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Förteckning över åtgärdsförslagen (dec 2020 samt mars 2021) 
 
(Av Jordbruksverket lämnade förslag till åtgärder i den strategiska planen, dec 2020 samt mars 2021) 
 

 Gårdsstöd  

 Stöd till unga jordbrukare 

 Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 

kväveläckage (eco-scheme) 

 Ersättning för blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzon i skogsbygd 

(eco-scheme), Komplettering av blommande kantzon  

 Nötkreatursstöd 

 Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker 

 Stöd till biodlingssektorn  

 Ersättning för ekologisk produktion (eco-scheme) 

 Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar 

 Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 

 Ersättning för hotade husdjursraser 

 Djurvälfärdsersättning för får 

 Djurvälfärdsersättning för kor 

 Djurvälfärdsersättning för suggor 

 Kompensationsstöd 

 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

 Investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar 

 Investeringsstöd för bevattningsdammar 

 Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder  

 Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar 

 Investeringsstöd för jobb och tillväxt 

 Stöd till bredband 

 Stöd till kommersiell service 

 Startstöd 

 Stöd till innovationsgrupper och innovationsprojekt inom EIP  

 Stöd till samarbete 

 Stöd till lokalt ledd utveckling genom Leader 

 Stöd till kompetensutveckling 
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 Finansiella instrument 

 Fäbodar 

 Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar 

• Investeringsstöd för strukturkalkning och kalkfilterdiken 

 

Förteckning över åtgärder i den beslutade strategiska planen (dec 
2021) 
 Grundläggande inkomststöd - Gårdsstöd 

 Stöd till unga jordbrukare 

 Nötkreatursstöd  

 Ersättning för precisionsodling planering 

 Ersättning för mellangröda, fånggröda och vårbearbetning  

 Ersättning för ekologisk produktion 

 Stöd till producentorganisationer frukt och grönt 

 Stöd till biodlingssektorn 

 Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar 

 Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 

 Ersättning för hotade husdjursraser 

 Djurvälfärdsersättningar för får 

 Djurvälfärdsersättningar för kor 

 Djurvälfärdsersättningar för suggor 

 Kompensationsstöd 

 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

 Investeringsstöd för kalkfilterdiken  

 Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 

 Investeringsstöd för jobb och utveckling av livsmedelskedjan 

 Investeringsstöd för bevattningsdammar 

 Startstöd  

 Innovationsstöd inom EIP-Agri 

 Stöd till samarbete 

 Stöd till Leader 

 Stöd till kompetensutveckling 

 Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inkl komplement 
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 Ersättning för fäbodar 

 Stöd till lantrasföreningar 
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Förslag till avgränsning av strategisk miljöbedömning 
av Sveriges strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 

Syftet med denna PM 

Denna PM utgör underlag för att diskutera vilka avgränsningar som bör göras i 

miljöbedömningsarbetet för den strategiska planen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027. PM:en görs i ett tidigt skede i processen 

och är baserad på den preliminära SWOT-analysen1, bruttobehovslistan2 och 

Näringsdepartementets promemoria om behovsanalys3. Den slutliga 

avgränsningen för miljöbedömningen påverkas av vilka åtgärder som kommer 

ingå i den strategiska planen. 

Avgränsningar i miljöbedömningsarbetet 

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–

2027 ska bedömas strategiskt utifrån miljöaspekter. Denna miljöbedömning ska 

sedan mynna ut i en miljökonsekvensbeskrivning. Det är viktigt att avgränsa 

miljöbedömningen, eftersom alla miljöaspekter som listas i 6 kap. 2 § 

miljöbalken inte är relevanta för alla verksamheter eller åtgärder. Syftet med att 

avgränsa den strategiska miljöbedömningen är alltså att miljökonsekvens-

-beskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. 

Avgränsningar i arbetet med den strategiska miljöbedömningen bör göras utifrån 

olika aspekter. För det första bör geografiska och tidsmässiga aspekter beaktas. 

För det andra är det viktigt att ta hänsyn till den strategiska planens 

detaljeringsgrad och åtgärdernas omfattning. En tredje aspekt att räkna in är vilka 

åtgärder som kan bedömas ge betydande miljöeffekter.  

Miljöbedömningsarbetet och miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 

uppgifter om befintliga miljöproblem. Det är viktigt att uppgifterna är relevanta 

för processen med den strategiska planen och den fastställda strategiska planen. 

Vidare behöver det framgå hur man i processen har tagit hänsyn till relevanta 

                                                 
1 Tillgänglig: https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/swot-

analys-gemensam-jordbrukspolitik.pdf  
2 Tillgänglig: https://www.regeringen.se/49ee5a/contentassets/c59a89af2e694acbb846a1bcb3a96106/bilaga-

1_pm-om-behovsanalys.pdf  
3 Tillgänglig: https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/pm-om-

behovsanalys-strategisk-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken.pdf  

https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/swot-analys-gemensam-jordbrukspolitik.pdf
https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/swot-analys-gemensam-jordbrukspolitik.pdf
https://www.regeringen.se/49ee5a/contentassets/c59a89af2e694acbb846a1bcb3a96106/bilaga-1_pm-om-behovsanalys.pdf
https://www.regeringen.se/49ee5a/contentassets/c59a89af2e694acbb846a1bcb3a96106/bilaga-1_pm-om-behovsanalys.pdf
https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/pm-om-behovsanalys-strategisk-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken.pdf
https://www.regeringen.se/49edc6/contentassets/e24d5a24f64645e89339d619412429ea/pm-om-behovsanalys-strategisk-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken.pdf
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miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn. Miljökonsekvensbeskrivningen ska 

alltså identifiera, beskriva och bedöma vilka betydande miljöeffekter som 

genomförandet av den strategiska planen kan antas medföra. 

Avgränsningar i olika skeden i processen med den strategiska 
planen 

Avgränsningarna i miljöbedömningsarbetet ser olika ut i olika skeden i 

processen med den strategiska planen.  

I den första fasen görs en bedömning av SWOT-analysen och behovsanalysen. 

När det gäller SWOT-analysen begränsas bedömningen till i vilken utsträckning 

respektive del i analysen innehåller nödvändig miljöinformation. Motsvarande 

gäller för behovsanalysen, där det för varje identifierat behov bedöms i vilken 

utsträckning det finns nödvändig miljöinformation. 

I nästa fas bedöms miljöeffekterna av föreslagna åtgärder. Positiva och negativa 

miljöeffekter av respektive åtgärd bedöms. När det är relevant kan också idéer 

lämnas om alternativa åtgärder som leder till samma mål, men som innebär mer 

positiva miljöeffekter.  

Slutligen lämnas en miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till strategisk plan. 

Geografisk avgränsning  

Den strategiska planen gäller åtgärder inom Sverige, men målen för åtgärderna är 

gemensamma för hela EU. Beskrivningen av miljökonsekvenserna omfattar de 

sammanlagda effekterna transnationellt och globalt av vår konsumtion och 

produktion i Sverige. Ett exempel är Östersjöns försämrade vattenkvalitet, som 

är ett resultat av utsläpp till yt- och grundvatten. Jordbruket är en källa till 

utsläpp av nitrater och fosfor, som transporteras via vattendragen och vidare till 

Östersjön.  

Ett annat exempel på miljöeffekter utanför Sverige är utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser. Sverige bidrar både som källa och som sänka 

när det gäller växthusgaserna. Det gäller även för jordbruket: källor till utsläpp 

finns exempelvis inom djurhållning, energianvändning och läckage av 

växthusgaser från dränerade torvmarker. Jordbruket bidrar också till inlagring av 

kol i marken genom att framför allt fleråriga grödor som vall binder in kol.  

De åtgärder som ingår i den strategiska planen kan vara nationella, regionala 

och/eller lokala. Miljöbedömningar som avser nationella åtgärder görs enbart på 

en allmän nivå för hela Sverige, även om miljöeffekten i praktiken är beroende 

av hur implementeringen fördelas över landet. Miljöbedömningen av åtgärder 

som enbart avser ett visst geografiskt område inom Sverige avgränsas till just 

detta område, även om det kan finnas spridningseffekter till andra områden. 

Avgränsning i tid 

Miljöbedömningen avgränsas till de åtgärder som ska genomföras under 

perioden då den strategiska planen är aktuell. Men bedömningen avser också de 
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långsiktiga miljöeffekterna efter denna period. Sådana effekter kan bero på att 

man beslutat om åtgärder under perioden och påbörjat men inte slutfört dessa. 

Detaljeringsgrad och omfattning  

Den strategiska miljöbedömningen har till syfte att bidra till att integrera 

miljöaspekter i planeringsprocesser och beslutsfattande så att en hållbar 

utveckling främjas. Internationell och svensk forskning visar att det som gör 

störst skillnad är att tidigt integrera miljöfrågorna och miljökonsekvenserna i 

planeringsprocesserna. Fokus ligger då på att bedöma de miljöeffekter som kan 

få stor betydelse till följd av planerade åtgärder, innan åtgärderna läggs fast i en 

strategisk plan. Att utforma ett detaljerat och utförligt miljökonsekvens-

dokument som tillförs i ett sent skede i planeringsprocessen gör däremot mindre 

skillnad när det gäller att integrera miljöaspekterna. 

Delarna i SWOT-analysen är med få undantag landsövergripande och generella 

för Sverige. Detsamma gäller bruttobehovslistan. Den stora mängden SWOT-

delar och de 150 behoven enligt bruttobehovslistan kommer under processen 

med den strategiska planen så småningom formuleras som konkreta åtgärder. 

Vissa av åtgärderna kan komma att vara regionala eller lokala i stället för 

nationella. Det innebär att regionala eller lokala effekter av enskilda åtgärder inte 

kan bedömas på ett meningsfullt sätt förrän åtgärderna har konkretiserats. 

Utgångspunkter för val av aspekter och mål  

Relevanta miljöeffekter för bedömning av den strategiska planen 

Naturvårdsverket ger i sin vägledning4 följande information om hur 

miljöbedömningar ska genomföras och vilka miljöaspekter som ska tas med i en 

miljökonsekvensbeskrivning: 

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt 

i en miljöbedömning. Det finns därför en definition av begreppet miljöeffekter i 6 kap. 2 

§ miljöbalken. Definitionen av miljöeffekter gäller när det talas om miljöeffekter i 6 

kap. miljöbalken och föreskrifter som är meddelade med stöd av dessa bestämmelser, till 

exempel miljöbedömningsförordningen. 

  

                                                 
4 Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-

miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/
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Naturvårdsverket hänvisar också till 6 kap. 2 § i miljöbalken: 

  

Listan kan läsas som exempel på delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå. 

Begreppen som används för de olika delarna har olika dimensioner, och vissa 

delar överlappar. I det enskilda fallet kan det finnas andra delar av miljön vars 

miljöeffekter är relevanta att identifiera, bedöma och beskriva. Naturvårdsverket 

har hittills tagit fram vägledning kring befolkning och människors hälsa, 

biologisk mångfald samt klimat. 

Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den 
strategiska planen 

För den strategiska planen kan två uppsättningar miljörelaterade mål vara 

relevanta: FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och Sveriges miljömål. De bör tas 

upp i miljöbedömningen. 

FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 är skrivna ur ett globalt perspektiv och måste 

tolkas och ges mening i ett nationellt perspektiv. För miljöbedömningen av 

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken är framför allt 

följande mål relevanta:  

 God hälsa och välbefinnande 

 Jämställdhet 

 Rent vatten och sanitet för alla 

 Hållbar energi för alla 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 Hållbara städer och samhällen 

 Hållbar konsumtion och produktion 

6 kap. 2 § miljöbalken: 

 

Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är 

positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller 

inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 

1. befolkning och människors hälsa, 

2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i 

övrigt, 

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 

4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 

6. andra delar av miljön. 
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 Bekämpa klimatförändringarna 

 Ekosystem och biologisk mångfald  

 Genomförande och globalt partnerskap 

 delar av målet Ingen hunger, som innefattar tryggad livsmedels-

försörjning och hållbart jordbruk. 

Ur ett svenskt perspektiv är följande svenska miljömål relevanta för 

miljöbedömningen: 

 Generationsmålet 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Levande skogar 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Myllrande våtmarker 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Storslagen fjällmiljö  

 God bebyggd miljö (natur- och kulturvärden, byggnader och 

anläggningar). 

Delvis sammanfaller de svenska miljömålen med Agenda 2030-målen. Det gäller 

till exempel det om biologisk mångfald. 

Följande svenska miljömål är inte relevanta för miljöbedömningen av den 

strategiska planen: 

 Frisk luft 

 Säker strålmiljö 

 Skyddande ozonskikt. 

Betydande miljöeffekter 

De aspekter som miljöbedömningen av den strategiska planen ska begränsas till 

väljs ut utifrån om de förväntas ge betydande miljöeffekter (positiva eller 

negativa). Bedömningen av vad som kan anses vara betydande kan utgå ifrån de 

fördjupade utvärderingarna av miljömålen. Bedömningen kan fokusera på olika 
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delar av utvärderingen, till exempel det som är hotat (såsom klimat, ekosystem 

och arter), negativa trender i odlingslandskapet (såsom övergödning, 

markförstöring och förgiftning) och positiva trender (såsom ökad användning av 

fossilfri energi och utökning av våtmarker).  

Även kumulativa effekter beaktas i bedömningen. 

Relevanta slutsatser i de fördjupade utvärderingarna av miljömålen  

De fördjupade utvärderingarna av de svenska miljömålen 2019 är en viktig grund 

för att kunna bedöma den strategiska planens positiva såväl som negativa 

effekter på miljön. Nedan ges ett antal exempel på relevanta slutsatser som lyfts 

fram i utvärderingarna5 som ligger till grund för miljöbedömningen. Slutsatserna 

är kopplade till Sveriges miljömål, som innefattar det övergripande 

Generationsmålet och 16 miljökvalitetsmål. Utöver Generationsmålet är 13 av de 

16 miljökvalitetsmålen relevanta för miljöbedömningen. Som angavs 

inledningsvis kommer den slutliga avgränsningen av miljöbedömningen att ges 

först i förslaget till slutliga åtgärder enligt den strategiska planen.  

Generationsmålet 

Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöpolitiken och 

miljöarbetet. Riksdagens definition av målet är följande: ”Det övergripande 

målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser.”  

Generationsmålet är alltså övergripande. Det tillstånd vi behöver nå i miljön för 

att samhället ska vara ekologiskt hållbart preciseras av de 16 

miljökvalitetsmålen. I den fördjupade utvärderingen 2019 av Generationsmålet 

lyfts till exempel följande slutsats som är relevant för miljöbedömningen: 

 De 16 miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda för att vi ska 

kunna bedöma att generationsmålet är nått. Vår påverkan på andra 

länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än i dag, så att vår 

andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära 

gränserna. 

Ett rikt odlingslandskap 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Ett rikt odlingslandskap lyfts 

till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Levande landsbygd och lönsamt jordbruk behövs för att nå målet Ett rikt 

odlingslandskap. 

 I slättbygden behövs en ökad rumslig och tidsmässig variation för att 

skapa bättre förutsättningar för djur och växter. 

                                                 
5 Tillgänglig: http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-

miljomalen/fordjupad-utvardering-2019/  

http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/fordjupad-utvardering-2019/
http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/fordjupad-utvardering-2019/


Jordbruksverket 2020-11-04 3.1.17-05217/2020 
 

7(12) 

 

 

 I skogs- och mellanbygd är den största utmaningen att lantbruksföretagen 

lägger ned och att produktionen på jordbruksmark upphör. Att motverka 

detta är viktigt för att bevara odlingslandskapets natur- och 

kulturmiljövärden. 

Begränsad klimatpåverkan 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Begränsad klimatpåverkan 

lyfts till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Nationellt behövs stora insatser för att ytterligare integrera klimatarbetet i 

andra politikområden. Det är en förutsättning för att det ska vara möjligt 

att nå det långsiktiga nationella etappmålet. 

 I motsats till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, visar 

den senast tillgängliga statistiken inte på att kurvan för de globala 

växthusgasutsläppen har börjat vända nedåt. Preliminära uppgifter tyder 

på ökande koldioxidutsläpp under 2018. Vad gäller halten av metan i 

atmosfären ökar den nu snabbare än tidigare under de senaste årtiondena. 

Vad som ligger bakom detta är inte helt klarlagt, men jordbrukets utsläpp 

har stor betydelse i sammanhanget. Detta understryker vikten av insatser 

relaterade till jordbrukssektorn för att begränsa klimatpåverkan. För att 

nå målet behöver utsläppen minska i snabbare takt: befintliga och 

beslutade styrmedel och åtgärder räcker inte till för att målet ska nås. 

 Det finns små potentialer att minska utsläppen av växthusgaser från 

jordbruket utan att produktionen ställs om eller minskar i omfattning. 

 Utifrån ett globalt klimatperspektiv är det fördelaktigt att producera mer i 

Sverige, eftersom det svenska jordbruket är relativt effektivt. 

Ett rikt växt- och djurliv 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv lyfts 

till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Miljötillståndet för olika naturtyper och arter är generellt dåligt och 

utvecklas i många fall negativt. I Sverige har tre fjärdedelar av 

naturtyperna och hälften av arterna som ingår i habitatdirektivet inte 

gynnsam bevarandestatus. Situationen är allvarligast för ängar och hagar 

samt naturtyper i skog och hav.  

 Odlingslandskapets värdefulla gräsmarker växer igen. I skogen avverkas 

nyckelbiotoper, och det råder brist på skog med lång kontinuitet och 

naturliga störningar som översvämningar och bränder. Marina naturtyper 

påverkas av övergödning och kommersiellt fiske. I många sjöar, 

vattendrag och våtmarker har vattenreglering, dikning och övergödning 

orsakat igenväxning och störda hydrologiska förhållanden. Naturtyper 

med gynnsam bevarandestatus finns framför allt i fjällen där 

exploateringstrycket är lågt. 
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 De areella näringarnas miljöhänsyn brister.   

 Konsumtionen är en drivande kraft, som skapar stor efterfrågan på 

skogsråvaror, energi, mineraler och livsmedel. 

Ingen övergödning 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Ingen övergödning lyfts till 

exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Fosfortillförseln behöver minska i betydligt större utsträckning för att 

målen för Bottenviken och Egentliga Östersjön ska nås. 

 Alla Sveriges omgivande havsbassänger förutom Skagerrak klassas som 

övergödda.  

 I Östersjöns djupvatten är utbredningen av syrefattiga och syrefria bottnar 

fortsatt omfattande, vilket innebär att fosfor som lagrats i bottensediment 

kan frigöras till vattnet.  

 Övergödning förekommer även i sjöar och vattendrag, framför allt i södra 

Sverige. Det beror på att dessa områden har en mer omfattande 

jordbruksverksamhet. 

Levande skogar 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Levande skogar lyfts till 

exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Ett flertal av de centrala områdena för Levande skogar visar på ett 

otillfredsställande resultat gällande miljötillståndet. 

 För att komma närmare målet krävs en rad förändringar: 1) Miljöhänsyn 

behöver öka vid skogsbruksåtgärder, det vill säga för kulturmiljöer, 

körskador, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner. 2) Den areal som 

brukas med hyggesfria metoder behöver öka. 3) Bevarandet av 

värdekärnor behöver vara långsiktigt. 4) Naturvårdande skötsel i 

förhållande till behoven behöver öka. 5) Landskapsperspektivet behöver 

öka. 

 Riktigt gamla skogar med en beståndsålder över 160 år finns i låg 

omfattning.  

 Viktiga strukturer såsom förekomsten av äldre lövrik skog och hård död 

ved har emellertid ökat under senare decennier. Dessa strukturer har 

sannolikt minskat hoten mot vissa hotade arter. 

Myllrande våtmarker 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Myllrande våtmarker lyfts till 

exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 
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 Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning eller annan mänsklig 

påverkan under lång tid. De senaste åren har mycket positivt arbete skett 

genom anläggning och restaurering av våtmarker, och våtmarkerna 

minskar inte längre i utbredning. 

 Omkring en fjärdedel av landets ursprungliga våtmarksareal bedöms ha 

försvunnit genom dikning och uppodling, framför allt inom skogs- och 

jordbruket. 

 Störst andel våtmark har försvunnit i slättlandskapen i södra Sverige. 

 Våtmarkernas strukturer och processer påverkas dock fortfarande av 

avvattning, utebliven hävd, förhöjda näringsnivåer och 

klimatförändringar som bland annat leder till sänkta grundvattennivåer 

och igenväxning.  

 Många av våtmarkernas djur och växter missgynnas av igenväxningen, 

och antalet hotade våtmarksarter ökar.  

 Ekosystemtjänster som vattenrening, vattenhushållning och kolinlagring 

riskerar att gå förlorade. 

 Störst klimatvinst kan uppnås genom restaurering av före detta 

jordbruksmark på torv och näringsrik skogsmark på torv söder om Limes 

norrlandicus. 

Bara naturlig försurning 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Bara naturlig försurning lyfts 

till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Nedfallet av svavel och kväve över Sverige har minskat kraftigt. 

Nivåerna av svavel är i dag i närheten av förindustriella koncentrationer. 

Kvävenedfallet är dock, även om det har minskat i genomsnitt, fortsatt 

högt i delar av Sverige. Det minskade nedfallet av svavel och kväve har 

gjort att antalet försurade sjöar och vattendrag stadigt minskat. 

 Jordbruket stod 2016 för 88 procent av ammoniakutsläppen till luft i 

Sverige. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår framför allt vid hantering 

av gödsel inom jordbruket. Det svenska jordbrukets utsläpp av ammoniak 

förväntas minska ytterligare framöver, framför allt på grund av minskad 

djurhållning, bättre gödselhantering och en övergång till 

flytgödselsystem. 

