002 70 % 

Betesmark med särskilda värden 2 670 21 069 14 % 

Gräsfattiga marker 38 103 7% 

Mosaikbetesmark 54 841 18 % 

Skogsbete 148 1 875 15 % 

Slåtteräng med särskilda värden 513 888 8 % 

Summa 3 693 42 779 21 % 

Summa (endast utpekade markklasser) 2 994 39 912 22 % 
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Det finns 3 693 block med ÅGP-arter som har ett eller flera särskilda 

skötselvillkor. Knappt 90 procent har villkor om reglering av 

tillskottsutfodring, 13 procent om skötsel av landskapselement, 47 procent 

om tidpunkt för bete/slåtter och 53 procent om vegetationens utseende. 

(Tabell 5) 

Tabell 5. Antal block med ÅGP-arter inom respektive markklass som har särskilda 

skötselvillkor.  

 
Reglering av 
tillskottsutfodring 

Skötsel av 
landskaps-
element 

Tidpunkt för 
bete/slåtter 

Vegetationen
s utseende 

Alvarbete 262 40 8 163 

Betesmark med 
särskilda värden 

2 602 363 1 164 1 516 

Gräsfattiga marker 26 3 10 35 

Mosaikbetesmark 53 8 24 29 

Skogsbete 131 7 23 42 

Slåtteräng med 
särskilda värden 

208 54 491 163 

Summa 3 282 475 1 720 1 948 

Vi har undersökt ett stickprov (25 stycken) av särskilda villkor i följande 

grupper: 

1. Vegetationens utseende 

a. Alvarbete 

b. Betesmark med särskilda värden 

2. Tidpunkt för bete och slåtter 

a. Betesmark med särskilda värden 

b. Slåtteräng med särskilda värden 

c. Mosaikbete 

Skötselvillkor har i mellan 0 till 25 procent anpassats för utpekade hotade 

arter. (Tabell 6) 

 

Utifrån stickprovet är det vanligast att villkoret om tidpunkt för bete i 

betesmarker med särskilda värden anger förbud mot att ha djuren på 

betesmarken under vintern. Motsvarande villkor på slåtterängar beskriver 

lämplig tidpunkt för slåtter utifrån slåttergynnade arter generellt och 90 

procent av tidpunkt ryms inom förslag om generellt särskilt skötselvillkor. 

Övriga 10 procent har möjlighet till tidigare slåtter.  

 

Villkoret om vegetationens utseende på marker med särskilda värden handlar 

till största delen om att värdefulla träd ska sparas, att igenväxning ska hållas 



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

18(21) 

 

 

borta och att betestrycket ska vara så hårt att ingen skadlig förnaansamling 

sker och kulturlämningar hållas synliga. Villkor om vegetationens utseende 

på alvarbeten handlar till största delen om buskar, hur mycket buskar som 

ska finnas och att länsstyrelsen ska kontaktas innan man får röja.  

Tabell 6. Andel villkor i stickprovet som beskrivs utifrån utpekade hotade arter på 

markklassen.  

 
Tidpunkt för bete/slåtter Vegetationens utseende 

Alvarbete Ej granskat 1 procent1 

Betesmark med särskilda värden 24 procent 8 procent 

Mosaikbete 0 procent2 Ej granskat 

Slåtteräng med särskilda värden 16 procent Ej granskat 

1 För alvarbete tittade vi också på ett stort antal åtgärdsytor och då hade två av 300 villkor som 

kopplade till hotad art (ängshök). 

2 Det var 18 procent som hade nämnt tidpunkt utifrån hotade arter generellt, men inte beskrivit 

vilka arter det handlade om. 

4.5 Bortvalda avgränsningar 

 Gräsmarksnaturtyper i Natura 2000 områden med särskilda värden 

En relativt enkel avgränsning hade varit att betesmarker och slåtterängar inom 

Natura 2000 och andra skyddade områden och samtidigt har markklassen 

särskilda värden, eller någon av specialklasserna, ska fortsätta att hanteras med 

åtagandeplaner. En sådan variant hade också varit rättssäker, dvs. det är tydligt 

om markerna är inom eller utanför ett skyddat område. Till nackdelarna hör att 

det inte alltid finns behov av särskilda skötselinstruktioner bara för att en mark 

ligger i skyddat område. Skyddade områden har dessutom redan en 

bevarandeplan eller skötselplan som ska stödja målen med områdesskyddet.  

Avgränsningen skulle kunna bidra till internationella åtaganden, men det beror 

på hur attraktivt det blir att sköta Natura 2000 i jämförelse med marker med färre 

villkor. 

