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Bilaga 12 Behov av kompletteringar 

Det finns ett behov, dels av kompletterande utredningar som inte har ingått i 

beställningen och dels av fortsatt utveckling av delar som ingått i beställningen 

men som vi inte har hunnit klart. Flera av kompletteringarna är beroende av 

vilket vägval som görs dvs. om åtagandeplanerna ska ersättas helt eller delvis av 

generella särskilda skötselvillkor. 

1 Behov av kompletterande utredningar  

 Rådgivning och kompetensutveckling 

Det finns ett behov av att utreda organisation för rådgivning- och 

kompetensutveckling för att hantera en övergång till generella särskilda villkor 

och hur den kan riktas till de marker och lantbrukare som behöver den mest. 

Utredningen bör även omfatta möjliga kopplingar mellan rådgivning och 

ajourhållning. 

Här ingår även en mer detaljerad kostnadsbedömning, fördelning av pengar etc. 

En sådan utredning sker med fördel i samverkan mellan Naturvårdsverket, 

Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket.  

 Organisation av ajourhållning 

Organisation och finansiering av ajourhållningen för markklasser behöver 

utredas ytterligare.  

2 Behov av fortsatt utveckling av lämnade förslag 

 Beskrivning och motiv 

På sikt är det lämpligt att beskrivningar och motiv harmoniseras och att texter som 

hänvisar till särskild skötsel anpassas till de nya generella särskilda 

skötselvillkoren. 

Särskilt gäller detta för markklassen alvarbete där vi har föreslagit en modell med 

en möjlighet att använda ytor i beskrivningen för markklassen alvarbete. 

Utformning av modellen och användning av ytor i beskrivningen behöver 

analyseras. 

 Upplägg för särskilda skötselinsatser utöver åtagandeplaner 

Det finns ett behov av att utreda vidare vilka alternativ som är lämpligast för att 

finansiera särskilda skötselinsatser som inte passar i åtagandeplaner. 

Utformningen kan skilja beroende på om det ska finansieras via CAP eller inte.  

 Tillåta eller förbjuda sambete på slåtterängar med särskilda värden 
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Vi behöver utreda vidare om sambete med vallar i aktivt bruk och andra marker 

där tillskottsutfodring. Vid förbud mot tillskottsutfodring finns det en risk att 

lantbrukare slutar sköta dom små slåtterängarna med efterbete som finns 

insprängda i jordbrukslandskapet vilket behöver utredas då många slåtterängar är 

just små. 

 Undantag 

Länsstyrelsen kan idag göra undantag genom att fastställa särskilda 

skötselvillkor i åtagandeplanen. Vi behöver utreda möjligheten att utvidga de 

undantag som idag finns under 3 kap 17 § för att ta hand om de vanligaste 

undantagen som görs via åtagandeplanen. Kriterierna för undantagen behöver 

dock vara tydliga och inte för många. Har vi öppna möjligheter till undantag, dvs 

att länsstyrelsen själva bestämmer vilka villkor som ska skötas annorlunda, blir 

det svårt att tillämpa (speciellt utan en åtagandeplan) och rättsosäkert.  

  Extensivt bete 

Det är svårt att tillgodose de behov som finns på vissa marker för extensivt bete 

inom miljöersättningen. Det kan finnas möjligheter att besluta om undantag i 

vissa fall, men hur behöver utredas vidare i samband med utredning av undantag. 

En ersättning där extensivt bete eller betesfria år ska finansieras utöver det som 

är möjligt idag i CAP ser vi inte någon lösning på om det inte går att hantera med 

nationella pengar. 

 Komplementet svårtillgängliga platser 

Den konstruktion som finns idag innebär en ersättning per hektar för marker med 

särskild skötsel på öar utan fast landförbindelse eller en svåråtkomlig plats i 

väglöst land. I väglöst land är det bara slåtterängar som får ersättningen, på öar 

utan broförbindelse är det både markklasser för bete och slåtter som får 

ersättning. Svårtillgänglig plats finns framförallt på betesmarker med särskilda 

värden, mosaikbetesmark och skogsbete. Förslag att utreda är om 

svårtillgängliga platser i förväg kan kopplas till ett block Vi behöver utreda 

vidare hur detta kan hanteras i administrationen. 

 Lövtäkt 

Vi föreslår att lövtäkt inte ska hanteras som ett flerårigt åtagande men vi har inte 

haft möjlighet att utreda bästa upplägg för en annan ersättningsform.  

 Färdigställa kalkyler  

Vi har inte tagit fram kalkyler för alternativet om vissa marker ska ha kvar 

åtagandeplaner eller hur en kombination av en del marker med generella 

särskilda villkor och en del med åtagandeplaner ska se ut. Viktning av kalkylerna 

är beroende på en kombination eller inte. Kalkylerna för komplementen är inte 

anpassade till generella särskilda villkor. 

 Om marker med särskilda behov ska hanteras med åtagandeplan  

Ytterligare utredning om marker med särskilda skötselbehov behöver göras om 

departementet beslutar att åtagandeplan ska fortsatt finnas på vissa marker.  
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I uppdraget har vi identifierat marker som har behov av särskilda 

skötselinstruktioner. Vissa av kriterierna är relativt lätta att administrera och 

kommunicera, till exempel hela markklasser. Andra kriterier, till exempel hotade 

arter, behöver ytterligare utredning för att hitta rätt balans mellan behov, 

möjlighet att genomföra administrativt och möjlighet att kommunicera. Det kan 

till exempel handla om att peka ut exakt vilka arter som behöver särskilda villkor 

om tidpunkt för bete och arter som behöver särskilda villkor om fält-, busk- och 

trädskikt. När denna lista är fastställd behöver vi ta ställning till om förekomst av 

hotad art ska innebära delning av markklass inom ett block eller om hela 

markklassen ska omfattas av åtagandeplan. Det kan finnas extremfall på till 

exempel alvaret där en hotad art beroende av särskilda skötselinstruktioner finns 

på ett litet väl avgränsat område och hela markklassen utgör mer än 100 hektar.  

 

 

 

 