Giftfri miljö 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Giftfri miljö lyfts till 

exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Åtgärder för att minska spridningen av flera välkända miljögifter har 

varit framgångsrika, men även om utsläppen har minskat kan 
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exponeringen fortfarande utgöra ett problem. Samtidigt ökar 

användningen och därmed spridningen av kemikalier generellt. 

 Flera framgångsrika exempel finns inom jordbruket, där tekniska 

innovationer gjort det möjligt att minska användningen av kemiska 

växtskyddsmedel. 

 Ett varmare klimat kan också innebära att behovet av att använda 

växtskyddsmedel i jordbruket ökar, om alternativa metoder saknas. 

Grundvatten av god kvalitet 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Grundvatten av god kvalitet 

lyfts till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Störst problem med grundvattnets kvalitet har fortfarande områden med 

stor befolkning eller mycket jordbruk. 

 Bättre anpassad kvävegödsling har minskat nitrathalterna i grundvattnet. 

Lantbrukarnas Riksförbunds och Jordbruksverkets gemensamma 

rådgivningssatsning Greppa näringen (som startade 2001) har spelat en 

stor roll för att minska för stora kvävegivor. Att inte alla brunnar har ett 

tjänligt vatten när det gäller nitrat visar att rådgivningen behöver fortsätta 

och även utvidgas.   

 Bättre hantering av bekämpningsmedel har också minskat halterna i 

grundvattnet.  

Levande sjöar och vattendrag 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Levande sjöar och vattendrag 

lyfts till exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Alltför få sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk och kemisk status. 

Den främsta orsaken är fysisk påverkan i form av rensning, kanalisering, 

rätning, markavvattning, kulvertering, sjösänkning, dammbyggnad och 

flödesreglering. Försurning och övergödning är viktiga orsaker till att god 

status inte uppnås. Miljögifter påverkar tillståndet i sjöar och vattendrag 

negativt. 

 Jordbrukets åtgärder har minskat läckaget av näringsämnen. Tydligast 

effekt syns för kväve. För fosfor finns det dock tecken på att minskningen 

har avstannat. 

 Åtgärder inom jordbruket är viktiga för att minska problemen med 

övergödning. 

 Sjöar och vattendrag påverkas också av olika föroreningskällor. 

Bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedel från avloppsvatten och 

tungmetaller från atmosfärisk deposition är några exempel. 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Hav i balans samt levande 

kust och skärgård lyfts till exempel följande slutsatser som är relevanta för 

miljöbedömningen: 

 Havsmiljön belastas på olika sätt. Även om tillförseln av näringsämnen 

visar en nedåtgående trend är stora delar av havsområdena övergödda. 

Förekomsten av farliga ämnen är ett problem, även om halterna av vissa 

ämnen minskar. En del fiskbestånd håller på att återhämta sig, men flera 

har ett högre fisketryck än vad som är långsiktigt hållbart. Andra problem 

är marint skräp, främmande arter samt exploatering och fragmentering 

som påverkar eller förstör känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer. 

 Förändringar i klimat och ekosystem kan också ge upphov till 

förändringar i exponering för miljögifter. Ökad avrinning från land kan 

också ge ökad exponering, framför allt i kustområdet. 

Storslagen fjällmiljö 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet Storslagen fjällmiljö lyfts till 

exempel följande slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 

 Varmare klimat, upphörd hävd, fysisk exploatering, påverkan från 

terrängkörning och skogsbrukets påverkan är de viktigaste faktorerna 

som direkt drabbar fjällområdet. Ett annat problem är bristande 

inventeringsunderlag för kulturmiljövärden och vissa naturtyper. 

 Fjällen har ett betydande biologiskt kulturarv. Stora delar av kulturarvet, 

till exempel fjälljordbruk och intensivare former av renskötsel, reduceras 

successivt genom igenväxning i varierande takt efter redan upphörd hävd. 

Mot annat, till exempel kvarvarande fjälljordbruk och extensiv 

renskötsel, finns en betydande hotbild. Brist på kunskap och 

inventeringar är ett stort hot, eftersom denna brist gör det omöjligt att 

utföra motåtgärder. 

 Sämst läge bland naturtyperna har de gräsmarker som, i motsats till 

ovannämnda alpina gräsmarkstyper, är helt och hållet hävdberoende och 

därför har drabbats hårt av upphörd hävd när fjälljordbruket till stora 

delar lagts ner. 

 Betesunderskott råder i vissa områden, med igenväxning och åtföljande 

art- och habitatförluster som följd. 

God bebyggd miljö 

I den fördjupade utvärderingen 2019 av miljömålet God bebyggd miljö (natur- 

och kulturvärden, byggnader och anläggningar) lyfts till exempel följande 

slutsatser som är relevanta för miljöbedömningen: 
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 Energieffektivisering av byggnader har länge visat en positiv utveckling. 

Den förnybara energin ökar samtidigt som den fossila 

energianvändningen minskar. 

 Den totala arealen exploaterad jordbruksmark under perioden 2011–2015 

uppgick till 2 916 hektar, vilket är samma storleksordning som andelen 

jordbruksmark som togs i anspråk 2006–2010.  

 Med rådande urbanisering kan en tätare bebyggd miljö ses som en 

strategi för att ta hand om en ökande befolkning. Förtätning innebär till 

exempel att mindre jordbruksmark tas i anspråk, att energianvändningen 

minskar och att befintlig infrastruktur används på ett bättre sätt. 

 



1(5) 

 

 
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 

 

 

  
PROMEMORIA 
 
 
2020-11-04 

 
Dnr. 3.1.17-05217/2020 
 

 

Landsbygdsanalysenheten 
Utvärderingssekretariatet 
 

  

   

   

Förslag till alternativhantering i strategisk 
miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 

Syftet med denna PM 

Strategiska miljöbedömningar ska diskutera och bedöma alternativa sätt att nå 

målen med den plan som bedöms. Alternativhanteringens syfte är att göra planen 

bättre ur miljösynpunkt och därmed bidra till en hållbar utveckling.  

Denna PM utgör underlag för att diskutera vilka alternativ som bör ingå i 

miljöbedömningsarbetet för den strategiska planen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027. Alternativen ska formuleras med tanke på 

vad som rimligen kan innefattas i den strategiska planen. Underlaget kan alltså 

användas för att diskutera rimliga alternativ som kan bidra till en hållbar 

utveckling inom jordbruket.  

Alternativ i den strategiska miljöbedömningen 

Arbetet med den strategiska miljöbedömningen dokumenteras i en 

miljökonsekvensbeskrivning vars innehåll anges i 6 kap. miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska  

 innehålla ”en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 

geografiska räckvidd” (11 §) 

 innehålla ”en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka 

skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella 

problem i samband med att uppgifterna sammanställdes” (11 §) 

 i beslut att anta en plan eller ett program innehålla en redovisning av 

”skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de 

alternativ som övervägts” (16 §). 

I sin vägledning för strategiska miljöbedömningar1 lyfter Naturvårdsverket fram 

vikten av att ta fram alternativ för hur målen med planen eller programmet ska 

nås: 

                                                 
1 Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-

miljobedomning/Alternativ/   

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Alternativ/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Alternativ/
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Planering handlar om att hela tiden välja mellan olika sätt att hantera de förutsättningar 

som finns, de mål som är uppställda och de konflikter som behöver lösas. Genom att ta 

fram alternativ för hur målen med planen eller programmet ska nås ökar 

förutsättningarna för att identifiera vilket genomförande som är mest lämpligt. För 

miljöbedömningen utgår det från syftet att integrera miljöaspekter så att en hållbar 

utveckling främjas. 

Naturvårdsverket betonar i vägledningen även att man genom att arbeta med 

alternativ förbättrar miljöbedömningen som verktyg: 

 
[A]rbetet med alternativ … [är] viktigt dels för att genom olika vägval sträva efter mål 

som bidrar till att främja hållbar utveckling, dels för att beskriva och bedöma de olika 

miljöeffekter som skilda alternativ kan ge. Båda dessa delar i alternativarbetet är viktiga 

för att miljöbedömningen ska kunna vara ett skarpt verktyg för att främja miljöfrågor i 

planerings- och programprocesser. 

 

Vidare lyfter Naturvårdsverket att det i 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken anges att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla ett så kallat nollalternativ, det vill 

säga ”en beskrivning av hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas 

förändras i framtiden om planen eller programmet inte antas och genomförs.” 

Nollalternativet bör ”beskriva sådant som kan förutses utifrån gällande 

förutsättningar på platsen eller i området, såsom miljöförhållanden, gällande 

planer och klimatförändringar.”  

Nollalternativet ska enligt Naturvårdsverket ställas mot övriga rimliga alternativ. 

Med rimliga alternativ menas ”olika alternativa sätt att uppnå målen med planen 

eller programmet”. Alternativen och arbetet med dessa bör kunna redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Målen som styr de valda alternativen 

De valda alternativen i arbetet med den strategiska miljöbedömningen utgår från 

de mål som ingår i arbetet med CAP, både på EU-nivå och nationellt i Sverige. 

Syftet med alternativarbetet inom ramen för den strategiska miljöbedömningen 

är i första hand att diskutera och bedöma alternativ som kan bidra dels till att den 

strategiska planen blir bättre ur miljösynpunkt, dels till en hållbar utveckling 

inom jordbruket. Samtidigt sker alternativarbetet inom de ramar som arbetet med 

den strategiska planen sätter och det CAP kan styra. Det innebär att arbetet tar 

hänsyn till ekonomiska nivåer och till vilka åtgärder medlen riktas. 

Mål på EU-nivå 

Alternativen i arbetet med den strategiska miljöbedömningen måste väljas ut 

med hänsyn till de nio specifika mål som finns gemensamt för EU:s 
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jordbrukspolitik (CAP).2 Det innebär att den strategiska miljöbedömningen ska 

kunna visa att det finns förutsättningar för att uppnå EU-målen.  

De nio specifika målen ska bidra till att uppfylla de allmänna målen. Ur ett 

miljö- och klimatperspektiv är det allmänna målet 2, det vill säga miljö- och 

klimatmålet, viktigast. Av de nio specifika målen ska följande tre mål bidra till 

att uppfylla miljö- och klimatmålet:  

 Mål 4 som avser att bidra till begränsningar av och anpassning till 

klimatförändringar samt till hållbar energi 

 Mål 5 som avser att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark och luft 

 Mål 6 som avser att bidra till att skydda den biologiska mångfalden, 

stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.   

Alternativen i miljökonsekvensbeskrivningen ska alltså väljas ut så att de i så 

stor utsträckning som möjligt uppfyller miljö- och klimatmålet. I vilken mån 

detta sker ska framgå vid jämförelsen mellan alternativens miljökonsekvenser. 

Miljö- och klimatmålen är alltså särskilt viktiga, men förutsättningarna för att nå 

även övriga mål måste beaktas i förslag till alternativa åtgärder. 

Mål på nationell nivå 

Även på nationell nivå finns mål som påverkar alternativen i den strategiska 

miljöbedömningen. Det gäller bland annat den nationella tillämpningen av FN:s 

hållbarhetsmål, det vill säga den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga 

dimensionen, som tillsammans utgör hållbarhetsdimensionen. 

Ett nationellt mål att ta hänsyn till vid valet av alternativ är målet om en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja, som ingår i det strategiskt viktiga området en 

hållbar livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin är ett politiskt instrument för att 

uppfylla det primära syftet för CAP, det vill säga att främja en smart, resilient 

och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelssäkerhet. 

De nationella miljö- och klimatrelaterade målen, vars uppfyllelse påverkas av en 

levande landsbygd, är andra strategiska mål som ska beaktas i den strategiska 

planen. Det övergripande målet är Generationsmålet, som anger inriktningen på 

svensk miljöpolitik och på arbetet med de 16 miljökvalitetsmålen3. De alternativ 

som ska bedömas måste alltså ha en inriktning som är optimal också ur det 

perspektivet. I vad mån de valda alternativen uppfyller de nationella miljö- och 

klimatmålen ska som ovan angivits framgå vid jämförelsen mellan alternativens 

miljökonsekvenser. 

Slutligen ska de alternativ som ska jämföras också relatera till området 

landsbygdsutveckling och till miljöaspekterna av de mål som ingår i den 

                                                 
2 EU-kommissionens förslag till mål för CAP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/future-cap_sv  
3 Tillgänglig: http://sverigesmiljomal.se/miljomalen  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_sv
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_sv
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen
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sammanhängande politiken för Sveriges landsbygder4. Denna politik har som 

övergripande mål att ”[l]andsbygderna ska bidra till att stärka Sveriges 

konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi 

och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljömål 

uppfylls.” 

Förslag till alternativ 

Nollalternativ 

Enligt regelverket för strategisk miljöbedömning ska det alltid finnas ett så kallat 

nollalternativ. Syftet med nollalternativet är att visa vad utvecklingen blir om 

planen eller programmet inte genomförs.  

För Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 

2021–2027 kan två olika nollalternativ teoretiskt utarbetas: nollalternativ 1 och 

nollalternativ 2. Nollalternativ 1 är en strategisk plan som baseras på ett fortsatt 

stöd på samma ekonomiska nivå som under innevarande period. Det innebär att 

man bedömer konsekvenserna för miljön med utgångspunkten att varken den 

nuvarande inriktningen eller det ekonomiska stödet förändras under nästa 

programperiod. Nollalternativ 2 är en strategisk plan som inte baseras på något 

stöd alls. Det grundas alltså på att inget program skulle genomföras, det vill säga 

att EU:s jordbruksstöd skulle upphöra.  

Teoretiskt kan det verka som om det är nollalternativ 2 som åsyftas i regelverket. 

Men det skulle vara meningslöst att ta fram ett sådant alternativ, eftersom det är 

orealistiskt att EU skulle upphöra med allt jordbruksstöd 2021–2027. För att 

alternativarbetet ska uppfylla syftet att ge väsentligt underlag till arbetet med den 

strategiska planen föreslår vi därför att nollalternativ 1 bedöms.  

Andra alternativ  

Alternativen till nollalternativet bör utformas i relation till den strategiska 

planens åtgärdsförslag. Alternativen ska väljas så att de innebär en lösning som 

dels är bättre ur miljö- och klimatsynpunkt, dels ligger inom acceptabla 

kostnadsramar. Dessa alternativ kan inte väljas bort eller förbises. 

De ekonomiska ramarna kan ha miljömässiga effekter även på andra nivåer. Vi 

föreslår därför att ett alternativ baseras på en resursram som är hypotetisk. Den 

kan vara exempelvis 15 procent lägre än under innevarande programperiod. 

  

                                                 
4 Prop.2017/18:179 
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Föreslaget åtgärdspaket  

+ åtgärd f och g 

– åtgärd p och q 

Föreslaget åtgärdspaket  

+ åtgärd f  

– åtgärd p, q och r 

 

Jämförelse mellan positiva och negativa aspekter för de olika alternativen 

Nollalternativet och de övriga alternativen ska jämföras mot bakgrund av 

analyser som visar på fördelar respektive nackdelar hos de olika alternativen. Här 

ska miljökonsekvensanalyser av de olika alternativen användas. Analyserna ska 

exempelvis visa de positiva konsekvenser som miljöbedömningen identifierat 

när det gäller de olika alternativen. De ska också visa negativa konsekvenser 

inom andra målområden för exempelvis investeringar inom service och 

infrastruktur. 

Den jämförelse som ska göras av de olika alternativen bygger på resultaten av 

miljökonsekvensbeskrivningen av respektive alternativ, på åtgärderna samt på 

var och hur åtgärderna ska göras för de olika alternativen. Jämförelsen mellan 

resultatet för nollalternativet och de olika identifierade alternativen sker utifrån 

följande frågor: 

 I vilken utsträckning och hur kan de olika alternativen bidra till att nå 

målen för CAP, FN:s hållbarhetsmål och nationella mål såsom 

Generationsmålet? 

 Vilka miljökonsekvenser har de olika alternativen? 

I den slutliga jämförelsen diskuteras också de ekonomiska ramarna liksom 

behoven och tillämpade principer för prioritering mellan behoven. 
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Avgränsningssamråd	–	sammanställning	av	inkomna	remissvar	
 
I denna bilaga presenteras de remissvar som inkommit vid det avgränsningssamråd som 
Jordbruksverket genomfört inom ramen för den strategiska miljöbedömningen. Yttrandena gäller 
förslag till avgränsning samt förslag till alternativhantering. Dessa PM återfinns i bilaga 2A‐B. 
 
Remissvar har inkommit från följande aktörer:  

 Boverket 

 Havs‐ och vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Länsstyrelsen Blekinge 

 Länsstyrelsen Gotland 

 Länsstyrelsen Jönköping 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 Länsstyrelsen Västerbotten  

 Länsstyrelsen Västernorrland 

 Naturvårdsverket 

 SGU ‐ Sveriges geologiska undersökning 

 Skogsstyrelsen 

 Vattenmyndigheten Bottenviken 

 Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
 
 Naturvårdsverkets ställningstagande  

Avgränsning  
Avgränsningen utgår initialt ifrån den SWOT‐analys och behovsanalys som gjorts i programarbetet. 
Först i nästa fas går det att göra en bedömning av vilka miljöeffekterna kan bli av föreslagna åtgärder. 
Av samrådsunderlaget framgår därför inte tydligt vad som kan komma att föreslås i programmet och 
det är därför oklart på vilken detaljeringsnivå det kommande programmet och dess åtgärder kommer 
att formuleras och vad programmet kommer att innehålla för typ av åtgärder. Det är därför svårt att 
ge konkreta synpunkter på avgränsningen. I det fall programmet tenderar att bli generellt och flexibelt 
bör särskilda ansträngning göras för att konkretisera och tydliggöra den potentiella miljöpåverkan – 
positiv och negativ. Jordbruksnäringen har, som beskrivits i underlaget, på många sätt en negativ 
påverkan på bland annat klimatet, vattenmiljöer och ekosystem. Det är därför viktigt att så långt det är 
möjligt att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter programmet kan medföra på ett så 
konkret sätt som möjligt, och att under processen identifiera de ställningstaganden och förslag till 
åtgärder som kan verka i positiv riktning.  
 
Tidsmässig avgränsning  
Konsekvensbeskrivningen avses att tidsmässigt avgränsas till de åtgärder som genomförs under 
programmets genomförandetid. Ett längre tidsperspektiv föreslås när det gäller miljöeffekter som kan 
uppstå efter programperioden. Naturvårdsverket ser positivt på att även den typen av långsiktiga 
miljöeffekter tas med i miljöbedömningen  
 
Geografisk avgränsning  
Naturvårdsverket ser positivt på de resonemang som förs kring den geografiska avgränsningen som 
även täcker in miljöeffekter som kan vara gränsöverskridande. Fokus för åtgärderna i den strategiska 
planen är inom landets gränser på nationell, regional och lokal nivå. Det kommer också att speglas i 
miljöbedömningen, men att behålla den övergripande tanken om att påverkan inte alltid sker lokalt 
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utan kan påverka globalt är väsentligt för att kunna bedöma faktiska konsekvenser, både positiva och 
negativa.  
 
Agenda 3020 och miljökvalitetsmål  
Naturvårdsverket ser positivt på de resonemang som förs kring Agenda 2030 och de svenska 
miljökvalitetsmålen. Att ta avstamp i den fördjupade utvärderingen är ett föredömligt sätt att 
synliggöra vilka problem och målsättningar som finns och bidrar till en god förståelse för den 
avgränsning som behöver göras och var fokus behöver ligga i miljöbedömningen. Möjligen är det inte 
tydligt hur miljömålet ”levande skogar” kommer att påverkas av åtgärder inom CAP. Naturvårdsverket 
ser ett behov av att resonemanget utvecklas så att det blir tydligt om det målet kommer att påverkas 
betydligt utifrån kommande förslag till åtgärder.  
 
Alternativ  
Vad gäller frågan om vilket nollalternativ som bör utarbetas så diskuteras om nollalternativ 1, som 
utgår från en fortsättning av nuvarande åtgärder och stöd, eller nollalternativ 2, som innebär inget 
stöd alls, är det mest rimliga. Frågan om nollalternativ är inte alltid självklar och det kan argumenteras 
för att inget av dessa alternativ är helt realistiska. Ett optimalt nollalternativ vore att beskriva miljöns 
sannolika utveckling om programmet inte genomförs, men medtaget de åtgärder som kan antas 
genomföras även utan ett program och inklusive effekterna av genomförda och pågående åtgärder.  

I valet mellan de diskuterade nollalternativen bör vägas in vilket alternativ som ger tydligast utslag vid 
bedömningen av programmets genomförande och om valet av nollalternativ kan påverka syftet med 
miljöbedömningen genom att integrera miljöaspekterna i programarbetet. Viktigast är dock att det 
tydliggörs hur och varför det slutgiltiga nollalternativet har valts och vilka konsekvenser det medför. 
Resultaten av den slutliga bedömningen kan i hög grad påverkas av vilket val av nollalternativ som 
görs, detta bör diskuteras och redovisas. Det kan därför vara av intresse att såsom en 
känslighetsanalys ange vad ett alternativt nollalternativ skulle medföra för miljöbedömningen. Det är 
också väsentligt att alltid förhålla sig till det aktuella miljötillståndet när bedömningen görs mellan de 
olika alternativen.  