 Marker som noterats som möjlig äng i ängs- och 
betesmarksinventeringen 

Förslaget innebär att marker som noterats som möjlig äng i ängs- och 

betesinventeringen och som överlappar med marker som berättigar till särskild 

skötsel kan hanteras med åtagandeplan. Motivet till det är att det i dessa marker 

ofta finns behov av ett senare betessläpp för att ängsväxterna ska hinna blomma 

och sätta frö. Det finns cirka 5 500 objekt och 22 000 hektar möjlig äng, men 

som sköts med bete. Det är dock inte all denna areal som är godkänd 

jordbruksmark. En stor nackdel är dock att inventering av möjlig äng har använts 

olika mycket i respektive län och att stora delar av TUVA är från 2002-2004. Att 
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inventeringarna är relativt gamla innebär att det inte är säkert att 

slåtterängsarterna finns kvar i alla marker med möjlig äng.  

 Värdetrakter i grön infrastruktur 

Underlaget om värdetrakter för grön infrastruktur är på en landskapsnivå snarare 

än block/skiftesnivå. Länen har kommit olika långt i detta arbete. Värdetrakter 

har vanligen identifierats utifrån hög förekomst av marker som inventerats 

genom ängs- och betesmarksinventeringen och marker som har särskild skötsel. 

Att använda värdetrakter för avgränsning innebär alltså snarare att det är täthet 

av värdefulla marker som avgör att de ska ha åtagandeplan och inte om det finns 

behov av särskilda villkor för att förstärka vissa natur- och kulturmiljöer på 

enskilda marker. Vi har därför inte utvecklat denna idé.  

5 För- och nackdelar med åtagandeplaner på vissa 
marker utifrån administrations- och 
lantbrukarperspektiv  

5.1 Att behålla åtagandeplaner för vissa marker ger höga risker för dyr 
och komplicerad administration och ansökansprocess 

Att peka ut marker som ska ha en åtagandeplan samtidigt som vi förenklar 

genom att ta bort åtagandeplaner för de flesta marker riskerar att göra 

stödsystemet mer komplicerat både för lantbrukare och för administration. Det 

kan även påverka möjligheten att betala ut stöden i tid.  

Om vissa marker ska ha en åtagandeplan är det minst komplicerat att utpekade 

hela befintliga markklasser fortsätter att ha en åtagandeplan. Det är dock inte 

självklart att alla objekt i en utpekad markklass har behov av en åtagandeplan. 

Att bryta ut en del av markerna inom en befintlig markklass och hantera dem 

med åtagandeplan innebär att nya markklasser behöver konstrueras. Kriterierna 

som ligger till grund för att dessa marker har pekats ut dvs. förekomst av 

naturtyp och vissa hotade arter, förändras löpande vilket innebär att en det 

behövs ett fastställt GIS-skikt, eller tidpunkt från när förekomsten ska finnas som 

kan ligga till grund för de nya markklasserna.  

Ett alternativ hade varit att hantera åtagandeplanen som ett valbart komplement 

på marker inom kriterierna i kapitel 4.4, men bedömningen är att det kräver en 

mer kostsam IT- och administrationslösning. Det är också en lösning som är svår 

för lantbrukaren att förstå, dvs. det blir en ytterligare nivå att välja samtidigt som 

de extra villkoren inte är kända i förväg. 

Fördelar med att ha åtagandeplaner: 

 Marker som behöver mer precisering av hur de ska skötas kommer att kunna 

skötas mer optimalt. 
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 Möjligheterna med att peka ut åtgärdsytor med riktade villkor kan vara 

tydligare för både lantbrukare och kontrollanter eftersom man kan se vilka 

villkor som gäller för den specifika marken med hjälp av kartan. 

 Lantbrukare och kontrollanter får information i en åtagandeplan hur den 

specifikt känsliga marken som ska ha särskild skötsel för att natur- och 

kulturvärden kan bevaras.  

Nackdelar med åtagandeplaner: 

 De befintliga processerna för hantering av åtagandeplaner behöver behållas 

vilket leder till parallella system för att administrera de marker som idag har 

åtagandeplaner och de som fortsättningsvis inte ska ha åtagandeplaner. 

 Det blir en mer komplex utredningsprocess än idag om delar av markklasser 

kan få en åtagandeplan. 

 Det blir mer komplext för lantbrukarna att sätta sig in i och förstå vad som 

gäller för olika marker där vissa marker och delar av marker ska ha 

åtagandeplan och andra inte. 