Naturvårdsverket ser positivt på ansatsen att arbeta fram andra alternativ och att dessa ska väljas så 
att de innebär en ur miljö‐ och klimatsynpunkt bättre lösning. Om miljöbedömningsarbetet sker nära 
och kopplat till programarbetet bör det kunna bidra till att programmet får en mer miljö‐ och 
resurseffektiv utformning. Det bör också kunna leda till att resurser allokeras till de 
programprioriteringar som medför störst miljönytta inom ramen för övriga mål och strategier som 
programmet har att förhålla sig till. 

 
 Boverkets ställningstagande  

Boverket bedömer att Jordbruksverkets förslag i promemorian 2020‐11‐04 ”Förslag till avgränsning av 
strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken CAP 
2021–2027” inte har någon direkt påverkan på Boverkets ansvarsområden; samhällsplanering, 
byggande och boende.  

Boverket har därför inga synpunkter på Jordbruksverkets promemoria. 
 
 Havs‐ och vattenmyndigheten 

Sammanfattning 
Havs‐ och vattenmyndigheten har tagit del av Samråd om förslag till avgränsning av strategisk 
miljöbedömning av CAP 2021‐2027 och lämnar följande synpunkter 

 Det är en brist att Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormerna för vatten 
saknas under rubriken ”Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den 
strategiska planen”. 
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 Listan över vilka av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för miljöbedömningen behöver 
kompletteras med mål 14 ”Hav och marina resurser” och delmål 14.1. 

 Åtgärdsbehov bör lyftas som exempel under relevanta slutsatser från fördjupad utvärdering 
även för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 

 Nollalternativet som innebär att nuvarande inriktning och stödnivå bibehålls bör kompletteras 
med ett alternativ som innebär reducerad stödnivå. 

 
Havs‐ och vattenmyndighetens inställning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
Under rubriken ”Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den strategiska 
planen” saknas Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessa 
kan i detta sammanhang ses som en konkretisering av miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag. Jordbruket står för en mycket stor del av belastningen i vattenmiljön och 
åtgärder inom sektorn är avgörande för att nå uppsatta mål inom vattenförvaltningen. Därför anser 
Havs‐ och vattenmyndigheten att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormerna 
för vatten är relevanta att lyfta under ovan nämnda rubrik. 
 
FN:s hållbarhetsmål 
I avgränsningen av den strategiska miljöbedömningen återfinns en lista över de av FN:s hållbarhetsmål 
som anses vara relevanta för miljöbedömningen. Listan behöver kompletteras med mål 14 Hav och 
marina resurser och framförallt delmål 14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen. 
 
Fördjupad utvärdering 
Det framgår inte av underlaget hur exemplen på ”relevanta slutsatser från fördjupad utvärdering” ska 
användas som grund för miljöbedömningen. Inte heller hur är urvalet av slutsatser är gjort. De 
exempel som lyfts för Ingen övergödning rör endast miljötillståndet i allmänhet. För andra 
miljökvalitetsmål lyfts även slutsatser om åtgärdsbehov. Det bör göras även för Ingen övergödning 
eftersom där finns slutsatser som handlar just om behov kopplat till landsbygdsprogrammet och 
jordbruksåtgärder. Här är några exempel från FU19: 

- Av den antropogena kväve‐ och fosforbelastningen står jordbruket för den största andelen i södra 
Sverige. 

- Om jordbrukets åtgärder även i kommande åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen ska 
begränsas till vad som kan finansieras genom landsbygdsprogrammet och lokala 
vattenvårdsprojekt behöver dessa medel förstärkas kraftigt. 

- Ett kraftfullt landsbygdsprogram riktat mot vattenåtgärder är viktigt för att åtgärder för att 
minska näringsbelastning från jordbrukssektorn ska genomföras i tillräcklig omfattning. I den 
regionala miljömålsuppföljningen lyfter flera län behovet av ökade medel till åtgärder som kan 
minska näringsläckaget från jordbruket, och efterfrågar en kontinuitet i de ersättningar som går 
att söka från landsbygdsprogrammet. 

 
Nollalternativ 
Syftet med ett nollalternativ är att visa på vilken skillnad förslaget till plan eller program ger jämfört 
med om det inte genomförs. Två nollalternativ diskuteras, det ena innebär oförändrad inriktning och 
ekonomiskt stöd jämfört med i dag, det andra att stödet i sin helhet dras in. Det senare bedöms som 
orimligt varför man väljer alternativet med oförändrad inriktning och ekonomiskt stöd. Med Brexit och 
rådande pandemi i åtanke kan man dock argumentera för att även ett nollalternativ med oförändrad 
stödnivå är orealistiskt. Mot bakgrund av de osäkerheter som råder vore det därför värdefullt om 
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analysen kan ske utifrån två olika nollalternativ, ett med oförändrat och ett med reducerat stöd 
jämfört med idag. 
 
 Kemikalieinspektionen 

Synpunkter  
Kemikalieinspektionen instämmer till stor del i bedömningarna i promemorian "Förslag till avgränsning 
av strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 
(CAP) 2021‐2027" men vill göra tillägg i avsnittet om Geografisk avgränsning, om att närmare bedöma 
miljö‐ och klimateffekterna som skapas genom Sveriges import av sojafoder.  
 
Avsnitt om Geografisk avgränsning  
Kemikalieinspektionen föreslår följande tillägg:  
Ytterligare ett exempel på miljöeffekter utanför Sveriges gränser är det som skapas genom import av 
sojafoder. Denna import rimmar illa med målen i livsmedelsstrategin om en hög  
försörjningsgrad. Sojaodlingen är dessutom mycket tveksam ur klimat‐ och miljösynpunkt, inte minst ur 
kemikaliehänseende. Detta importberoende är svårt att förena med Sveriges generationsmål om att vi 
ska lösa de stora miljöproblemen utan att orsaka ökade miljö‐ och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Åtgärderför att nå en ökad svensk odling av proteingrödor är därför önskvärd av flera skäl. 
 
 Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på Promorian om förslag till avgränsning av strategiska 
miljöbedömningen av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021‐
2027 
 
 Länsstyrelserna i följande län: Gotland, Jönköping, Stockholm, Västerbotten och Västernorrland1  

Länsstyrelsernas synpunkter på förslag till avgränsning  
Avgränsningar i olika skeden i processen med den strategiska planen 
Länsstyrelserna vill lyfta att generella åtgärder får olika effekt i olika delar av landet utifrån olika 
regionala förutsättningar. Dessa behöver följa med i utvärderingen av de olika effekterna. De gäller 
exempelvis skillnader i själva brukandets och produktionssystemens inverkan på odlingslandskapet och 
den biologiska mångfalden i olika delar av landet. 
 
Avgränsning i tid 
Det är bra att de långsiktiga miljöeffekterna efter denna period inkluderas, men länsstyrelserna menar 
att det tydligare behöver framgå att även åtgärder som inte ger förväntad effekt eller får en oönskad 
bieffekt ska inkluderas. Exempelvis förlust av biologisk mångfald kan vara irreversibel och förlorad för 
en mycket lång tid framåt, även om vi ändrar på dessa åtgärder. 
 
Utgångspunkter för val av aspekter och mål 
Kopplingen mellan miljömålen och Agenda 2030 skulle behöva förtydligas. I Sverige definierar 
miljömålen genomförandet av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.  
 
Relevanta slutsatser utifrån fördjupad miljöbedömning 
Att utgå ifrån resultaten av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 är bra, men 
redovisningen av de olika miljömålen är inte konsekvent och jämförbar varför den bör ses över. Som 
exempel framhålls för miljömålet Levande skogar vikten av att öka hänsynen till kulturmiljöer och 
landskapsperspektivet, men inte för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt‐ och djurliv. 

                                                            
1 Respektive länsstyrelse har inkommit med svar. Vi har valt att redovisa svaren gemensamt då svaren var 
identiska i sak, med undantag för ett stycke i svaret från Länsstyrelsen i Jönköpings län som redovisas separat.  
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Många av landets värdefulla kulturmiljöer och inte minst det biologiska kulturarvet är starkt knutet till 
bruket av odlingslandskapet.  
 
Språket behöver överlag nyanseras för att människans påverkan och effekter på miljön inte per 
automatik ska uppfattas som negativ. Detta gäller särskilt miljömålen som är knutna till vatten i 
landskapet, t ex myllrande våtmarker (s.9) samt Ett rikt växt‐ och djurliv. Minskad biologisk mångfald, 
utebliven hävd och igenväxning sker oftast på grund av brist på mänsklig påverkan. Länsstyrelsen i 
Gotlands län YTTRANDE 2020‐11‐24 Dnr 600‐4632‐2020 2  
 

Under Begränsad klimatpåverkan är det även viktigt att ta med lustgas, eftersom det tillsammans med 
metan ger stor klimatpåverkan från jordbruket.  
 
Synpunkter på förslag till alternativhantering  
Utgångspunkten att använda dagens program som nollalternativ anser länsstyrelserna är bra.  
 
Sveriges åtaganden att genomföra praktiska åtgärder inom ramen för vattendirektivet finansieras till 
stor del genom CAP och bör finnas med som en konkretisering av miljömålen.  
 
Påverkan på den gröna (och blå) infrastrukturen bör ingå i miljöbedömningen. Liksom påverkan på 
förutsättningarna för ekosystemtjänster och då inte bara matproduktion utan även andra relevanta 
ekosystemtjänster samt CAP:s påverkan på hotade arter och livsmiljöer. Det omfattar påverkan på 
både livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter, både specifikt hotade arter och men även alla 
arter som behövs i landskapet för att säkra ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt även 
matproduktionen. 
 
Sedan år 2014 finns även nationella kulturmiljömål som också bör beaktas i fortsatt process kring 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2021‐27, se nedan. De, eller åtminstone det 
fjärde målet som rör förvaltning av landskapet, bör finnas med som komplement till övriga miljömål i 
denna strategiska miljöbedömning. 
 
Missiv 
Riksantikvarieämbetet, dvs den centrala myndigheten för kulturmiljöfrågor har inte remitterats vilket 
måste ses som en brist eller ett förbiseende eftersom kulturmiljö även ingår i miljöaspekterna som ska 
beaktas i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt Miljöbalken 6 kap 2§. 
Förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken kan få stora konsekvenser för kulturmiljöer, dess 
förvaltning och skötsel 
 
Tillägg i svaret från Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län tycker det vore önskvärt om alla miljömål fanns med i bedömningen. I 
förslaget har man exkluderat Frisk luft, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt men jordbruket både 
påverkar och påverkas av dessa mål. Som exempel kan nämnas att utsläpp från jordbruksmaskiner 
orsakar luftföroreningar och samtidigt påverkas skörden negativt av luftföroreningar. Även 
lustgasutsläppen påverkar de tre nämnda målen.  
 
 SGU ‐ Sveriges geologiska undersökning 

SGU har erhållit handlingar daterade 2020‐11‐04 där möjlighet ges att inkomma med yttrande rörande 
Samråd om förslag till avgränsning av strategisk miljöbedömning av CAP 2021–2027. Ert Dnr 3.1.17‐
05217/2020. SGU Dnr 33‐ 2335/2020. 
 
SGU avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende. 
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  Skogsstyrelsen 

Utöver nedanstående synpunkter hänvisar Skogsstyrelsen även till det yttrande som Skogsstyrelsen 
lämnade i september 2020 avseende behovsanalysen i den strategiska planen för genomförandet av 
den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.  

 
Förslag till avgränsning av strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027  
I promemorians avsnitt om relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den 
strategiska planen tas såväl de globala målen för hållbar utveckling som de svenska miljömålen upp. 
Regeringen har flera gånger uttryckt att arbetet för att uppnå miljömålen är det svenska 
genomförandet av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. I budgetpropositionen för 2021 
framgår att:  
För att miljömålen ska kunna nås behöver miljö och klimat integreras och åtgärder vidtas i alla 
relevanta politikområden. Miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. 
Miljömålen är därför också en viktig utgångspunkt för Sveriges genomförandet av Agenda 2030 med 
sina 17 globala mål för hållbar utveckling. Miljömålen utgör den nationella implementeringen av 
Agenda 2030:s miljörelaterade mål och delmål.2  
 
Skogsstyrelsen anser därför att det i första hand är de relevanta miljömålen som bör användas i 
miljöbedömningen.  
 
I promemorian tas relevanta slutsatser från de fördjupade utvärderingarna av relevanta miljömål upp. 
Skogsstyrelsen är uppföljningsansvarig för miljökvalitetsmålet Levande skogar som anges vara 
relevant. Skogsstyrelsen instämmer i att Levande skogar är ett relevant miljökvalitetsmål kopplat till 
den strategiska miljöbedömningen. 
 
I promemorian framgår att de slutsatser som tas upp för respektive miljömål är exempel från de 
fördjupade utvärderingarna. För Levande skogar tas följande slutsatser upp i promemorian:  

 Ett flertal av de centrala områdena för Levande skogar visar på ett otillfredsställande resultat 
gällande miljötillståndet.  

 För att komma närmare målet krävs en rad förändringar: 1) Miljöhänsyn behöver öka vid 
skogsbruksåtgärder, det vill säga för kulturmiljöer, körskador, hänsynskrävande biotoper och 
skyddszoner. 2) Den areal som brukas med hyggesfria metoder behöver öka. 3) Bevarandet av 
värdekärnor behöver vara långsiktigt. 4) Naturvårdande skötsel i förhållande till behoven behöver 
öka. 5) Landskapsperspektivet behöver öka.  

 Riktigt gamla skogar med en beståndsålder över 160 år finns i låg omfattning.  

 Viktiga strukturer såsom förekomsten av äldre lövrik skog och hård död ved har emellertid ökat 
under senare decennier. Dessa strukturer har sannolikt minskat hoten mot vissa hotade arter.  

 
Skogsstyrelsen instämmer i att dessa slutsatser är relevanta men vill dessutom lyfta fram följande 
slutsatser från den fördjupade utvärderingen3. 

 
 Intensifierade åtgärder för att motverka fragmentering av livsmiljöer behöver vidtas. I och med 

den förväntade klimatförändringen är det mycket viktigt att arbeta med att ge arter 
spridningsvägar. För detta krävs en funktionell grön infrastruktur där områdena mellan 
värdekärnor där virkesproduktion bedrivs är av avgörande betydelse.  

 Landskapsperspektivet inom skogsbruket samt mellan jord‐och skogsbruk behöver stärkas för att 
bevara biologisk mångfald och skapa en funktionell grön infrastruktur. Behoven av gemensam 

                                                            
2  Proposition 2020/21:1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö‐ och naturvård   
3 Se Skogsstyrelsens rapport nr 2 2019, Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019   



Bilaga 3  

landskapsplanering mellan olika markägare för att se till landskapets förmåga att producera olika 
ekosystemtjänster och bibehålla biologisk mångfald är stora.  

 För att uppnå en funktionell grön infrastruktur för Sverige behövs även en förståelse och en 
samverkan mellan de som utför aktiviteter i flera olika marktyper och för olika 
markanvändningsändamål. Därför är det nödvändigt att lokala myndigheter och organisationer 
samverkar för en bredare förståelse av ekologiska sammanhang, så att grön infrastruktur blir en 
naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. Finansiering av de 
åtgärder som tagits fram i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur saknas i många 
fall.  

 Skötsel av värdefulla skogsbryn bör öka för att gynna den biologiska mångfalden. Stöd och 
ersättningar till kommande landsbygdsprogram bör utredas så att de samverkar på bästa sätt för 
att skapa, restaurera och sköta bryn. Brynmiljöer bör även ingå i regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur.  

 
Skogsstyrelsen vill även lyfta fram ett par slutsatser och resultat från den årliga uppföljningen 2020.4  

 Många av de idag igångsatta miljöförbättrande insatserna kräver tid för att vända utvecklingen. 
Genomförda åtgärder har dock hittills inte varit tillräckliga för att nå samhällets uppsatta miljömål 
för skogen. För att nå närmare miljökvalitetsmålet är åtgärder och styrmedel som syftar till att 
minska fragmentering och ytterligare förlust av livsmiljöer för hotade arter i skogslandskapet 
avgörande.  

 Stödet Skogens miljövärden infördes 2016 som en del av landsbygdsprogrammet. Syftet är att 
bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Det ska göras på 
skogsmark med skötselkrävande natur‐ eller kulturmiljövärden. 22 procent av de privata 
markägare som beviljats stödet Skogens miljövärden är kvinnor. För perioden år 2016‐2019 
omfattade det beviljade stödbeloppet för Skogens miljövärden drygt 100 miljoner kronor.  

 
Miljökvalitetsmålet Levande skogar kopplar främst till det globala hållbarhetsmålet Ekosystem och 
biologisk mångfald men tydliga kopplingar finns även till målen Hälsa och välbefinnande, Rent vatten 
och sanitet, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbara städer och 
samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.  
 
Klimatanpassning av skogen och skogsbruket  
Skogsstyrelsen har utifrån förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete analyserat skogens 
och skogsbrukets sårbarhet för klimatförändringar och har efter samråd med sektorn tagit fram 
effektmål och förslag på anpassningsåtgärder.5 Målen och åtgärderna har samlats inom tre 
övergripande områden:  

 Skador begränsas i närtid genom väl fungerande system för övervakning och krisberedskap.  

 Skador förebyggs långsiktigt och kostnadseffektivt genom att skogen är ståndortsanpassad och 
stormsäker och har hög grad av variation.  

 Skogsbruket utvecklas så att skador på miljö och andra samhällsvärden inte ökar över tid.  
 
Skogsstyrelsen anser att klimatanpassning också behöver beaktas i arbetet med den strategiska 
miljöbedömningen. 
 
Förslag till alternativhantering i strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027  
Skogsstyrelsen instämmer i att en strategisk plan som baseras på ett fortsatt stöd på samma 
ekonomiska nivå som under innevarande period är det rimligaste nollalternativet.  

                                                            
4 Naturvårdsverkets rapport 6919, Miljömålen ‐ Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser   
5 Skogsstyrelsens rapport 23/2019, Klimatanpassning av skogen och skogsbruket – förslag på mål och åtgärder   
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Angående de frågor som jämförelsen mellan resultatet för nollalternativet och de olika identifierade 
alternativen sker utifrån är det viktigt att bedömning av hur dessa kan bidra till måluppfyllelse görs 
med tillräcklig upplösning. Det är därför angeläget att bedömningen görs för relevanta 
miljökvalitetsmål och inte enbart generationsmålet. Frågeställningen i promemorian6

 behöver 
förtydligas avseende detta. 
 
 Vattenmyndigheten Bottenviken  

I förslag till avgränsning av strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 anges att ”Beskrivningen av miljökonsekvenserna 
omfattar de sammanlagda effekterna transnationellt och globalt av vår konsumtion och produktion i 
Sverige.” Vattenmyndigheten i Bottenviken upplever att detta är ett för omfattande perspektiv för att 
genomföra en miljökonsekvensbeskrivning och att denna istället bör avgränsas till att bedöma 
miljöeffekterna i Sverige. Då planen är Sveriges strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med åtgärder som kommer att ske i Sverige anser vi att 
miljökonsekvensbeskrivningen geografiskt hellre bör avgränsas till Sverige. Det anges även att ”De 
åtgärder som ingår i den nationella planen kan vara nationella, regionala och/eller lokala.” 
Vattenmyndigheten förutsätter på grund av detta att majoriteten av åtgärderna då även kommer att 
orsaka en påverkan i Sverige och att det därför är lämpligt att ha ett nationellt perspektiv på 
miljöbedömningen. Om miljökonsekvensbeskrivningen har ett för brett perspektiv anser vi att det 
finns en risk att områden där det sker en direkt påverkan inte får ett tillräckligt stort fokus. 
Vattenmyndigheten i Bottenviken anser att det endast är vid bedömningen av om en betydande 
påverkan sker utför Sveriges gränser som miljökonsekvensbeskrivningen bör fokusera utanför Sveriges 
gränser, och då enbart på de områden där det sker en betydande påverkan. 
 
 Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Avgränsning 
I avgränsningen har inte ramdirektivet för vatten, åtgärdsprogrammet för resp vattendistrikt eller 
miljökvalitetsnormerna för vatten nämnts och därmed inte heller hanterats vid avgränsningen. 
 
I 6 kap. 11 § p. 3d MB är det ett skall krav att MKB:n i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla 
hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål. Med relevanta miljökvalitetsmål avses de mål för skydd 
av miljön som uppställts internationellt, nationellt eller på EU‐nivå och det innefattar då även 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) finns stöd för kopplingen mellan CAP och åtgärdsprogrammet 
för vatten i artikel 4.1 om miljömålen och hur åtgärder ska ske för att nå dessa. Exempel på hur 
miljökonsekvensbeskrivningar bör hanteras i förhållande till 4.1 finns bl.a. i följande domslut (mål C‐
535/18).7 
 

I nuvarande åtgärdsprogram för de fem vattenmyndigheterna finns sex åtgärder till Jordbruksverket 
som även är fastställda i beslut från regeringen i skrivelsen 2016‐10‐06 (M2015/01776/Nm m.fl.). I 
åtgärd 4 står följande: 
”Jordbruksverket ska inom ramen för Landsbygdsprogrammet särskilt uppmärksamma åtgärderna: 

 strukturkalkning 

                                                            
6 ”I vilken utsträckning och hur kan de olika alternativen bidra till att nå målen för CAP, FN:s hållbarhetsmål och 
nationella mål såsom Generationsmålet?”   
7 ECLI:EU:C:2020:391 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226864&pageIndex=0&doclang=SV&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=2341382 
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 kalkfilterdike 

 anpassad skyddszon 

 skyddszon 

 våtmark 

 fosfordamm 

 tvåstegsdiken 
 

för att dessa ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.” 
 
Alternativ 
Vattenmyndigheterna har samråd under perioden 1 november 2020 till 30 april 2021 kring förslag till 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021‐2027. I samrådsmaterialet har analyser gjorts av 
behovet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten med bl.a. miljöstöd genom CAP under perioden 
2021‐20278. Beräkningar finns på omfattning, kostnader och effekter för kväve och fosfor fram till 
2027 för sjöar och vattendrag och kustvatten och är en del av samrådsmaterialet i 
åtgärdsprogrammet9. Det finns även uppskattningar av effekterna till Östersjön vilket är en del av 
Sveriges internationella åtaganden inom Baltic Sea Action Plan. 
 
I Alternativen som presenteras i CAP 2021 – 2027 bör konsekvenserna presenteras för vad alternativen 
innebär avseende möjligheterna att nå god status i antalet vattenförekomster samt konsekvenserna 
för Östersjön och Nordsjön. Alternativt bör skattningar ske av antalet kg fosfor respektive kväve som 
de olika alternativen innebär. 
 
Sammanfattande synpunkter 
I miljökonsekvensbeskrivningen för den svenska strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (CAP) behöver följande belysas: 

- vilka konsekvenser innebär den nya planen för miljökvalitetsnormerna för vatten 

- konsekvenserna för olika alternativ bör kvantifieras i antal kg kväve resp. fosfor och sedan 
relateras till hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas resp. hur Östersjön och Nordsjön 
påverkas. 
 

Åtgärder  
Samtliga remissvar har tagits i beaktande och är ett värdefullt underlag för den fortsatta processen. En 
del av synpunkterna har redan åtgärdats och övriga synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta 
arbetet.  
 
Av inkomna synpunkter kommer följande att åtgärdas:  

- Synpunkt: Riksantikvarieämbetet, dvs den centrala myndigheten för kulturmiljöfrågor har inte 
remitterats vilket måste ses som en brist eller ett förbiseende eftersom kulturmiljö även ingår i 
miljöaspekterna som ska beaktas i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 
Miljöbalken 6 kap 2§. Förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken kan få stora 
konsekvenser för kulturmiljöer, dess förvaltning och skötsel.  
Svar: Detta kommer att åtgärdas  

                                                            
8 Metod för påverkanstypen Diffusa källor (2020) 
Jordbruhttps://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/55036/Metod%20f%C3%B6r%20p%C3%A5verkanstypen%
20diffusa%20k%C3%A4llor%20Jordbruk.pdf   
9 Samrådshandling Åtgärdsprogram för vatten 2021—2027 (2020) 
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fa/1603980647988/F%C3%B6rslag
%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021‐2027%20S%C3%B6dra%20%C3%96stersj%C3%B6n.pdf   
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- Synpunkt: Listan över vilka av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för miljöbedömningen 
behöver kompletteras med mål 14 ”Hav och marina resurser” och delmål 14.1. 
Svar: Mål 14 har lagts till 

- Synpunkt: Förslag på slutsatser från den fördjupade utvärderingen som bör lyftas fram.  
Svar: Detta har lagt sin under avsnitt 7.3 ”Kommentarer kring andra faktorer som kan påverka 
miljöeffekterna” 

- Synpunkt: Det är en brist att Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormerna 
för vatten saknas under rubriken ”Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation 
till den strategiska planen”.  
Svar: Detta finns med under avsnitt 2.3 ” Planens förhållande till andra relevanta program och 
strategier inom sektorn” 

 
Vi bekräftar följande inriktning av miljöbedömningen i linje med remissvaren, även om det inte 
föranleder någon konkret förändring gällande avgränsningar eller alternativhantering: 

- Det är i första hand de svenska miljömålen som används i miljöbedömningen.  

- Miljöbedömningen fokuserar på miljöeffekter i Sverige.  

- Klimatanpassning tas i beaktande  
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      2021-05-10 

 
Preliminär miljökonsekvensbeskrivning – sammanställning av 
inkomna remissvar 
 
I denna bilaga presenteras de yttranden och synpunkter som inkommit vid samråd om preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027.  

Remissvar har inkommit från följande aktörer:  

Part 
Myndighet/Organisation 
/Privatperson 

Svar 
(Ja/Avstår) 

Agroforestry Sverige Organisation Ja 

Boverket Myndighet Ja 

Ekologiska Lantbrukarna Organisation Ja 

Företagarna Organisation Avstår 

Havs- och vattenmyndigheten Myndighet Ja 

Lantbrukarnas Riksförbund Organisation Ja 

Lokal Utveckling Sverige Organisation Ja 

Lst Blekinge Myndighet Ja 

Lst Gävleborg Myndighet Ja 

Lst Halland Myndighet Ja 

Lst Jämtland Myndighet Ja 

Lst Jönköping Myndighet Ja 

Lst Skåne Myndighet Ja 

Lst Stockholm Myndighet Ja 

Lst Västerbotten Myndighet Ja 

Lst Västernorrland Myndighet Avstår 

Lst Västmanland Myndighet Ja 

Lst Östergötland Myndighet Ja 

Naturskyddsföreningen Organisation Ja 

Natuvårdsverket Myndighet Ja 

PJ [ privatperson ] Privatperson Ja 

Riksantikvarieämbetet Myndighet Ja 

Sigill Kvalitetssystem AB Organisation Ja 

Skogsstyrelsen Myndighet Ja 

SLU Myndighet Ja 

SA [ privatperson ] Privatperson Ja 

Svenska Samernas Riksförbund Organisation Ja 

Sveriges Hembygdsförbund Organisation Avstår 

Sveriges jordägareförbund Organisation Ja 
Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjön Myndighet Ja 

Världsnaturfonden WWF Organisation Ja 

Västra Götalandsregionen Myndighet Ja 
 

 

  



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

Nedan presenteras yttranden från myndigheter, i bokstavsordning:  

 Boverket 

Boverket bedömer att det som redovisas i Jordbruksverkets rapport ”Samråd om preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 
(CAP) 2023-2027” inte har någon direkt påverkan på Boverkets ansvarsområden; samhällsplanering, 
byggande och boende. 

Boverket har därför inga synpunkter på Jordbruksverkets rapport. 

 Havs- och vattenmyndigheten 

Sammanfattande synpunkter:  

 Det är i princip en omöjlig uppgift att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med kvalitet utifrån 
de osäkerheter som råder. Havs- och vattenmyndigheten anser dock att 
miljökonsekvensbeskrivningen innehåller svagheter i bedömningen av den strategiska planens 
miljöeffekter som är oberoende av de svårigheter som följer av förutsättningarna. 

 Beskrivningen av åtgärdsförslagens miljöeffekter är inkonsekvent samt innehåller felaktigheter 
och otydliga kopplingar som riskerar att vilseleda läsaren. Negativa effekter beskrivs endast i fåtal 
fall och positiva effekter behöver konkretiseras. 

 Åtgärdernas påverkan på övergödningen bör beskrivas i relation till vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram. Det är också viktigt att visa i beskrivningen av åtgärdernas effekter att en åtgärd 
som påverkar miljömålet Ingen övergödning också alltid påverkar miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område saknas i listan av berörda rättsliga 
instrument. Det tyder på en ofullständig bedömning av åtgärdernas miljöeffekt. 

 Havs- och vattenmyndigheten anser inte att Livsmedelsstrategin är ett miljömål och denna bör 
därför inte bedömas under samma rubrik som miljömålen. 
 

Havs- och vattenmyndighetens inställning  

2.3 Planens förhållande till andra relevanta program och strategier inom sektorn  

I det här avsnittet nämns en lista på rättsliga instrument i bilaga XI. I den listan saknas 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Havsmiljödirektivet). Eftersom hänvisningar görs både till 
EU:s strategi för Östersjöregionen samt Havs- och fiskeriprogrammet är det märkligt att direktivet för 
havsmiljön inte finns med och listan bör kompletteras med detta.  

4 Nulägesbeskrivning av miljö  

Beskrivningen av jordbrukets bidrag till växtnäringsläckage och sektorns klimatpåverkan i avsnittet är 
inte likvärdig. Jordbrukets klimatpåverkan redogörs utförligt med flera exempel på åtgärder. Sektorns 
påverkan på växtnäringsläckage däremot förklaras med klimatförändringar och det ges inga förslag på 
åtgärder. En väl dränerad mark lyfts som en förutsättning för en effektiv användning av växtnäring. Det 
riskerar att ge läsaren uppfattningen att dränering är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska 
övergödningen. Visserligen är en väldränerad mark av betydelse för växternas upptag av tillförd näring, 
men effekten varierar beroende på om det är kväve eller fosfor som är i fokus. Eftersom den totala 
effekten av dränering inte är odelat positivt för läckaget av växtnäring bör man vara försiktigt med den 
typen av anspelningar. Havs- och vattenmyndigheten förväntar sig att all miljöpåverkan ges samma 
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dignitet i bedömningen av strategiska planens miljöeffekter och det ska också framgå av 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Den 31 mars 2021 publicerades den senaste miljömålsuppföljningen. Av den framgår att bedömningen 
för målet Levande skogar har ändrats, från att vara ”Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön” till att 2021 vara ”Utvecklingen i miljön är negativ”. Det är viktigt att den slutliga 
miljökonsekvensbedömningen utgår från den mest aktuella bedömningen.  

5.2 Bedömning av varje enskilt åtgärdsförslag  

Tabellen i avsnittet misslyckas med att beskriva åtgärdernas effekter och innehållet följer inte heller 
uppställda rubriker.  

Havs- och vattenmyndigheten anser inte att det är lämpligt att avgränsa riskbedömningen till åtgärder 
som inte har miljöförbättring som direkt mål. En åtgärd kan mycket väl ha negativ miljöeffekt trots att 
den har ett miljöförbättrande syfte. Det finns gott om målkonflikter både inom och mellan miljömål 
som riskerar att inte belysas genom att endast bedöma åtgärder utan miljöförbättrande syfte. Även 
om positiva effekter i många fall kan motivera åtgärden, bör alltid eventuella negativa effekter 
beskrivas och synliggöras i en miljökonsekvensbeskrivning.  

Avgränsningen att endast riskbedöma åtgärder utan miljöförbättrande syfte tillämpas inkonsekvent. 
Det saknas beskrivningar av negativa miljöeffekter även för åtgärder som inte har ett 
miljöförbättrande syfte, så som till exempel Gårdstöd, Startstöd och Stöd till unga jordbrukare. 
Samtidigt beskrivs flertalet negativa effekter för åtgärdsförslaget Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder, trots att det är en åtgärd med tydligt miljöförbättrande syfte.  

Rubriken Påverkan på miljömål, ska enligt beskrivningen på s. 23, även inkludera livsmedelsstrategin. 
Det anser inte Havs- och vattenmyndigheten är lämpligt. Visserligen ska ökad produktion och 
konkurrenskraft enligt livsmedelsstrategin inte ske på bekostnad av måluppfyllelsen för miljömålen 
men det betyder inte att strategin är ett miljömål. Det är felaktigt och Livsmedelsstrategin hör inte 
hemma under rubriken. 

Under samma rubrik bör det också förtydligas på vilket sätt, negativt eller positivt, som åtgärden 
påverkar miljömålen. I nuvarande form kan det uppfattas som att rubriken endast är till för de 
miljömål som påverkas i positiv riktning. Till exempel saknas miljömålet Ingen övergödning för 
Ersättning för ekologisk produktion, trots att man under rubriken Risk för negativa miljöeffekter tar 
upp utmaningen när det gäller näringsläckage. Det finns också exempel där kopplingen till miljömålen 
under rubriken Påverkan på miljömål är otydlig. Bland annat för åtgärden Investeringsstöd för 
restaurering av betesmarker och slåtterängar, där det anges att åtgärden ger positiva effekter på 
miljömålet Ingen övergödning. Gräsmarker kan ha en positiv effekt på växtnäringsläckaget, men 
effekten är så begränsad att om den är värd att ta upp borde långt fler miljömål nämnas som 
påverkade när det gäller de flesta åtgärdsförslag. Utöver detta anser Havs- och vattenmyndigheten att 
en påverkan på miljömålet Ingen övergödning också alltid medför en påverkan på miljömålen Levande 
sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård, eftersom 
övergödningsproblematiken är en central del av dessa mål. Följaktligen behöver kolumnen Påverkan 
på miljömål kompletteras med Levande sjöar och Hav i balans samt levande kust och skärgård i de fall 
som påverkan identifierats på miljömålet Ingen övergödning. 

Åtgärden Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 
kväveläckage är ett tydligt exempel på varför miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfattas som 
genomarbetad. Under rubriken Miljöeffekter står följande mening: ”Inlagringen av kol i marken har 
huvudsakligen syftet att minska växtnäringsläckaget ur marken med hjälp av fånggröda och därigenom 
förbättra markbördigheten”. Den innehåller sådana fel att vi utgår från att något gått galet i 
redigeringen av tabellen. Vidare bedöms utebliven åtgärd som en risk för biologisk mångfald trots att 
effekten av genomförd åtgärd inte i huvudsak gynnar biologisk mångfald. Havs- och 
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vattenmyndigheten anser att åtgärden också utgör ett exempel på hur en åtgärd med 
miljöförbättrande syfte samtidigt kan ha negativ miljöeffekt och varför det är viktigt att bedöma 
samtliga åtgärders negativa effekter oavsett initialt syfte. Beroende på sortval kan odling av 
mellangröda för kolinlagring innebära en ökad risk för växtnäringsläckage. Det är en viktig effekt att ta 
med i bedömningen och det är en brist att inte så sker. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer bör kvantifieras 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön framför i sitt remissvar över avgränsningssamrådet att en 
miljökonsekvensbedömning behöver belysa den strategiska planens konsekvenser för 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Havs- och vattenmyndigheten instämmer i att konsekvenserna för 
olika alternativ bör kvantifieras för att möjliggöra en jämförelse med de behov som 
vattenmyndigheterna identifierat. Genom en sådan koppling vore det möjligt att uppskatta hur mycket 
åtgärderna i den strategiska planen kan förväntas bidra med, en information som är avgörande i 
genomförandet av vattenförvaltningens förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. 
 

 Länsstyrelsen i Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge har inga synpunkter på samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av 
Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitikern. 

 

 Länsstyrelsen Gävleborg 

Avsnitt 5.2 Tabell 7  

Ersättning för blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzon i skogsbygd (eco-
scheme) och Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 
kväveläckage (eco-scheme)  
Vi anser att det är viktigt att fortsätta främja produktionen i kompensationsområden då lönsamheten 
är lägre. Förslaget på valda echo-schemes innebär att stödpengar flyttas från kompensationsområden 
till slättbygder vilket kan riskera att miljömålen inte nås i dessa områden. Lantbruket i norr är redan 
generellt underkompenserat.  

Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner  
Vi anser att man borde se över möjligheten att behovet av detta stöd även finns utanför nitratkänsligt 
område då det enligt vattenförvaltningsarbetet finns vatten som inte uppnår miljökvalitetsnormerna 
utanför nitratkänsligt område.  

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft  
”I hur stor utsträckning som hållbara lösningar finansieras med investeringsstöd beror av de 
prioriteringar och urvalskriterier som stödmyndigheten anger.” 

I det första landsbygdsprogrammet var det enbart norra Sverige som kunde få investeringsstöd. 
Landsbygdsprogrammet handlar en del om att möjliggöra produktion där det inte är så 
gynnsamt/lönsamt.  

Ett takbelopp för hela Sverige är föreslaget. I norra Sverige finns inte samma lönsamhet och samma 
möjligheter till kapitalförsörjning som i sydligare delar av landet. Förslaget med ett relativt lågt 
takbelopp innebär sämre investeringsmöjligheter i investeringar som syftar till hållbara lösningar för 
lantbrukare i norr än i söder.  

Vidare kan den föreslagna åldersindelningen ”under/över 40 år” som berättigar till olika maximala 
takbelopp också innebära negativa miljöeffekter eftersom den äldre generationen i högre utsträckning 
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än den yngre tenderar att ha större sparkapital, goda bankkontakter etc och därmed större 
möjligheter att investera.  

Positivt ur miljösynpunkt är att stöd kan lämnas för begagnad utrustning och begagnat material. 

Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar  
Vi anser att det är viktigt att åtgärden inte blir för tung administrativt samt att villkoren för de sökande 
är rimliga. Åtgärden sträcker sig i dagens program över 5 år och det är ofta ett rimligt tidsperspektiv. 
Konsekvensen av ett investeringsstöd som sträcker sig så långt behöver tas omhand om så att stödet 
fortsatt är attraktivt för de sökande.  

Investeringsstöd för jobb och tillväxt  
Texten i kolumnen ”Risk för negativa miljöeffekter och hur dessa kan motverkas” under Stöd till 
kommersiell service kan infogas även under Investeringsstöd för jobb och tillväxt. 

Stöd till bredband  
Är stöd till bredband aktuellt att fundera över? 
Bredbandsutbyggnad kan även bidra till miljömålet ”God bebyggd miljö”.  
Stöd till kommersiell service kan bidra till uppfyllandet av Generationsmålet, Begränsad miljöpåverkan 
och God bebyggd miljö. 

Finansiella instrument  
I norra Sverige i områden med låga värden på säkerheter kanske kreditgarantier skulle kunna vara 
något? Hur stor risken för ”olönsam animalieproduktion” skulle bli måste bero på vilka villkor/kriterier 
som ställs. En sådan åtgärd ska i så fall utformas som en hjälp och inte innebära en 
konkurrenssituation på bottenlånemarknaden. 

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar 
Vi anser att det är mycket viktigt att åtgärden utformas så den är attraktiv för de sökande. 
Kostnaderna för arbetet måste kompenseras och villkoren måste vara rimliga för att stanna upp 
minskningen av hävdade marker.  

7.2 De föreslagna åtgärdernas samlade effekt Sidan 54 
Bra synpunkt i punkten ”För sådana åtgärder som ska bidra…”. 

7.3 Kommentarer kring andra faktorer som kan påverka miljöeffekterna Sidan 55 
Bra synpunkt i punkten ”De förslag och kombinationer av eco-schemes…”.  

Sidan 56  
Bra punkter om faktorer som konsultföretaget bedömer inte fullt ut har beaktats i det underlag till den 
strategiska planen som för närvarande finns. Exempelvis punkterna om negativa utsläpp, cirkulär 
ekonomi och minska onödig bränsleförbrukning är värdefulla. 

Sidan 57-58 
Vi ställer oss positiva till uppmaningen att ytterligare fyra slutsatser från den fördjupade utvärderingen 
av de svenska miljömålen ska beaktas. 

 Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Hallands län lämnar inga synpunkter. 
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 Länsstyrelsen Jämtlands län 

Sammanfattning  

Utvecklingen av jordbruksnäringen i Jämtlands län är positiv ur många synvinklar, men strukturen i 
jordbruket visar att antal företagare som har sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst från 
jordbruksproduktionen närmar sig en kritisk gräns för att det ska finnas ett kollegialt sammanhang, 
infrastruktur och andra nödvändiga omvärldsfaktorer för att näringen ska kunna utvecklas.  

De stöd som den strategiska planen behöver ses i ett sammanhang och bedömas utifrån stödens 
effekter men också hur de måste hänga ihop för att ge önskad effekt. En helhetsbedömning är 
nödvändig för att se dess hela miljöeffekt. Detta blir särskilt viktigt där konkurrensförhållandena och 
den kritiska massan av företag är låg.  

Förslagen i kompensationsstödet med större djurenhet för får och minskade skillnader mellan typgård 
1 och 2 gynnar miljön. Då miljöåtgärder och ecoschemes skapas som inte kan appliceras på Norrland 
skapas förskjutning av medel från skogsland till slättland som behöver kompenseras via 
kompensationsstödet. Även detta påverkar i förlängningen miljön.  

Ekologisk stöd bör kunna stimuleras så väl inom som utom kompensationsstödsområdet. Ekologiska 
stödets miljöeffekter lika viktiga i hela landet. Kompensationsstöd har inget med ekologisk produktion 
att göra.  

Fäbodstödet bidrar till att mycket speciell och hotad biologiska miljöer men också att en kulturell 
tradition bevaras. Stödet bör utvärderas mot syftet. Ökat stöd till traditionell fäboddrift med mjölkning 
krävs för att en kunskap ska kunna vidareförmedlas till nya generationer fäbodbrukare. Stöd till det 
moderna fäbodbruket kan behöva begränsa djurantal för att bättre leva upp till miljönytta.  

Om jordbruket i Jämtlands län och i norra Sverige generellt ska kunna utvecklas och moderniseras 
behöver investeringsstödet för modernisering av jordbruket regionalt anpassas över landet så att olika 
förutsättningar kompenseras och konkurrenskraft uppnås. Det innebär olika stödtak över landet. Med 
detta gynnas miljön då fortsatt miljövänlig jordbruksproduktion stimuleras. 

Se helhet och kritiska gränser  

I den inledande nulägesbeskrivningen noteras att ”det är allvarligt att lönsamheten är svag i stora delar 
av landet, främst i den typen av jordbruk som mesta gynnar natur- och kulturvärlden och landskap. Om 
inte lönsamheten kan förbättras, eller om politiken inte kompenserar för detta, kommer det förutom 
minskad livsmedelsproduktion, även att påverka flera miljönyttor som biologisk mångfald, 
kulturmiljöer och ett öppet odlingslandskap, vilket gör det svårt att nå miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap.”  