 Kontrollerna på dessa marker är specialanpassade efter åtagandeplanen och är 

därför mer komplexa.  

 Om en del marker ska ha åtagandeplan uppnås inte den tänkta förenklingen, 

varken för lantbrukare eller administration. 

 En fast extra ersättningsnivå för åtagandeplaner innebär att inte alla 

lantbrukares extra kostnader för vissa skötselåtgärder kommer att täckas, det 

går inte att ta fram en kalkyl som ger rättvisa åt den variation som 

skötselåtgärderna i en åtagandeplan innebär. 

 Då en kalkyl för marker med åtagandeplaner behöver förhålla sig till fler olika 

villkor och därmed innehåller fler kostnadsposter ökar risken för 

dubbelfinansiering ifall skötselåtgärder som är finansierade med andra pengar 

ska genomföras på marken. 

5.2 Alternativ där hel befintlig markklass hanteras med åtagandeplan 

Detta innebär att utvalda markklasser hanteras på samma sätt som idag men kommer 

att behöva ett eget flöde inom den nya processen vi ska utarbeta. En situation som är 

komplex är när lantbrukaren ska söka särskild skötsel för första gången och inte vet 

inte i förväg om markklassen ska ha åtagandeplan. Det blir då svårt att förutse vilken 

utredningsprocess som ska användas eftersom det finns parallella flöden. 

5.3 Alternativ där del av befintlig markklass hanteras med åtagandeplan 

Detta alternativ innebär att en del marker i befintliga markklasser bildar en eller flera 

nya markklasser och vid skötsel av dessa ska lantbrukaren följa en åtagandeplan. 

Fördelar: 
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 Alla marker inom en markklass har inte behov av särskilda villkor men för de 

som har behov av särskild skötsel innebär detta ett mer riktat genomförande.  

Nackdelar: 

 Kräver att vi skapar ny(a) markklasser för de utpekade markerna, fler 

markklasser leder till fler olika uppsättningar av villkor, definitioner mm. att 

hålla reda på. Fler markklasser innebär även mindre areal i varje markklass 

men större risk för att lantbrukaren får flera markklasser i sitt åtagande. 

 Lantbrukarna kommer att få fler olika ersättningsnivåer att förhålla sig till, 

eventuellt inom varje specialklass. Detta blir svårt för länsstyrelserna att 

förklara. 

 Lantbrukaren får olika villkor på olika marker som kan te sig lika för en 

lantbrukare om befintliga markklasser delas upp i flera. Det blir mer komplext 

för lantbrukaren som måste hålla reda på exakt vilken mark som har vilka 

villkor då lantbrukare utgår från verkligheten och inte från kartor.  

 Kräver ändringar i administrativa system och processer som t.ex. en utveckling 

av kontroll av ärenden, grunddata som ersättningsnivåer och kontrollpunkter, 

kontrollinstruktioner för fältbesök, ändring i mallar för åtagandeplaner,  

 Kräver tydliga riktlinjer och kalibreringar för att minska risken att det blir 

skillnader mellan länsstyrelser och handläggare i vilka marker som pekas ut. 

 Det finns en risk att marker pekas ut som ett sätt att få fortsätta jobba med 

åtagandeplaner på samma sätt som idag och därmed höja ersättningsnivån och 

villkorsmängd även där värdena egentligen inte kräver extra 

skötselinsatser/villkor. 

 Kan innebära blockdelning och olika regler för marker som tidigare hade 

samma regler.  

 Om rapporterade artfynd ligger till grund för utpekandet av marken finns en 

risk att åtagandeplaner styrs till områden som av olika anledningar, till exempel 

stadsnära eller i anslutning till rekreationsområde, har mer rapporteringar i 

artportalen.  

 Kunskapen om var det finns hotade arter eller utpekade naturtyper kommer att 

ändras löpande. Detta gör att marker kan behöva klassas om under en pågående 

åtagandeperiod utifrån kriterierna. Vi ser det inte som möjligt att tvinga någon 

att bryta ett pågående åtagande. 

 Att peka ut vissa delar av befintliga markklasser kan innebära att det blir 

förhållandevis lite areal i en ny markklass. Ett exempel är för 

mosaikbetesmarker där hotade arter finns på en större andel av markerna än 

t.ex. betesmarker med särskilda värden, men totalt rör det sig om några hundra 

hektar i en ny markklass för mosaikbetesmarker med åtagandeplaner. Vi 

bedömer att det inte är kostnadseffektivt med en så, arealmässigt, liten 

markklass. 