För jordbruket i Jämtlands län har utvecklingen den senaste två strukturfondsperioderna lett till större 
enheter och färre livsmedelsproducerande företagare. Åkerarealen brukas till närmare 70% av 
lantbrukare i ålder 35-64 år, relativt jämt fördelat över åldrarna. Åkermarken har enligt den i dagarna 
publicerade statistiken minskat med 10% sedan 2007 och var tredje företag som brukar åkermark har 
slutat under samma tid.  

Länet har mycket goda förutsättningar för vallodling och därför är mjölk- och köttproduktion särskilt 
lämpad i vårt län, en produktion som bidrar till miljömålet ett rikt odlingslandskap i Jämtlands län, men 
även bidrar till det nationella målet. Många investeringar har gjorts i stallbyggnader under senare tid 
och gett förutsättningar för en ny generation lantbrukare där i huvudsak mjölk- och köttproduktion är 
basen. Denna kategori lantbrukare är också många gånger förutsättning för de mindre jordbruk som 
också bedrivs, där behov finns av maskintjänster och kunnande. Det finns samband mellan efterfrågan 
och tillgång och tjänster av olika slag förmedlas av maskinring eller direktkontakter. Större och mindre 
enheter har betydelse för helheten och finns anpassade i landskapet och bland befolkningen.  
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Det är lätt att ta för givet att detta jordbruk och jordbruksnäringen kommer att finnas över tid. Den 
senaste statistiken visar dock på uppgifter som bör tas på allvar. Av de drygt 1300 företag som 
redovisas för 2020 brukar 1/5 av företagen, eller knappt 300 företag större arealer än 30 hektar. Mer 
än hälften av företagen brukar mindre än 10 hektar. Det finns nötkreatur på 400 företag varav drygt 
100 producerar mjölk och kött och övriga enbart kött. Det finns knappt 200 gårdar för 
lammproduktion där mer än 2/3 har besättningsstorlek som är under 24 tackor. Det finns alltså en stor 
potential och kunnande som kan utvecklas i länet. Samtidigt är den kategori som har jordbruket som 
heltidssysselsättning och inkomst numer så få att vi närmar oss en kritisk massa för att infrastruktur, 
kunskaper, maskintjänster osv ska kunna fungera även för den del av företagen som bidrar till med 
livsmedel och miljötjänster i mindre skala. Därför blir det oerhört viktigt att de stöd som föreslås 
verkligen är anpassade till att bidra till att heltidsjordbruk i Norrland, och inte minst i Jämtlands län, 
fortsatt ska ha konkurrenskraft och inte begränsa utvecklingsmöjligheten som finns idag. Varje enskilt 
stöd måste ses i sitt sammanhang som vi ska kunna nå framgång till det som verkligen leder till våra 
politiska mål kring livsmedel och miljömål.  

Några stöd har större betydelse än andra i helheten för det jämtländska jordbruket och möjligheten att 
uppnå mål för politiken. Därför fokuseras fortsättningsvis på dessa.  

Kompensationsstöd  

Med den nuvarande nivån av kompensationsstöd har produktionen minskat betydligt i norr. 
Kompensationsstödet, och de nationella stöden har som syfte att bibehålla produktionen men 
uppenbart är stödnivåerna för låga. Flera förslag kring miljöåtgärder och ecoshemes är inte 
applicerbara i norr. Då medel flyttas från skogsbygd till slättbygd behöver kompensation via 
kompensationsstödet ske. Alla åtgärder som innebär en försämring av lönsamheten minskar 
möjligheterna för utveckling av lantbruket i stödområdet och behöver kompenseras. I annat fall 
riskerar miljömålet ett rikt odlingslanskap att missas.  

De förslag om att öka djurenhetsvärdet för får och justera ersättningar mellan typgård 1 och 2 är bra 
och kommer att öka betesdrift och gynna biologisk mångfald. Det kommer också att jämställa får och 
nöt bättre och därmed ge större variation av betesdjur.  

Ekologisk stöd  

Förslaget anger en kostnadsersättning för vall i områden utan kompensationsstöd och ingen ersättning 
för områden med kompensationsstöd. Kostnaderna är lika för en ekobonde som odlar vall i som 
utanför kompensationsområde. Ekoutsädet är lika dyrt, lägre skörd är lika kostsamt. Den bonde som 
inte har djur som matchar men behov att odla vall mellan andra ekogrödor är lika stort över hela 
Sverige. Stödets utformning för ekologisk produktion missgynnar alltså ekologisk produktion inom 
områden för kompensationsstöd, en stor del av landet, och påverkar därför de mål som finns för att 
öka den ekologiska produktionen och miljömål kopplat till det.  

Fäbodstöd  

Fäbodstödet är ett viktigt stöd för Sverige. Via detta stöd bevaras mycket speciell och hotad biologiska 
miljöer men också en kulturell tradition. Det är bara några få lantbrukare som kan bevara detta och 
föra kunskaper vidare. Därför blir stödet väldigt betydelsefullt för att denna kultur och miljö ska kunna 
bestå över tid. Men hotet är stort att det inte kommer att fortleva.  

Stödet är också viktigt i områden där fäbodbruk är ett komplement till gårdar med mindre arealer i 
förhållande till djurantal, i anslutning till gården. Det möjliggör att både mindre och större gårdar att 
nyttja skogen som betesmark kopplat till fäbodar. För många gårdar har en affärsidé byggts upp kring 
fäbodbruk där stödet är en viktig del och där långsiktighet är viktig, precis som i allt annat 
jordbruksföretagande  
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I Jämtlands län är detta ett viktigt stöd för de 100 animalieproducenter som tar del av det. Det är stora 
pengar för enskilda företag även om det är små i det stora hela. Det är möjlighet till 
livsmedelsproduktion där gårdens hemmamarker inte räcker till. Det är del i företagens olika 
affärsplaner både som modern fäboddrift och traditionell. Det är Jämtlands län och Dalarnas län som 
har de flesta fäbodbrukarna men de finns i alla norrlandslänen. Lantbrukarna utgör en kunskapsbas om 
hur man producerar livsmedel med olika betesalternativ som finns i det betade skogslandskapet.  

Stödet är viktigt men inte utvärderat. Målsättningen är otydlig och bör förfinas för att stödet ska bidra 
än mer till miljömålen. Utvärdera utifrån syftet. Är det modernt fäbodbruk som är målet eller 
traditionellt med mindre antal djur och mjölkning som stödet ska leda till? Det är helt avgörande vad 
målet är för hur åtgärden ska vara utformad. Detta påverkar mer miljön än den risk som beskrivs i 
MKBn. Den dagliga tillsynen sköts på olika sätt och behöver inte innebära långa dagliga transporter 
även för modern fäboddrift. De som driver fäboden traditionellt (de som har mjölkande kor eller getter 
på vallen) bor på fäboden. Det blir inga resor till och från vallen varje dag. Den här typen av drift måste 
uppmuntras eftersom den skapar biologisk mångfald, biologiskt kulturarv, traditionella kunskaper och 
kulturvärden. Det är också här vi hittar besättningar med fjällkor, dvs en av utrotningshotade 
husdjursraser. Den här typen av drift bör generera högre ersättning i fäbodstödet. Konstruktionen av 
stödet som gynnar stora djurgrupper kan ge konflikter. För att gynna miljön bör storleksrestriktioner 
övervägas.  

Om nationell finansiering innebär ökad flexibilitet och det i övrigt är svårt att få in den i kommande 
genomförandemodellen och därmed nationell finansiering är att föredra, är det viktigt att det ändå blir 
en långsiktighet och stabilitet för stödet. Att riskera stabilitet och långsiktighet på grund av att det är få 
lantbrukare som berörs är inte något motiv för att bevara en hotad miljö som inte kan bevaras utan 
dessa lantbrukare och deras affärsidéer.  

Investeringsstöd  

För att kunna modernisera jordbruket i länet är investeringsstöd till modernisering mycket viktigt 
framförallt för företag med djur. Att begränsa möjligheten till stöd med låga stödtak utgör ett direkt 
hot mot en moderniserad jordbruksnäring. Som beskrivs inledningsvis är de större kött- och 
mjölkproducenterna viktiga drivkrafter för även mindre producenter. Att begränsa investeringsstödet 
och likställa det över hela landet kommer att leda till stora negativa miljökonsekvenser. Stöden 
kommer att styras till mindre investeringar där investeringskostnader upp till 3 miljoner kronor 
kommer att få större andel stöd än investeringskostnader över 3 miljoner. En konkurrenskraftig 
mjölkproduktionsanläggning kan därför komma att stödjas med kanske 15% stöd medan en enklare 
stallbyggnad för får, eller ett växthus kan stödjas med 40%. Över tid kommer jordbruksnäringen att 
minska och hamna under den kritiska antal företag som en näring kräver för att överleva. Generellt i 
norrlandslänen finns det svårigheter att få finansiering för större investeringar, då fastighetsvärdena 
generellt är lägre än i södra Sverige. Bankerna är tveksamma till att bevilja lån då säkerheten i 
fastigheten bedöms vara för dålig. Byggkostnaderna är högre i norra Sverige, bland annat beroende på 
långa avstånd som ökar transportkostnaderna, sämre konkurrens mellan byggföretag som arbetar med 
lantbruksbyggnader och andra byggnadstekniska krav på grund av snötyngd. Möjligheterna för 
framtida jordbruk i norra Sverige, och Jämtlands län specifikt minskar tydligt med en kraftig 
begränsning av ett nödvändigt investeringsstöd. Miljönyttan som jordbruket producerar kommer 
kraftigt att minska och riskerar att försvinna.  

Erfarenheten från solenergistödet den här perioden är att så länge det nationella stödet var skapligt 
jämlikt var det inget större intresse för investeringsstödet för förnybar energi inom 
landsbygdsprogrammet. När nationella stödet blev lägre ökade intresset mycket, väldigt mycket. I 
förslaget som ligger nu ska även de förnyelsebara investeringarna ges stöd inom budgeten för ökad 
konkurrenskraft. Om det också ska rymmas under stödtaket så försvårar det ytterligare att investera i 
konkurrenskraftiga djurstallar om även solpanelerna på taket ska rymmas under stödtaket. 
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Sammanslagningen av dessa åtgärder leder till att trycket på pengarna kommer att riskera vara ännu 
högre än i nuvarande period. Energiproduktion på ladugårdstak att konkurrera med utvecklingen av 
livsmedelsproduktionen innanför taket. Miljöeffekterna kommer att bli olika. 

 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen har en bra 
bredd och lyfter flera relevanta synvinklar. Den ger också konkreta exempel på vilka effekter de 
föreslagna målen och åtgärdsförslagen kan få. Vissa sociala perspektiv lyfts också fram vilket 
Länsstyrelsen anser positivt. 

 

 Länsstyrelsen Skåne 

Stöd Kommentarer 

Gårdsstöd Inga synpunkter.  

Stöd till unga jordbrukare Inga synpunkter.  

Mellangröda för kolinlagring, 
fånggröda & vårbearbetning 
(Echo-schemes) 

Alla uteblivna åtgärder för att motverka hotet mot den biologiska 
mångfalden i åkerlandskapet kan ses som att negativa miljöeffekter. 
För att undvika detta är stödet viktigt. Stödet i sig har inga negativa 
miljökonsekvenser. 

Blommande 
slättbygd/blommande 
kantzon  

Inga synpunkter. 

Nötkreatursstöd Det är inte helt korrekt att det finns en målkonflikt; de kolföreningar 
nötkreatur utsöndrar är inget nytt nettotillskott till atmosfären. Allt 
kol som utsöndras av idisslare ingår redan i ett naturligt kretslopp, 
det härstammar från växterna djuren äter som i sin tur under de 
senaste ca 12 månaderna inlagrat detta kol från atmosfären.  

Producentorganisationer 
frukt och grönt 

Stödet till PO är mycket styvmoderligt behandlat i MKB. Stödet är i 
mångt och mycket en egen uppsättning av alla tänkbara stöd som är 
presenterade enskilt för jordbruksföretag (ex. förädling, FoU, 
kompetensutveckling, produktionsinvesteringar, dränering, 
bevattningsdamma mm). Stödet innefattar 49 olika insatsområden 
(investerinstyper/satsningar, fördelade på 10 oika åtgårdsonråden). 
Effekterna enligt MKB är i stort sett obefintligt beskrivna. Insatserna 
är i många fall väldigt lika de som presenteras för jordbruksföretag 
och rimligen bör fördelar och ev. nackdelar för frukt- och bärodlare 
kunna specificeras bättre än de görs den preliminära MKB:n. 

Stöd till biodlingssektorn MKB:n anger att positiva effekterna för biologisk mångfald i 
landskapet från denna åtgärd beror bland annat på hur väl 
biodlingssektorn bidrar till fler pollen- och nektarproducerande 
växter i landskapet. Andelen nektar- och pollenproducerande växter 
i landskapet påverkas av lönsamhetsaspekter i brukandet av 
åkermark och det finns anledning att betvivla att biodlingssekorn har 
ngn nämnvärd effekt på detta. 

Stöd ekologisk produktion 
(Echo-schemes) 

Det finns en oro att vid 1-åriga åtaganden finns möjlighet för 
lantbrukarna att göra kemiska bekämpningar och gödsla med 
handelsgödselmedel enstaka år när de ej har åtagande.  
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Skötsel av våtmarker och 
dammar 

Formuleringen om att våtmarker och dammar inte skulle vara en 
naturlig del av ett rationellt jordbruk är problematisk. Vi har en 
mängd åtgärder som måste göras för att nå god status i våra 
vattendrag, våtmarker är en av de föreslagna åtgärderna. Att dessa 
åtgärder sedan underhålls bör vara lika naturligt som att underhålla 
andra åtgärder som görs för att minska jordbrukets miljöpåverkan. 

Skyddszoner och anpassade 
skyddszoner 

Skyddszoner och anpassade skyddszoner är av stor vikt för att göra 
lantbruket hållbart på sikt och för att klara många av de miljömål 
som satts upp. Men för att fler ska söka denna typ av stöd måste 
administrationen förenklas och då främst runt anpassade 
skyddszoner och reglerna gällande sortval, godkänd gröda m.m. 
förändras. Intresset för att söka stöd har varit lågt med enbart ett 
fåtal ansökningar. De administrativa kostnaderna blir höga då 
arealen måste fastställas i fält. Det finns också en osäkerhet om vad 
som får sås och en risk att zonen döms ut vid kontroll då den kan ta 
stryk i samband med stående vatten m.m. En annan faktor som även 
gjort att många dragit sig för att söka detta stöd är att fläckarna som 
såtts ligger ofta mitt i fältet vilket gjort att de setts som 
odlingshinder. Ska fler söka detta stöd måste reglerna ändras. 
Sortvalet av de arter som får sås in på skyddszoner och anpassade 
skyddszoner måste öka och kombinationer av sorter måste tillåtas 
då det kan göra dem mer multifunktionella vilket skulle öka deras 
nytta mångfalt. De områden som anpassade skyddszoner får 
anläggas på måste utökas till att även omfatta även andra 
skyddsvärda objekt som ex dräneringsbrunnar för att göra stödet 
mer eftertraktat. Dräneringsbrunnar omfattas av ett krav på 2 
meters fast skyddsavstånd i samband med applicering av 
växtskyddsmedel, men dessa skyddszoner är betydligt större än så 
för annars skulle de vara väldigt svåra att sköta.  

Ersättning hotade 
husdjursraser 

Håller med om att stöden för anka och gås behöver höjas, flertalet 
hönsraser har en något bättre bevarandestatus redan nu, medan 
ank- och gåsraserna har ett betydligt större behov av stödåtgärder. 

Djurvälfärdsersättning får Det borde omnämnas den positiva effekt träckprovstagning på fåren 
ger, det bidrar till minskad användning av kemiska 
avmaskningpreparat; träckprovstagning förhindrar slentrianmässig 
avmaskning. Avmaskningpreparat är giftiga för ryggradslösa djur 
bl.a. dyngbaggar och jordlevande maskar som drabbas av 
substanserna då de utsöndras av fåren via träcken.  

Djurvälfärdsersättning kor Ok. 

Djurvälfärdsersättning suggor Ok. 

Kompensationsstöd Inga synpunkter. 

Investeringsstöd ökad 
konkurrenskraft 

Inga ytterligare kommentarer än det som står i MKB:n. 

Investeringsstöd 
bevattningsdammar 

Det anges att bevattningsdammar kan medföra att uttag av vatten 
från vattendrag vid lågflöden undviks. Det finns bestämmelser kring 
när vatten får tas från vattendrag, att dessa regler inte alltid 
efterföljs, och att de kan efterföljas mer pga ett stöd, borde inte 
resultera i en bedömd positiv miljöeffekt. MKB:n måste utgå från att 
de regler och lagar som finns följs, om detta är ett problem så löses 
det genom tillsyn.Det finns risker för att anläggande av 
bevattningsdammar på ett negativt sätt påverkar möjligheten att 
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uppnå MKN, t ex vad gäller hydrologisk regim (torrläggning av 
vattendrag, naturliga flödestoppar etc) och konnektivitet (sidleds 
konnektivitet vid anläggning inom svämplan etc). Syftet med 
bevattningsdammar är att få så stor vattenvolym som möjligt, detta 
åstadskoms många gånger via stort djup med branta kanter och 
upphöjda dammvallar vilket på ett negativt sätt kan påverka 
landskapsbilden. Högt upphöjda dammvallar skapas nya 
anläggningar som kan innebära risker vid dammbrott, exempelvis 
om de är placerade nära vägar eller bebyggelse eller nära vattendrag 
med skyddade arter.  

Investeringsstöd 
gårdsbaserade 
biogasanläggningar 

Inga ytterligare kommentarer än det som står i MKB:n, förutom att 
skrivningen är väldigt kortfattad. 

Investeringsstöd 
vattenvårdsåtgärder 

För strukturkalkning och kalkfilterdiken tas det upp att dessa 
åtgärder finns på listan som är underlag till vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram. Även våtmarker, som är huvuddelen av de åtgärder 
som kommer att finansieras med detta stöd står på den listan. Lägg 
till det i analysen.Det anges att det finns en risk för negativ påverkan 
på miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" om brukningsvärd mark tas i 
anspråk eller påverkas negativt av höjda vattennivåer. Detta är 
felaktigt. I miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" anges att 
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kluturmiljövärdena bevaras och stärks". 
Miljömålet har 12 preciceringar där åtgärderna stärker 5 av dessa. 1 
av preciceringarna kan tolkas som att den påverkas negativt när 
åkermark görs om för att ersätta förlorade vattenmiljöer. 
Sammanvägt bidrar även våtmarker som anläggs på åkermark till att 
nå miljömålet "Ett rikt odlingslandskap", det utgör inte ett 
hot.Åtgärderna har en stark koppling till jordbrukets möjlighet att 
uppnå MKN för vattendragen som påverkas av näringsläckage.Även 
miljömålet "Myllrande våtmarker" påverkas positivt av dessa 
åtgärder och bör alltså läggas till utöver att "Ett rikt odlingslandskap" 
läggs till.Det går inte heller att argumentera för att stödet riskerar 
att ha negativa miljöeffekter för att det kanske inte upplevs som 
attraktivt.  

Investeringsstöd restaurering 
betesmarker och slåtterängar 

Det finns en risk att många, framförallt mindre marker, inte kommer 
att beviljas stöd och därmed inte restaureras, då markägaren inte 
har ett företag. Många marker ligger på små fastigheter där 
lantbruket är på hobbynivå, framförallt i skogs- och risbygg, och det 
är främst dom här mindre markerna/fastigheterna som hotas av 
nedläggning och igenväxning. Därmed utesluts en stor grupp 
markägare som har många väldigt värdefulla marker som har legat 
obrukade en längre tid och där ett restaureringsbehov finns. 

Investeringsstöd jobb och 
tillväxt 

Håller med om slutsatserna ang miljöeffekterna och har inget att 
tillägga. 

Stöd till bredband Säkerställa att gällande miljölagstiftning tas i beaktande görs redan, 
då det är ett villkor i beslut om stöd: "Beslutet gäller under 
förutsättning att du följer nedanstående villkor och vad som följer av 
tillämplig lag, förordning eller föreskrift." 
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Stöd till kommersiell service Utredarna föreslår att överväga att i ansökningsprocessen låta 
sökanden redovisa om projektet kan förväntas ha betydande 
miljöpåverkan. Varför ska just sökanden av stöd för kommersiell 
service göra denna bedömning? Denna bedömning är det väl isf 
alltid relevant att sökanden får göra, oavsett vad de söker stöd för, 
eller ser utredarna en särskilt stor risk med insatser inom 
kommersiell service??  

Startstöd Om startstödet saknar negativa effekter beror på om den som får 
startstöd har den utbildningen och erfarenheten som krävs för 
framtidens jordbruk. Detta krävs för att denne ska ha förmågan att 
ta beslut som inte medför mer negativa miljöeffekter eller bromsar 
utvecklingen av ett miljöeffektivt jordbruk genom att inte kunna ta 
till sig och tillämpa tex ny och innovativ teknik. Det som tas upp som 
risk för negativa miljöeffekter under tex ”Stöd till 
innovationsgrupper och innovationsprojekt inom EIP” gäller även för 
startstöd. Det är därför viktigt att motverka detta genom att 
prioritera de företag som har en innovativ inriktning med miljöfokus 
och med sökande som har en god och bred skolning samt erfarenhet 
som kan ta till sig information och omsätta denna i praktik. Att satsa 
på innovativa, praktiska och välutbildade lantbrukare gör att vi 
troligen når miljömålen lättare och snabbare. Det är därför viktigt att 
dessa har en mix av praktik och utbildning för att åtnjuta stöd, och 
att stödet därmed går till de lantbrukare som bidrar mer till 
miljömålen att få en bättre etablering och bättre effekt för stödet. 

Innovationsgrupper & 
innovationsprojekt EIP 

Inga större invändningar, risken för negativa miljökonsekkvenser kan 
hanteras genom att bygga in urvalskriterier som premierar projekt 
med tydliga positiva miljöeffekter i kombination med ökar 
konkurrenskraft mm. 

Stöd till samarbete Analysen verkar grundas på teori, dvs. författarna tycks inte ha 
kunskap om hur hanteringen av stödet till samarbeten sköts ute i 
praktiken (denna återkoppling avser bara de insatsområden som vi 
hanterar på Länsstyrelsen Skåne, dvs 16.2/6a samt 16.4/3A).Vi 
hanterar ansökningar om stöd, via utlysningar, och kan redan där 
sätta prioriteringar som styr mot uppsatta mål i handlingsplan, 
livsmedelsstrategi osv. Detta skapar även möjligheter att styra mot 
klimatmål mm.Alla inkomna ansökningar granskas utifrån behov och 
rimlighet vilket innebär att utgifter för t.ex. bilkörning aldrig skulle 
godkännas i högre utsträckning än vad som behövs för att nå 
uppsatta mål. Det finns, efter flera års erfarenhet, en god praxis över 
vad som är rimligt och relevant. Noterbart är även att detta följs upp 
i samband med ansökan om utbetalning, då utgifterna 
redovisas.Digitala lösningar används redan i hög utsträckning, något 
textförfattarna tycks ha missat. Information mm. hanteras t.ex mer 
via sociala medier än via broschyrer. Digitala möten praktiseras och 
prioriteras, när det fungerar. 

Stöd lokalt ledd utveckling 
genom Leader 

Bilkörning inverkar negativt på miljön, men observera att 
bilersättning inte utgår till deltagare, enbart anordnare.Bil måste 
användas i detta arbete, för att motverka negativa miljöeffekter kan 
fordonen ha krav på sig att ha alternativa bränslen så som biogas, 
vätgas eller el. Hela Leaderstrategin är ju ”miljöstyrd” och det lär 
inte skapa incitament att ta bilen i onödan bara för att ersättningen 



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

är 40:-/milen. Oftast finns det inget annat alternativ, det handlar om 
landsbygd och inte sällan avsaknad av städernas 
kollektivtrafik/infrastruktur. Fortsatt landsbygdsutveckling kräver 
rimlig ersättning för relevanta transporter och lär inte innebära mer 
resande än i tidigare perioder. Det har upparbetats ett så pass 
effektivt arbetssätt som gör att det inte kommer inverka nämnvärt 
negativt på miljön. De har även i de tidigare programperioderna hela 
tiden fått förklara sig i utbetalningsansökningar om varför de gjort 
resor och hela tiden fått avväga gentemot mål, syfte.Full 
kostnadstäckning för relevanta resor kommer med all säkerhet att 
öppna upp för fler möjligheter att initiera fler miljöprojekt ut i de 
mest glesbebyggda områdena i Sverige.  

Stöd till kompetensutveckling Resonemanget om Skatteverkets norm för bilavdrag (baserad enbart 
på rörlig kostnad) känns långsökt, naturligtvis måste utövaren få full 
kostnadstäckning. Observera att bilersättning inte utbetalas till 
deltagarna utan endast till de som är verksamma med projektets 
genomförande. För övrigt inga invändningar. 

Finansiella instrument Skrivningen skiljer sig mot övriga genom att det kommenteras om 
stödet ska införas eller ej, detta görs inte under någon annan punkt. 
Vidare hävdas att generellt går stödet till olönsam 
animalieproduktion, utan att källan till påståendet anges. Är det 
korrekt så är frågan om all animalieproduktion som då är olönsam 
automatiskt negativ för miljön? Tex ges stöd till bete på mindre 
produktiva ytor för öppet och varierat odlingslandskap där 
miljöpåverkan kan vara positiv enligt andra stöd. Är det negativt ur 
miljösynpunkt om stallbyggnationer görs och är olönsamma men 
bidrar till öppet och varierat odlingslandskap för att marginalmarker 
blir betande?Vidare tas inte aspekten alls upp om att tillgången på 
lånat kapital ser olika ut beroende på var i landet företag befinner 
eller vilken ålder företagaren har. Detta borde göras för att få en 
mer nyanserad analys. Det behöver inte vara att stallet är olönsamt, 
men ligger det tex i ett område där kreditgivaren ser låga 
markvärden bedöms risken högre, och är dessutom den som skall 
bygga ung, kan risken bedömas för hög. Lst uppmanar därför till en 
djupare och bredare analys, och då med en tydligare analys av 
faktiska miljöeffekter av stödet, inte ett ställningstagande för eller 
emot.Det är inte helt tydligt vilka negativa miljöeffekter som avses 
skulle kunna vara. Det kan vara tex att stall blir byggda där det är 
miljömässigt viktigt ur ett rikt odlingslandskapsperspektiv men där 
kreditgivare anser risken vara för hög. Vidare kan det vara så att 
brukaren är för ung och det är för hög risk att ge kredit och därmed 
blir tex ett stall inte byggt och framför allt inte så som denne hade 
tänkt. En sökande hade kanske tänkt att bygga för bättre djurmiljö 
än lagkrav men kan inte göra detta pga brist på krediter i förhållande 
till lönsamheten. Analysen behöver göras djupare och bredare.  

Fäbodar MKB:n har missat poängen med stöd till fäbodbruk. MKB:n fokuserar 
på transporter och skriver: "För att utveckla verksamheten positivt 
bör i stället stöd ges nationellt för dess betydelse för kulturmiljön." 
Fäbodarnas flora och unika kulturmiljö är skapad av djurehållningen 
(betande djur) och kan endast bevaras genom djurhållning. 
Livsmedelslagstiftning och djurskyddslag gör det nödvändigt med 
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daglig tillsyn/besök på fäboden. Det finns inget annat sätt att 
förvalta fäbodens värden än med djur. Då får man acceptera att 
resor blir konsekvensen för att leva upp till annan tillämpad 
lagstiftning. 

Skötsel av betesmarker och 
slåtterängar 

Inget att tillägga. 

Strukturkalkning och 
kalkfilterdiken 

Instämmer med MKB:n, stödet ger en positiv effekt på lämpliga 
marker där det genomförs. 

 

Echo-schemes, ej 
huvudalternativ  

Kommentar 

Proteingrödor Som positiv miljönytta känner vi att vi extra vill poängtera hur bra 
det är att kunna få minska importen av protein då man sett mycket 
smitta som salmonella i detta. Något som varit stora problem på 
senare tid. 

Precisionsjordbruk planering Ingen kommentar. 

Precisionsodling växtskydd & 
växtnäring  

Att öka lantbrukets precision på olika sätt är av stor nytta om det 
kan göras på ett enkelt sätt. En farhåga är att stödet blir för 
komplicerat att söka då många parametrar troligen måste räknas in. 
Lyckas det att göra stödet enkelt att söka kommer troligen många 
att söka då behovet är stort. Dock bör stödet kombineras med 
rådgivning från t.ex. Greppa som en ny tänkbar modul för att 
tekniken ska nyttjas korrekt och då uppnå bästa tänkbara nytta. 
Annars är risken att många investerar i ny teknik men inte tar sig 
tiden att lära sig nyttja den och då blir vinsterna marginella.  

Extra djuromsorg dikor Ok. 

Utökad betesgång mjölkkor Ok när det gäller texten i tabellen, men frågan är hur detta stöd skall 
kunna kontrolleras så att brukare verkligen erhåller rätt stöd.  

 

 Länsstyrelsen Stockholm  

Allmänna synpunkter  

Oavsett om åtgärderna ännu bara är förslag hade det varit önskvärt om MKB:n på ett tydligare sätt 
bidragit med analyser som visar upp strategiska vägval i arbetet med planer och program som har 
betydelse för miljöns framtida tillstånd. Det gäller exempelvis prioriteringar mellan olika miljö- och 
klimatåtgärder eller effekter av om dessa placeras i pelare 1 eller pelare 2.  

 

Nulägesbeskrivning – förutom miljömål Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap med direkt 
bäring på jordbruket är beskrivningarna mycket övergripande. De bör ha mer fokus på nuläge för 
svenskt jordbruk och lantbruk.  

Bedömning – Det borde tydligare klargöras om MKB:s delar förslagets bedömning av potentialen till 
positiv miljöeffekt. I underlaget står nu Utgångspunkt för beskrivningen av miljöeffekt är att åtgärden 
ingår i stödet, får medel, genomförs och får avsedd effekt, dvs. syftet med åtgärden uppnås såsom det 
beskrivs i åtgärdstexterna. Ibland, men ibland inte, kommenteras denna bedömning. 

Specifika synpunkter 
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 Stöd till unga – det är bra att indirekta miljöeffekter tar upp att produktion av livsmedel i 
Sverige är bättre än import ur miljö- och klimatsynpunkt. Det är viktigt att dessa effekter 
behöver kopplas till förändrade konsumtionsmönster för att gälla generellt. 

 Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 
kväveläckage inom (eco-scheme) – Länsstyrelsen menar att det är positivt att attraktiviteten 
för sökande tas upp som en viktig aspekt. Vi hade däremot önskat mer av en bedömning av 
potentialen av miljöeffekt av stödet, exempelvis omfattning av åtgärden i relation till risker 
med dåligt utvecklad gröda, indirekta växtföljdseffekter samt användningen av 
bekämpningsmedel eftersom åtgärden inte bedömdes ha några negativa miljökonsekvenser 

 Eko-produktion – Länsstyrelsen saknar en bedömning av stödets attraktivitet vid en övergång 
till en ettårig ersättning inom pelare 1. 

 Skötsel av betesmarker och slåtterängar - det hade varit önskvärt med en bedömning att det 
nya mycket förenklade förslaget till ersättning för skötsel samt möjligheterna att detta skulle 
kunna leda till en ökad omfattning av areal med åtagande. Vi står helt bakom bedömningen att 
den positiva effekter är beroende av att såväl jordbrukare som rådgivare får den 
kompetensutveckling som föreslås.  

 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Länsstyrelserna har tidigare lämnat synpunkten 
att det är negativt ur miljö- och klimatsynpunkt att stöd för perenna växter/ frukt- och 
bärodlingar inte längre är stödberättigat inom interventionen. 

 Investeringsstöd vattenåtgärder – Vi menar att vatten i odlingslandskapet inte motverkar 
målet om ett rikt odlingslandskap då miljömålet omfattar målet om Variationsrikt 
odlingslandskap jämte ”naturmiljöer inklusive våtmarker”. 

 Investeringsstöd för jobb och tillväxt – Vi menar att investeringar i ”produktionsutrustning” 
behöver sättas i relation till direkta och indirekta miljö- och klimateffekter. 

 Samarbete – Länsstyrelsen ställer sig frågande till att måltidsturism och destinationsutveckling 
generellt skulle leda till negativa miljö- och klimateffekter. Regional och nationell 
måltidsturism och destinationsutveckling kan bidra till ökad lönsamhet i den lokala 
primärproduktionen, och till att sprida kunskap om lokala råvaror och lokal mat, samt till 
regionalt anpassad tillväxt. 

 Finansiella instrument – samråden bedömer att den högsta risken för negativa miljö- och 
klimatkonsekvenser finns för åtgärden finansiella instrument som bedöms riskera att öka 
olönsam animalieproduktionen med betydande negativa miljöeffekter. Länsstyrelsen menar 
att bedömningen att den högsta risken för negativa miljö- och klimatkonsekvenser finns för 
åtgärden finansiella instrument åsidosätter ungas svårigheter att få lån. Den tar inte heller 
hänsyn till regionala skillnader vad gäller möjligheter att belåna fastigheter. 

 Milersättning för transporter – Länsstyrelsen håller med om att ”distansöverbryggande teknik” 
med digitala lösningar bidrar till att minska de negativa miljökonsekvenserna av bilåkning med 
fossilbränslen. Utvecklingen inom området har tagit stora språng under pandemin inte minst 
inom kompetensutveckling och rådgivning. Dessutom är tid ofta en starkt begränsande faktor 
för företagarna vilket är ytterligare incitament för fler digitala lösningar. I Stockholms län finns 
även god utbyggnad av kollektivtrafik även i många landsbygdsområden. Samtidigt är bilen 
många gånger en förutsättning för att leva och bo på landsbygden där milersättningen 
behöver täcka mer än bara drivmedelskostnaden.  
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 Länsstyrelsen Västerbotten 
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 Länsstyrelsen Västmanland 

I och med den tidiga bedömningen över Jordbruksverkets underlag till Sveriges Strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken innehåller inte förslaget viktiga delar som budget, vilka åtgärder som 
kommer att få stöd, hur åtgärder kommer att utformas och hur de kommer genomföras nationellt blir 
rapporten övergripande strategisk (vilket också beskrivs på flera ställen i rapporten). Synpunkterna 
från Länsstyrelsen i Västmanlands län blir också övergripande i några sammanfattande punkter. 
 

 Livskraftigt jordbruk i hela landet 
Det är viktigt att svenska jordbruk är långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga i hela landet, för att 
kunna värna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är allvarligt att lönsamheten är svag i stora 
delar av landet, många gånger i markområden som särskilt gynnar natur- och kulturvärlden och 
landskap. Om lönsamhet inte förbättras kommer minskad livsmedelsproduktion även påverka 
miljönyttan negativt. Det är således viktigt att beakta att för stor omflyttning från direktstöd till andra 
åtgärder kan få negativa miljökonsekvenser. 
 

 Högre miljö- och klimatambitioner i kommande program 
För att nå miljömål och bidra till EU:s miljö- och klimatmål är det viktigt att även stöd och åtgärd till 
innovation inom EIP formas och skapas på så vis som beskrivs i bedömningen på sidan 39. 

Möjligheten att utveckla odlingssystem som inkluderar perenner i linje med vägvalsutredningen inom 
ramen för EIP saknas. Lyfter även att odling med perenna växter bör ingå i investeringsstödet. 

Mellangrödor med enhetsbelopp, åtgärden troligen avstämd med SLU-forskning, men både 

länsstyrelserna och förenklingsgruppen har lyft en rad risker både vad gäller odling och handläggning 

och som behöver beaktas i det fortsatta arbetet.  

Energieffektiviseringens betydelse saknas i förslagen. Visserligen har energieffektivisering främst 

indirekta klimateffekter, men det stödjer andra klimatåtgärder och bidrar till ökad lönsamhet. 

Energieffektivisering i planen hänvisas främst till investeringsstöd i hallar etcetera eftersom det blir 

stora energieffektiviseringsvinster per automatik då man bygger nytt. Det är viktigt att urvalskriterier 

för investeringsstöden styr mot bästa tillgängliga teknik och prestanda.  
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Utsläpp från produktion av insatsvaror inkluderas inte i planen. Men samtidigt innebär ju åtgärder 

inom planen som syftar till minskad och effektivare användning av insatsvaror en indirekt positiv 

klimateffekt. Denna effekt borde kunna tas med i bedömningen och prioriteringen av åtgärder. Det 

saknas en analys av hur väl de nationella styrmedlen och CAP/SP adresserar de behov av 

utsläppsminskningar som finns inom sektorn. Dessutom saknas en riskanalys av de identifierade 

styrmedlen, som till exempel bedömer risken för förändringar i den nationella styrmedelsstrukturen 

och hur det i så fall kan hanteras. 

 Förenklad hantering av stöd 
Förenkling är ett viktigt mål framförallt för genomförandet av den kommande planen. Om inte en 
högre grad av förenkling av betydelse kommer företagarna till del, riskerar det att stöd ej söks och 
genomförs. Följden blir då att förväntad miljönytta och effekt helt uteblir. Stöden är till stor del 
kostnadsersatta och upplevs de inte som ”värda besväret” kommer de inte efterfrågas.  

Länsstyrelserna har efterfrågat mer konkreta bedömningar av förslagens konsekvenser för 
handläggning på länsstyrelserna, samt att inkludera utvecklingskostnader och konsekvenser av IT-stöd 
med ökad funktionalitet. Inom projekt och företagsstöd gäller det i första hand automatgenerernade 
beslut (denna handläggningstid uppskattad till 50 åa, motsvarande 40 mkr under 2016 till 2020) och 
inom jordbrukarstöden gäller det den manuella hanteringen i handläggningen (denna handläggningstid 
uppskattad till 28 åa motsvarande 22 mkr under 2015 till 2021. Kostnad för utveckling av IT-stöd måste 
därför hela tiden ställas i relation till kostnadseffekterna för alla berörda myndigheter.   
 

 Faktorer som har betydelse för samlade miljöeffekter som inte ryms i nuvarande föreslagna 
åtgärder 

Den bedömning som görs av åtgärder som inte omfattas av förslagen och som påverkar miljöeffekter, 
beskrivningen på sidorna 56-57, är viktiga påpekanden att beakta. Balansen mellan en smalare plan, 
som förhoppningsvis är administrativt enklare att hantera i förhållande till en bredare plan, som 
troligtvis kräver mer systemutveckling, är en avvägning. Dock bör åtgärder som i sin nuvarande 
utformning är motsägelsefulla mot målen ses över.  
 

 Länsstyrelsen Östergötland 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen instämmer i beskrivningen i stort, den lyfter in det som är relevant i miljömålsrapporten 
avseende klimatanpassning men följande punkter bör lyftas fram mer.  

Vinster kopplade till biologisk mångfald  

Länsstyrelsen anser att vinster kopplade till biologisk mångfald, framförallt kopplat till betesmarker, 
bör lyftas fram mer i konsekvensbeskrivningen. På flera ställen är biologiska mångfalden svagt 
beskriven och vinsterna värderas inte lika högt som klimatvinsterna, trots att förlust av biologisk 
mångfald är ett av våra största hot enligt FN:s klimatrapport. 

Den problematik som beskrivs avseende komplicerade stöd gäller för samtliga stöd, inte bara för 
miljöstöden. Förenkling bör eftersträvas avseende samtliga stöd, till exempel genom schabloner. Det 
bör tydligt framgå i beskrivningen att åtgärder som skapar höga miljöeffekter inte får hindras av 
komplicerade IT-system och administration. 

De regionala förutsättningarna får inte glömmas bort i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen vill framhålla att mer hänsyn behöver tas till det regionala perspektivet och de regionala 
förutsättningarna och naturresurser som finns. Viktigt att förtydliga kopplingen mellan miljömålen, 
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Agenda 2030 och ta fram åtgärder som konkretiserar effekterna tydligt och mätbart inom till exempel, 
biologisk mångfald, ingen övergödning och vattenhushållning.  
 

 Naturvårdsverket 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket anser att kommande miljökonsekvensbeskrivning bör redovisa hur olika förslag ger 
olika effekt i olika delar av Sverige, samt kumulativa och indirekta miljöeffekter. 

Naturvårdsverket ser en allvarlig brist i att miljöbedömningen inte tydligt har beaktat de behov som är 
kopplade till Sveriges åtaganden enligt EU:s naturvårdslagstiftning, och den helt avgörande betydelse 
som den strategiska planens utformning kommer att ha för Sveriges möjligheter att leva upp till 
EUdirektivens krav. Eftersom det är en tydlig utgångspunkt för utformningen av EU-fonderna att de ska 
bidra till implementeringen av EU:s regelverk anser Naturvårdsverket att det behövs en komplettering 
avseende detta. Naturvårdsverket saknar konsekvensbeskrivning av effekter på natur- och 
kulturvärden av den genomgripande förändring som borttagande av åtagandeplaner och införande av 
generella särskilda skötselvillkor innebär. 

Naturvårdsverket bedömer att denna betydande förändring skulle kunna få allvarliga konsekvenser för 
betesmarkernas natur- och kulturvärden, då det är omöjligt att konstruera generella villkor som tar 
hänsyn till de specifika skötselbehov som vissa arter och naturtyper har. 

Naturvårdsverket delar utredningens konstaterande att miljöersättningarna för skötsel av betesmarker 
och slåtterängar sannolikt främst bidrar till att minska försvinnandetakten av värdefulla ängs- och 
betesmarker, och att det är av stor vikt att stödet är ekonomiskt attraktivt och administrativt hanterligt 
för sökanden och stödmyndighet. 

Naturvårdsverket anser att det är mycket viktigt att ersättningsnivån höjs och i högre grad motsvarar 
brukarens skötselkostnader för att motverka risken för att fler värdefulla ängs- och betesmarker 
försvinner. En större del av det beräknade kalkylutrymmet bör därför utnyttjas. Om inte lönsamheten 
förbättras kommer med hög sannolikhet fler jordbruk att läggas ned och betesdjuren förflyttas mot 
slättbygd och betesvallar. 

Naturvårdsverket delar utredningens bedömning om att det föreslagna Ecoscheme för Blommande 
slättbygd och blommande kantzoner i skogsbygd kan ge stora förbättringar i åkerlandskapet, men 
riskerar att främst gynna slättbygden. 

Naturvårdsverket delar inte utredningens slutsats om att stödet till fäbodar ”leder till uppenbara 
negativa effekter för klimatet”. Att transportera djur och människor till fäboden är en del i det aktiva 
fäbodbruket, vilket samtidigt ofta minskar behovet av tillsynsresor. Negativa effekter av nödvändiga 
biltransporter behöver åtgärdas genom den pågående utvecklingen av miljövänligare bränsle och 
fordon, samt utvecklingen av olika digitala tekniker för tillsyn. 

Naturvårdsverket delar inte heller utredningens syn att ett nationellt stöd till fäbodar skulle utveckla 
verksamheten positivt, utan anser att utgångspunkten bör vara att all värdefull mark som uppfyller 
kraven för att få stöd inom CAP bör få det, vilket också är i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer. 

Naturvårdsverket instämmer i bedömningen att det råder brist på landskapsperspektiv och 
medvetenhet om betydelsen av en funktionell grön infrastruktur i förslaget till strategisk plan. 

Naturvårdsverket delar också utredningens bedömning att behov av kraftfulla åtgärder mot invasiva 
främmande arter är nödvändiga, samt att ytterligare stödåtgärder skulle bidra till en mer effektiv 
bekämpning av invasiva främmande arter. 
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Naturvårdsverket föreslår att miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Frisk luft inkluderas i 
miljöbedömningen och vill uppmärksamma på att Skyddande ozonskikt har inkluderats i den senaste 
utvärderingen och uppföljningen av Livsmedelsstrategin. 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 
Övergripande synpunkter 
Naturvårdsverket ser att bedömningarna i den strategiska miljöbedömningen framförallt är gjorda på 
enskilda åtgärder och inte på planen som helhet. Åtgärderna kan vara bra lokalt, men fördelningen av 
stöd som helhet kan ge betydande negativa miljöeffekter i andra delar av Sverige. Detta visas tydligt i 
modellkörningar, bland annat via modellen SASM (Swedish Agricultural Sector Model). Denna typ av 
resonemang och modelleringar nämns i rapporten, men verkar inte ha genomförts under 
miljöbedömningen. 

Naturvårdsverket ställer sig frågande till att miljöbedömningens utgångspunkt för beskrivning av 
miljöeffekter är att: ”åtgärden ingår i stödet, får medel, genomförs och får avsedd effekt, dvs. syftet 
med åtgärden uppnås såsom det beskrivs i åtgärdstexterna”. Naturvårdsverket undrar om inte en 
bedömning bör göras av hur troligt det är att den avsedda effekten uppnås och om rätt åtgärder har 
prioriterats. 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning bör redovisa hur olika förslag ger olika effekt i olika delar av 
Sverige, samt kumulativa och indirekta miljöeffekter. Naturvårdsverket kan inte utläsa att 
miljökonsekvenserna har bedömts i relation till nollalternativet och efterlyser uppgift om vad 
bedömningen har relaterats till, exempelvis har stora förändringar gjorts i miljöersättningen till 
betesmarker. 

Krav i EU-direktiv om gynnsam bevarandestatus 

Naturvårdsverket ser en allvarlig brist i att varken miljöbedömningen, eller den tidigare framtagna 
SWOT-analysen, tydligt beaktat de behov som är kopplade till Sveriges åtaganden enligt EU:s 
naturvårdslagstiftning, och den helt avgörande betydelse som programmets utformning kommer att 
ha för Sveriges möjligheter att leva upp till EU-direktivens krav. Eftersom det är en tydlig utgångspunkt 
för utformningen av EU-fonderna att de ska bidra till implementeringen av EU:s regelverk anser 
Naturvårdsverket att det behövs en komplettering avseende detta. 

Det gäller dels det grundläggande kravet på medlemsstaterna om att bibehålla eller uppnå gynnsam 
bevarandestatus på biogeografisk nivå. Bibehållande innebär att Sverige inte kan ha några fortsatta 
arealförluster av sådana marker som motsvarar direktivnaturtyper enligt art- och habitatdirektivets 
bilaga 1. För de minst 17 naturtyper som är hävdberoende och där hävden helt eller delvis bör kunna 
finansieras av de typer av stöd som är möjliga inom CAP, behöver miljöbedömningen omfatta i hur hög 
utsträckning förslagen bidrar till detta, och på vilket sätt valet av förslag inneburit att Sverige verkligen 
utnyttjat de möjligheter som finns att använda stöden för att säkerställa att vi uppfyller 
minimiåtagandet om att bibehålla naturtyperna. Miljöbedömningen beskriver inte heller hur förslagen 
bidrar till de behov av restaureringsåtgärder som krävs för att förbättra statusen för naturtyper och 
arter. 

Av Sveriges senaste rapportering enligt artikel 17 i art-och habitatdirektivet framgår att vi för flertalet 
hävdberonde naturtyper har en nedåtgående trend för deras bevarandestatus, från en redan dålig 
status. I EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, som Sverige ställt sig bakom, lyfter 
Kommissionen fram behovet av att medlemsstaterna säkerställer att ingen ytterligare försämring sker 
jämfört med den senaste rapporteringen. Detta visar också på vikten av att Sveriges åtaganden hade 
behövt ingå tydligt i miljöbedömningen. 

Naturvårdsverket vill också rikta uppmärksamhet på att utredningen inte verkar ha använt sig av det 
underlag som finns i form av utkast till nationellt prioriterat åtgärdsprogram för Natura 2000 
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(Prioritised Action Framework, PAF, for Natura 2000 in Sweden), som Naturvårdsverket tagit fram på 
uppdrag av regeringen. 

EU-kommissionen har i skrivelser till Sverige lyft betydelsen av att den svenska PAF-en fastställs, och 
att den förväntas vara ett viktigt underlagsdokument för bland annat utformningen av den strategiska 
planen. Naturvårdsverket kan inte se någon hänvisning till att utkastet till PAF har använts, eller något 
alternativt underlag som beskriver de åtgärdsbehov som finns inom Natura 2000-nätverket, samt i det 
övriga landskapet, för att bibehålla gynnsam bevarandestatus på objektsnivå respektive på 
biogeografisk nivå. 

Åtagandeplaner och generella skötselvillkor 

Naturvårdsverket saknar konsekvensbeskrivning för effekter på natur- och kulturvärden av den 
genomgripande förändring som borttagande av åtagandeplaner och införande av generella särskilda 
skötselvillkor innebär. Naturvårdsverket bedömer att detta innebär en betydande förändring från 
nollalternativet som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för betesmarkernas natur- och 
kulturvärden, då det är omöjligt att konstruera generella villkor som tar hänsyn till de specifika 
skötselbehov som vissa arter och naturtyper har. 

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar 

Utredningen konstaterar att stödet sannolikt främst bidrar till att minska försvinnandetakten av 
värdefulla ängs- och betesmarker, och att det är av stor vikt att stödet är ekonomiskt attraktivt och 
administrativt hanterligt för sökanden och stödmyndighet. 

Naturvårdsverket anser att ersättningsnivån behöver bli högre och i högre grad motsvara de kostnader 
brukaren har för sitt åtagande för att motverka risken för att fler värdefulla ängs- och betesmarker 
försvinner. Troligen kan rådgivningsinsatser och omarrondering eller skapande av större betesfållor 
bidra positivt till ekonomin hos företag med djurhållning, men i grunden krävs en ersättning som 
bättre stämmer överens med nedlagda skötselkostnader. 

Naturvårdsverket anser att det är väsentligt att utreda omfördelningseffekter mellan slättbygd och 
skogs- och mellanbygd, särskilt då en väsentlig del av natur- och kulturvärdena finns i skogs- och 
mellanbygd. Regeringsuppdraget CAP & hållbarhet har gjort en sådan analys1 och ytterligare en analys 
av bland annat detta är under framtagande. Analysen har skett genom modellberäkningar enligt 
modellen SASM (Swedish Agricultural Sector Model) och har visat att utan en ordentlig höjning av 
betesmarksersättningen kommer en väsentlig andel av betesmarkerna försvinna inom en tioårsperiod. 
SASM-beräkningarna visar också hur förhållandet mellan olika stöd och förhållandet mellan olika 
ersättningsnivåer inom stöd påverkar utvecklingen av betesmarker. 

Nötkreatursstöd 

Det är mycket viktigt att stödnivån höjs för att brukarna ska få bättre kostnadsersättning för skötseln 
av värdefulla ängs- och betesmarker. En större del av det beräknade kalkylutrymmet bör därför 
utnyttjas. Om inte lönsamheten förbättras kommer fler jordbruk läggas ned och betesdjuren förflyttas 
mot slättbygd och betesvallar. Det handlar inte i första hand om att öka djurantalet totalt utan om att 
de betesdjur som finns ska styras till att i första hand beta på naturbetesmarker. De biologiska värdena 
är platsspecifika och kan bara bevaras där de finns. En stor andel av de värdefulla naturbetesmarkerna 
finns i skogs-och mellanbygd. 

Naturvårdsverket anser också att utredningen bör bedöma om utformningen av stödet är den mest 
effektiva för att gynna natur- och kulturvärden, eller om stödet skulle behöva riktas mer mot dikor och 
stutuppfödning. Naturvårdsverket anser att stutar som betar på naturbetesmarker behöver gynnas 
framför uppfödning av tjurar på stall. 

Finansiella instrument 



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

Utredningen konstaterar att ”problemet med bristande investeringsvilja torde vara störst för 
byggnadsinvesteringar i animalieproduktionen”. Naturvårdsverket delar denna bedömning 
Jordbruksverket konstaterar i en rapport (Dnr 3.1.17-17419/2020) att när kredit inte beviljas är 
bristande lönsamhet oftast det vanligaste skälet. Men, fortsätter rapporten, det finns dock 
marknadsmisslyckanden som hindrar investeringar, till exempel har arrendatorer som saknar 
tillräckliga säkerheter svårt att få krediter liksom unga jordbrukare som ännu inte kunnat etablera 
långsiktiga affärsrelationer med kreditgivaren. Har den kreditsökande inte tillräcklig säkerhet för lånet, 
vilket särskilt gäller för arrendatorer, finns risk för att det inte beviljas kredit och investeringen inte 
kommer till stånd. 

Naturvårdsverkets anser att kreditgarantier är nödvändiga för att behålla jordbruk med betesdjur som 
kan upprätthålla hävden av naturbetesmarkerna. Man bör vid beviljande ha som utgångspunkt att 
kreditgarantierna bör gå till områden med särskilda naturvärden som riskerar att försvinna om 
djurhållare lägger ned sin verksamhet. 

Värt att notera är jordbrukets viktiga roll i att upprätthålla en bygd som har en attraktionskraft för 
människor att vilja bo och verka där. Det är alltså av betydelse även för att uppnå målen för 
landsbygdpolitiken att människor får samma förutsättningar att bo och verka i hela landet. Livsmedel 
kan produceras på många platser i världen, men den biologiska mångfalden - och då särskilt den som 
är knuten till svenska naturbetesmarker - är lägesbunden, och därmed även beteslandskapets 
attraktionskraft. Mångfalden finns där den finns av historiska skäl och kan inte enkelt ersättas, vare sig 
genom ny- eller återskapande eller på annan plats i världen. Det är sannolikt samhällsekonomiskt 
billigare att stödja befintliga lantbruk, även om detta kan ses som att sätta marknaden ur spel, än att 
på andra sätt upprätthålla biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden i landskapet. Det är också 
mycket kostsamt för samhället samt svårt att få tillbaka förlorade natur- och kulturmiljövärden vid 
restaurering av mark som har övergivits. Man behöver se till den sammanvägda samhällsnyttan av att 
bibehålla lantbruk med betesdjur som kan hävda befintliga naturbetesmarker även i skogs- och 
mellanbygd, där dessa marker annars riskeras att läggas ned. 

Eco-schemes 

Naturvårdsverket instämmer i att föreslagna Eco-schemes inte beaktar att det biologiska kulturarvet är 
en betydelsefull del av odlingslandskapets mångfald. 

Naturvårdsverket delar utredningens bedömning om att det föreslagna Ecoscheme för Blommande 
slättbygd och blommande kantzoner i skogsbygd kan ge stora förbättringar i åkerlandskapet, men 
riskerar att främst gynna slättbygden. 

Även i slättbygd finns dock en viss spridning mellan företagsstorlekar och inriktning. Om det främst blir 
de större företagen med stora arealer som i huvudsak tar del av stödet kan det innebära en ytterligare 
utslagning av mindre företag som får bära en större del av neddragningen av gårdsstödet. 
Konkurrenskraften riskerar att minska främst för lantbrukare med betesdjur som inte får igen det de 
förlorar på det minskade gårdsstödet. 

Naturvårdsverket anser att det behövs utrymme för mer variation inom åtgärden och att åtgärden 
behöver utformas, alternativt kompletteras med andra åtgärder, så att ett så brett spektrum av 
åtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet som möjligt gynnas, till exempel övervintrings- och 
reproduktionslokaler för vilda pollinatörer, lärkrutor, skalbaggsåsar och mer permanenta småbiotoper. 
I såväl slättbygd som skogs- och mellanbygd bör lantbrukare också få ersättning för skötsel av redan 
befintliga småbiotoper såsom stenmurar och åkerholmar. 

Kompensationsstöd 
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I utredningen anges att ”Enligt Jordbruksverket innebär EU:s förordningsförslag att 

kompensationsstödet ska fortsätta med samma upplägg som inom landsbygdsprogrammet idag, vilket 

innebär att förändringar inte kan göras för att motverka eventuella negativa miljöeffekter”. 

Naturvårdsverket har under innevarande CAP-period blivit uppmärksammat av flera organisationer på 
problemen med att kompensationsstödet missgynnar naturbetesmarker, och ser det som angeläget 
att möjligheten till förändringar inför den nya programperioden undersöks. 

Fäbodar 

Naturvårdsverket delar inte utredningens slutsats om fäbodar: ”Även om stödet bidrar till biologisk 
mångfald och kulturmiljöer så leder det till uppenbara negativa effekter för klimatet. För att utveckla 
verksamheten positivt bör i stället stöd ges nationellt för dess betydelse för kulturmiljön.” 

Naturvårdsverket anser att fäbodar och fäbodbruket har höga natur- och kulturhistoriska värden som 
är viktiga att bevara. Dessa värden bevaras genom att fäboden brukas aktivt. Om enbart byggnaden 
bevaras förloras en stor del av de natur- och kulturhistoriska värdena. Vid fäbodarna återfinns ofta 
lantraser som är avlade för att leva under dessa förutsättningar, och som är viktiga husdjursgenetiska 
resurser. Här finns ett hantverkskunnande och lokala traditioner i brukandet som snabbt skulle gå 
förlorade för all framtid om brukandet av en fäbod lades ned. 

Att transportera djur och människor till fäboden är en del i det aktiva fäbodbruket. Vid fäboden vistas 
djur och människor i huvudsak tillsammans, vilket minskar behovet av tillsynsresor, men bor där inte 
permanent. Vissa transporter är därför oundvikliga. Naturvårdsverket anser att negativa effekter av 
nödvändiga biltransporter behöver åtgärdas genom den pågående utvecklingen av miljövänligare 
bränsle och fordon, vilket gäller transportsystemen generellt. Utvecklingen av olika digitala tekniker för 
tillsyn och virtuella stängsel, och som redan är i bruk i till exempel Norge, kan också vara en lösning i 
framtiden. 

Naturvårdsverket ser inte hur lösningen på ”de uppenbara negativa effekterna på klimatet” kan vara i 
form av ett nationellt stöd, utan anser att utgångspunkten bör vara att all värdefull mark som uppfyller 
kraven för att få stöd inom CAP bör få det. Detta är också i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer. 

Landskapsperspektiv och grön infrastruktur 

Naturvårdsverket instämmer i bedömningen att det råder brist på landskapsperspektiv och 
medvetenhet om betydelsen av en funktionell grön infrastruktur i förslaget till strategisk plan. Särskilt 
viktig är rapportens slutsats att: ”Intensifierade åtgärder för att motverka fragmentering av livsmiljöer 
behöver vidtas. Detta gäller särskilt kopplingen mellan skog och jordbruk.” Naturvårdsverket vill i 
sammanhanget lyfta betydelsen av brynmiljöer. 

Invasiva främmande arter 

Naturvårdsverket delar utredningens bedömning att behov av kraftfulla åtgärder mot invasiva 
främmande arter är nödvändiga, samt att ytterligare stödåtgärder skulle bidra till en mer effektiv 
bekämpning av invasiva främmande arter. 

Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den strategiska planen 

Naturvårdsverket föreslår att miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Frisk luft inkluderas i 
miljöbedömningen. Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt är inte upptaget som ett relevant 
miljökvalitetsmål i relation till den strategiska planen. Även om rapporten följer den avgränsning av 
relevanta miljökvalitetsmål som redan föreslagits av Jordbruksverket (bilaga 2a) så vill vi 
uppmärksamma på att Skyddande ozonskikt har inkluderats i den senaste utvärderingen och 
uppföljningen av Livsmedelsstrategin (Jordbruksverket, rapport 2021:1). Anledningen är att lustgas är 
ett av de ämnen som utgör det största hotet mot ozonskiktet idag både nationellt och globalt. 



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

Beträffande Frisk luft, som inte heller är upptaget som ett relevant miljökvalitetsmål i relation till den 
strategiska planen, så är det kopplat till ettetappmål som omfattas av de indikativa målnivåerna för 
2025 från takdirektivet. Här ingår ammoniak. Enligt prognosen klarar Sverige i dagsläget inte sina 
åtaganden för minskade utsläpp av ammoniak till 2020 (2025) och 2030 utan ytterligare åtgärder. 
Jordbruksverket är även utpekad som ansvarig myndighet när det gäller åtgärder för ammoniak från 
jordbruket enligt aktuellt luftvårdsprogram. 

I miljöbedömningen anges: ”Genom att minska utsläpp av kväveoxider och ammoniak bidrar 

jordbruket till att nå miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Giftfri miljö.” 

Naturvårdsverket anser att det i sammanhanget finns skäl att lyfta de positiva synergieffekterna av att 
minska utsläpp av kväveföreningar. Åtgärder som leder till minskade utsläpp av kväveföreningar 
kommer även att bidra till att nå miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Frisk luft samt även ge 
positiva effekter på miljökvalitetsmålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- 
och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans 
samt levande kust och skärgård. Det finns inte heller några kända målkonflikter kopplat till minskade 
utsläpp av kväveföreningar. 

Sammanställning av miljöeffekter per åtgärdsförslag 

 Naturvårdsverket vill uppmärksamma på att ett miljökvalitetsmål är felaktigt benämnt i tabell 7, 
sidan 37, kolumn fyra ”Påverkan på miljömål”. ”Begränsad miljöpåverkan” bör ändras till 
”Begränsad klimatpåverkan”. 
 
Riksantikvarieämbetet  

Sammanfattning  
Riksantikvarieämbetet anser att det finns brister i utredningen. Analys saknas av miljöaspekter i 
förhållande till målen för det statliga kulturmiljöarbetet1, Konventionen om biologisk mångfald, 
genetikresurser av lant- och husdjursraser och Program för den odlade mångfalden, POM. Den 
stategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023 eftersträvar en höjd miljö- och 
klimatambition men Riksantikvarieämbetet bedömer att måluppfyllelsen riskerar att bli lägre för 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Detta genom att utredningen 
inte beaktar förslagens negativa påverkan på kulturmiljöer, som exempelvis landskapsbild, 
överloppsbyggnader, landskapselement och ängs- och betesmarker med höga natur- och kulturvärden.  

Riksantikvarieämbetet anser vidare att det är problematiskt att kulturmiljöaspekter inte har utvecklats 
i skrivningarna om Ett rikt odlingslandskap och att fäbodbruket bedöms medföra betydande negativa 
klimatkonsekvenser, trots att det rör sig om få utövare. Den betydelse hävd, vård och underhåll av 
kulturmiljöer har för landskapsbild och biologisk mångfald har genomgående inte tydliggjorts i 
utredningen trots att detta ingår i miljöbalkens mål och tillämpningsområde. 

Övergripande synpunkter  
Riksantikvarämbetet är positiv till att effekterna av de föreslagna åtgärderna bedöms i förhållande till 
miljökvalitetsmålen. Riksantikvarieämbetet saknar emellertid en bedömning av åtgärdernas påverkan i 
förhållande till målen för det statliga kulturmiljöarbetet, Konventionen om biologisk mångfald, 
genetikresurser av lant- och husdjursraser och Program för den odlade mångfalden, POM.  

Utredningen utgår från 1 kap. 1 § miljöbalken vars tillämpningsområde även innebär att värdefulla 
natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Trots 
detta saknas bedömningar av i vilken omfattning de olika åtgärderna kommer att få en positiv eller 
negativ påverkan på kulturvärden. Riksantikvarieämbetet bedömer att åtgärderna kommer att påverka 
måluppfyllelsen för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv negativt. 
Miljökonsekvensbeskrivningen borde beakta förslagens påverkan på kulturmiljö, som exempelvis 
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landskapsbild, överloppsbyggnader, landskapselement och ängs-och betesmarker med höga natur- och 
kulturvärden.  

Det största hotet mot odlingslandskapets kulturmiljöer är avsaknaden av hävd, vård och underhåll. Det 
moderna jordbruket innebär ett utarmat landskap och ett krympt livsrum för biologisk mångfald. 
Marker som inte brukas riskerar att förlora sina kultur- och naturvärden genom fragmentering och 
igenväxning. Det behövs god vård och skötsel av landskapselement och småbiotoper, 
överloppsbyggnader och ängs- och betesmarker för att öka heterogeniteten så att odlingslandskapets 
kulturmiljöer kan bevaras och äldre arter gynnas.  

Riksantikvarieämbetet delar inte utredningens slutsats om att fäbodbruk leder till uppenbara negativa 
effekter för klimatet. Detta med tanke på att antalet stödmottagare är få. Fäbodbruket är ett hotat 
kulturarv med stor betydelse för landskapsbild, biologisk mångfald och besöksnäring. Eventuella 
negativa effekter för klimatet i samband med fäbodbruket vägs över av de positiva effekterna för 
biologisk mångfald och landskapsbild. För att utveckla fäbodverksamheten positivt bör stödet snarare 
omfatta fler delar, som exempelvis byggnadsvård.  

Trots att det finns behov saknas riktade miljöåtgärder för hävd och underhåll av landskapselement och 
överloppsbyggnader i den strategiska planen. Miljökonsekvenser med koppling till kulturmiljö borde 
därmed snarare belysas utifrån ett nollalternativ och i förhållande till miljökvalitetsmål och målen för 
det statliga kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet befarar att nya stödåtgärder, så kallade eco-
schemes, kommer gynna intensivt brukade marker i slättbygd på bekostnad av skogs- och 
mellanbygder. Det är alarmerande att mindre lönsamma jordbruksföretag riskerar att slås ut, eftersom 
det kan få stora konsekvenser för den långsiktiga produktionen av ett småskaligt öppet 
jordbrukslandskap. Dessa företag behövs för att kulturmiljöer och biologiskt kulturarv, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster ska kunna bevaras. Om inte den strategiska planen gör det möjligt att 
kompensera lantbrukare för landskapsvård och produktionen av kollektiva nyttor kommer det förutom 
minskad livsmedelsproduktion, även innebära att det inte längre kommer att finnas förutsättningar att 
bevara ett småskaligt jordbrukslandskap. Det i sin tur kommer även att påverka den biologiska 
mångfalden negativt.  

Synpunkter på utredningens beskrivning av miljökvalitetsmål  

Riksantikvarieämbetet anser att flera av de miljökvalitetsmål som beskrivs i utredningens kapitel 4 
behöver kompletteras med olika kulturmiljöaspekter.  

Hav i balans och levande kust och skärgård  
Kust- och skärgårdssamhällenas traditioner och hantverkskunskap är ett immateriellt kulturarv som 
har glömts bort. Skärgårdens mosaiklandskap har höga natur- och kulturvärden som behöver fortsatt 
hävd. Stöd och översyn av ersättningsnivåer behövs även i nästa CAP-period.  

Levande skogar  
Det behövs en ökad hänsyn till kulturmiljöer och det biologiska kulturarvet i skogen. Stöd till 
skogsbrynsmiljöer och fortsatt stöd till ”Skogens miljövärden”1 är viktigt. Skogsbruket behöver ställas 
om till ett mer variationsrikt skogsbruk, där även ny/gamla produkter kan produceras för den marknad 
som efterfrågar exempelvis timmer av högre kvalitet, tjära, näver och slöjdämnen.  

Ett rikt odlingslandskap  
Det är anmärkningsvärt att skrivningen saknar kulturmiljöaspekter med tanke på att målet även 
handlar om att gynna odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer och att landskapet ska vara 
attraktivt och tillgängligt för friluftsliv.  

                                                           

1 Skogsstyrelsen - Skogens miljövärden 
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God bebyggd miljö  
Kulturmiljöperspektivet saknas i skrivningarna.  

Ett rikt växt och djurliv  
Skrivningen borde inkludera Programmet för den odlade mångfalden (POM) och hotade lant- och 
husdjursraser, då dessa är viktiga för den biologiska mångfalden och ett viktigt biologiskt kulturarv.  

Synpunkter på konsekvensbedömningarna av åtgärder  

Många av åtgärderna i den strategiska planen har en tydlig koppling till kulturvärden och biologiskt 
kulturarv men i utredningen saknas detta perspektiv när de olika förslagen analyseras. För att den 
strategiska planen ska få en höjd miljö- och klimatambition behöver konsekvenser av förslagens 
påverkan på kulturvärden förtydligas och synliggöras. Riksantikvarieämbetet anser att följande 
analyserade förslag i utredningen behöver kompletteras avseende kulturmiljöaspekter:  

Ersättning för blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzon i skogsbygd (eco-
scheme)  
Riksantikvarieämbetet håller med utredningen om att stödet är av stor vikt för den biologiska 
mångfalden i slättbygd, men slättbygden prioriteras framför skogs- och mellanbygder. Den biologiska 
mångfalden och kulturmiljöer står inför utmaningar av olika slag i alla delar av landet och detta 
hanteras inte av utredningen eller den strategiska planen. Det finns ett behov att bevara och stärka 
förutsättningar i hela landet för att nå statens målsättningar som gäller för den biologiska mångfalden, 
jordbrukslandskapets kulturvärden, ekosystemtjänster m.m. ska kunna nås. Av utredningen framgår 
heller inte vilka småbiotoper som ska nyanläggas och på vilket sätt.  

Nötkreatursstöd  
Utredningen lyfter målkonflikten i stödet – att ökat betesbruk med nötkreatur bidrar till utsläpp av 
växthusgaser samtidigt som bete är en viktig förutsättning för att behålla och utveckla positiva 
miljövärden som kulturlandskap, biologisk mångfald, våtmarker och växt- och djurliv. 
Riksantikvarieämbetet anser att det är viktigt att detta stöd finns kvar, men även att till exempel dikor, 
får och ungdjur får stöd, då det är viktigt att ha djur som hävdar markerna och för den hävdgynnade 
biologiska mångfalden.  

Stöd till biodlingssektorn  
Riksantikvarieämbetet håller med utredningen om att stödet är av stor vikt för den biologiska 
mångfalden och för att biodlarna kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Kulturvärdet som detta ger 
saknas i utredningen.  

Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar  
Riksantikvarieämbetet håller med utredningen om att stödet är av stor vikt för att upprätthålla skötsel 
och skick på redan befintliga dammar och våtmarker. Detta då det finns risk för att dammar växer igen 
och att dammvallar förstörs av växande träd och buskar.  

Ersättning för hotade husdjursraser  
Riksantikvarieämbetet anser att utredningen inte tagit ställning till stödets vikt för kulturhistoriska 
värden. Det är ett viktigt stöd för både hus- och lantdjursraserna bevarande och som genetisk resurs 
för framtiden.  

Kompensationsstöd  
Riksantikvarieämbetet håller inte med om utredningens analys när det gäller att ”förändringar inte kan 
göras för att motverka eventuella negativa miljöeffekter.” Är det någon gång som stödet kan förändras 
så är det nu, inför den nya CAP-reformen. Däremot kan det vara svårare att göra förändringar under en 
pågående CAP-reform.  

Riksantikvarieämbetet anser att detta är ett viktigt stöd för de lantbrukare som har sämre 
förutsättningar att bedriva ett småskaligt jordbruk. Stödet är viktigt både för natur- och kulturvärden i 
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landskapet, för den biologiska mångfalden och för det biologiska kulturarvet i dessa bygder. Med 
stödet kan lantbrukaren fortsatt upprätthålla jordbruk och ängs- och betesmarker, trots att 
förutsättningarna är andra än i slättbygden.  

Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar Riksantikvarieämbetet ser detta 
investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar som viktigt, då det krävs stöd både 
för skötsel och restaurering av dessa markslag. Utredningen menar att det finns en risk för negativa 
miljöeffekter om stödet inte upplevs som attraktivt men Riksantikvarieämbetet saknar tydliga förslag 
på hur det kan göras mer motiverande. Här krävs det att man bland annat tittar på ersättningsnivåer 
och vilka som kan söka stödet då målet är att öka antalet ängs- och betesmarker och på sikt öka 
marker med höga natur- och kulturvärden, den biologiska mångfalden och det biologiska kulturarvet.  

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar  
Riksantikvarieämbetet anser att detta stöd är viktigt då dessa marker kräver skötsel och att 
lantbrukaren ersätts för produktion av ett landskap som innehåller höga natur- och kulturvärden, 
biologisk mångfald och ett biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet håller med om utredningens 
analys.  

Fäbodar  
Riksantikvarieämbetet delar inte utredningens slutsats ”även om stödet bidrar till biologisk mångfald 
och kulturmiljöer så leder det till uppenbara negativa effekter för klimatet. För att utveckla 
verksamheten positivt bör i stället stöd ges nationellt för dess betydelse för kulturmiljön.”  

Fäbodar och fäbodbruket har höga natur- och kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara och 
som bevaras genom att fäboden brukas aktivt. Vid fäbodarna återfinns ofta lantraser, som är avlade 
för att leva under dessa förutsättningar och som är viktiga husdjursgenetiska resurser. Här finns ett 
hantverkskunnande och lokala traditioner i brukandet som snabbt skulle gå förlorade för all framtid 
om brukandet av en fäbod lades ned. Att transportera djur och människor till fäboden är en del i det 
aktiva fäbodbruket och vid fäboden vistas säsongsvis djur och människor i huvudsak tillsammans (då 
utan behov av tillsynsresor). Transporter är oundvikliga men utvecklingen av miljövänligare bränsle 
och fordon sker parallellt med jordbrukspolitiken. Riksantikvarieämbetet ser inte heller hur lösningen 
på ”de uppenbara negativa effekterna på klimatet” kan vara ett nationellt stöd. Däremot kan ett CAP-
stöd för fäbodar utvecklas med ett nationellt ”top-up stöd”.  

Eco-schemes  
Riksantikvarieämbetet håller med utredningen om att ”Föreslagna Eco-schemes inte tar till vara 
potentialen i landskapselement och andra kulturmiljöer för att skapa gröna korridorer i landskapet” 
och ”Föreslagna Eco-schemes förbiser att det biologiska kulturarvet är en stor del av 
odlingslandskapens mångfald.” 
 

 Skogsstyrelsen 

I avsnitt 2.3 om planens förhållande till andra relevanta program och strategier inom sektorn kan det 
vara relevant att även nämna det nationella skogsprogrammet. 

Skogsstyrelsen instämmer i att det på en strategisk nivå och i nuvarande skede av processen inte går 
att beskriva exakta miljökonsekvenser för planen som helhet (avsnitt 3.2.1). 

Skogsstyrelsen tycker att det är bra att ”nollalternativ 1” har använts i miljöbedömningen (avsnitt 
3.3.2). 

I avsnitt 4 görs en nulägeskrivning av tillståndet i miljön och i denna ingår en kort beskrivning för ett 
antal miljökvalitetsmål. Beskrivningen för Levande skogar behöver uppdateras utifrån den senaste 
uppföljningen som publicerades 31 mars 2021. Den nya beskrivningen: 
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Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. För att bevara 
skogens biologiska mångfald krävs förstärkta åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av 
livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet 
med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras och vars 
värde ökar över tid. Utvecklingen i miljön är negativ.2 

I avsnitt 5.2 görs en bedömning av varje enskilt åtgärdsförslag. Skogsstyrelsen har följande 
synpunkter/frågor utifrån vad som redovisas i tabell 7. 

 Investeringsstödet för restaurering av betesmarker och slåtterängar kan som Skogsstyrelsen 
förstår det användas för att restaurera områden som nu är skogsmark3. Skogsstyrelsen bedömer 
att stödet inte bör ha negativ påverkan på Levande skogar om den genomförs utifrån ett brett 
kunskapsunderlag om biologisk mångfald. Vid beviljande av stödet är det viktigt att i 
förekommande utforma skötselåtgärder som även gynnar höga naturvärden kopplade till skog 
och träd. Skogsstyrelsen ser det som viktigt med samverkan över sektorsgränserna kring dessa 
hävdbetingade naturvärden. 

 Stödet till samarbete – Skogsstyrelsen anser att beskrivningen av miljöeffekter behöver 
kompletteras med att stödet kan underlätta genomförande av samlade åtgärder i ett 
landskapsperspektiv (se åtgärdsbeskrivningen för område 2 Miljö och klimat). Om åtgärder 
genomförs mer samordnat kan den totala effekten förstärkas och samarbete kan också ge ökad 
kompetens och medvetenhet om behovet av miljöåtgärder. För att öka möjligheten till positiva 
effekter är Skogsstyrelsens erfarenhet att stödet i många fall behöver kombineras med stöd till 
miljöinvesteringar för att genomföra faktiska åtgärder i landskapet. Detta var inte möjligt under 
den förra programperioden vilket bidrog till att stödet nyttjades i liten grad kopplat till skogliga 
åtgärder. 

 Fäbodar – ett levande fäbodbruk bidrar också positivt till Levande skogar. I MKB förordas ett 
nationellt stöd för att få ett bredare syfte och minska risken för negativ klimatpåverkan. 
Skogsstyrelsen förstår inte riktigt hur klimatpåverkan kopplar till stödform och anser att 
resonemanget om detta behöver utvecklas. Skogsstyrelsen anser också att ett nationellt stöd är 
att föredra men då främst för att det bedöms svårt att inom regelverken för CAP utforma 
åtgärder anpassade utifrån de regionala behoven för att bevara levande fäbodar. 

 Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar – då betesmarker och slåtterängar ofta 
angränsar till skog och även kan ha ett större eller mindre inslag av träd anser Skogsstyrelsen att 
stödet också kan ha positiv inverkan på Levande skogar. Vissa arter som exempelvis en del fåglar 
och insekter har behov av olika livsmiljöer vilket innebär att insatser på en plats (betesmarken) 
kan ge förutsättningar för att arten ska kunna finnas i landskapet där även skogen ingår.4 

I avsnitt 6.2 tas konsekvenser av nollalternativet upp. Avsnittet behöver kompletteras med att stödet 
Skogens miljövärden inte finns med i den strategiska planen. Stödet Skogens miljövärden infördes 
2016 som en del av landsbygdsprogrammet. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden i skogen. Det ska göras på skogsmark med skötselkrävande natur- eller 

                                                           

2 https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/ [hämtad 2021-04-16] 
3 Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en 
kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan 
produktionshöjande åtgärder. 
 

4 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/bild/helhet-i-
landskapet-stor.jpg 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/bild/helhet-i-landskapet-stor.jpg
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/bild/helhet-i-landskapet-stor.jpg
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kulturmiljövärden. För miljökvalitetsmålet Levande skogar är nollalternativet därför sannolikt bättre då 
det i nuläget är oklart om Skogens miljövärden kommer att ersättas av till exempel ett nationellt stöd. 

I avsnitt 7.2 bedöms de föreslagna åtgärdernas samlade effekt. Skogsstyrelsen instämmer i att ett 
uteblivet stöd kan innebära att en negativ utveckling inte kan vändas eller begränsas. 

Även om det i nuvarande skede av processen inte går att beskriva exakta miljökonsekvenser för den 
kommande strategiska planen som helhet hade Skogsstyrelsen gärna sett en tydligare beskrivning av 
hur de olika miljökvalitetsmålen berörs av åtgärdsförslagen. Detta kan exempelvis göras genom att 
”vända” på tabell 7 och för respektive miljömål lista vilka åtgärder som påverkar målet. I detta kan ingå 
positiv eller negativ påverkan samt grov bedömning av storleken i påverkan. 

Skogsstyrelsen anser att kommentarerna kring andra faktorer som kan påverka miljöeffekterna i 
avsnitt 7.3 är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med den strategiska planen. Vi noterar att delar 
av dessa hämtats från vårt yttrande i november 2020. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram 
ett förslag till etappmål för förbättrade förutsättningar för vilda pollinatörer, inklusive i det brukade 
landskapet. Förslagen ska fokusera på blomrika kantzoner och skogsbryn i övergångszoner mellan 
skogsmark och annan mark.5 
 

 SLU – Sveriges lantbruksuniversitet  

Sammanfattning 

SLU har följande övergripande kommentar till samrådsversionen av Preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning av Strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2023-
2027: 

Hur jordbruket utvecklas de kommande åren är avgörande för hållbar utveckling. Utöver produktion av 
livsmedel, foder och energi, genererar jordbruket en rad kollektiva nyttigheter som ofta kommer i 
konflikt med rationell råvaruproduktion, såsom bevarande av biologisk mångfald och kulturlandskap 
samt kolinlagring i matjorden. Dagens jordbruk bidrar även till avsevärd miljöpåverkan genom t.ex. 
närings- och kemikalieläckage samt utsläpp av växthusgaser. Den gemensamma jordbrukspolitiken är 
det mest omfattande styrmedlet som samhället har för att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan 
samtidigt som den stödjer tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter och hållbar 
livsmedelsproduktion. Den föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av Sveriges strategiska 
plan för implementering av den nya jordbrukspolitiken är en viktig byggsten i utvecklingen av en 
jordbrukspolitik som verkar mot samhällets alla mål för jordbruket. Därför anser SLU att den 
preliminära MKB:n behöver vidareutvecklas för att kunna fungera som ett robust beslutsunderlag. 

Några övergripande påpekanden är: 

 Det saknas en kvantitativ överblick av miljöeffekterna. 

 Det beaktas inte i tillräckligt stor utsträckning att huvuddelen av stödet till det svenska 

jordbruket går till inkomst- och produktionsstöd. 

 Det saknas en systematisk analys av potentiella negativa och positiva miljöeffekter av de olika 

stödåtgärderna. 

 

SLU har följande kommentarer kopplade till särskilda kapitel: 

Sammanfattningen 

                                                           

5 Naturvårdsverkets regleringsbrev 2021, se uppdrag om Vilda pollinatörer. 
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 Det framgår inga övergripande slutsatser om den strategiska planens miljöpåverkan. 

 Osäkerheten kring den slutliga utformningen bör inte begränsa analysen av det nuvarande 
förslaget. 

 

3.3.2 Nollalternativ 

 Det saknas ett relevant Nollalternativ för att bedöma miljöeffekterna av de föreslagna 

åtgärderna. 

 
 

5.2 Bedömning av varje enskilt åtgärdsförslag, Tabell 7 

 Det saknas en oberoende beskrivning av miljöeffekterna som har tagits fram av SJV, vilket 
återverkar också på kap. 7.2. 

 

7.2 De föreslagna åtgärdernas samlade effekt 

 Det saknas en systematisk bedömning av miljöeffekterna. 

 

Generella synpunkter 

Det saknas en kvantitativ överblick av miljöeffekterna 

Svenskt jordbruk står för en avsevärd miljöpåverkan. Exempelvis ger jordbruket upphov till 3 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter i Sverige årligen enligt Naturvårdsverket. Som helhet står 
nötkreaturproduktionen för ungefär 11 procent av dessa utsläpp. Jordbruk står även för ett väsentligt 
bidrag till övergödning av Östersjön och sötvatten. Däremot är betande djur nödvändiga för att hävda 
naturbetesmarker och därigenom för att bevara biologisk mångfald i Sverige. Jordbruket står med 
andra ord för båda negativa och positiva effekter på miljön. Hur stora dessa effekter blir i förhållande 
till varandra avgörs, i stor utsträckning, av hur jordbruket bedrivs och var. Exempelvis bidrar inte 
många nötdjur i Sverige idag till hävd av naturbetesmarkerna eftersom de föds upp i stallar och med 
foder från åkermark. De bidrar emellertid till utsläpp av växthusgaser (Larsson et al., 2020). EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar hur jordbruket bedrivs i Sverige och därigenom 
jordbrukets miljöeffekter. Den strategiska planen är därför av stor betydelse för om Sverige kommer 
att uppnå sina mål för jordbruket och miljön. MKB:n saknar dock en överblick av de miljöeffekter som 
jordbruket i Sverige står för och hur dessa påverkas av de olika stödåtgärderna. 

Det beaktas inte i tillräckligt stor utsträckning att huvuddelen av stödet till det svenska jordbruket 
går till inkomst- och produktionsstöd 

SLU saknar en överblick över pengaflöden bland stödåtgärderna och därför vilka stöd MKB:n bör lägga 
särskilt fokus på. År 2019 betalades det ut drygt 11 miljarder kronor i jordbruks- och investeringsstöd 
till de svenska lantbrukarna (se Tabell B1 i bilaga till detta remissvar). Trots att den strategiska planen 
innehåller 32 olika stödåtgärder gick hela 75% till endast tre åtgärder (gårdsstöd, nötkreaturstöd och 
kompensationsstöd) med huvudsyfte att stödja jordbrukarnas inkomster och jordbruksproduktion, 
medan enbart 16% av stödet gick till miljöstöd, d.v.s. stöd med huvudsyfte att främja miljön.  

Det saknas en systematisk analys av potentiella negativa och positiva miljöeffekter av de olika 
stödåtgärderna 
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SLU håller med om att gårdsstödet, nötkreaturstödet och kompensationsstödet indirekt kan ha 
positiva effekter på miljön. De har emellertid även negativa miljöeffekter eftersom de resulterar i mer 
jordbruksproduktion och fler djur än vad som annars hade varit fallet (Jansson et al., 2019, Larsson et 
al., 2018). Dessa potentiella miljöeffekter varierar också över landet beroende på de lokala 
förutsättningarna. Exempelvis har Götalands södra skogsbygder en hög andel naturbetesmark och 
relativ liten areal ettåriga grödor medan Götalands södra slättbygder består främst av intensivt odlade 
ettåriga grödor (med till följd därav hög användning per hektar av mineralgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel). Denna komplexitet innebär att det är omöjligt att avgöra miljöeffekterna av 
dessa stödåtgärder genom en rent teoretisk ansats likt den som används i den preliminära MKB:n. 
Istället krävs systematisk och helst kvantitativ analys för att kunna avgöra betydelsen av stödens 
potentiella miljöeffekter och om de är övervägande positiva eller negativa i ett visst område. Den 
föreliggande MKB:n består endast av en teoretisk ansats utan något stöd av analytiska metoder för att 
beskriva miljöeffekter av de olika åtgärderna. Det är därför omöjligt att dra några slutsatser om den 
strategiska planens miljöeffekter utifrån den preliminära MKB:n. 

Det framgår inga övergripande slutsatser om den strategiska planens miljöpåverkan 

Avsnitt: Sammanfattning, s. 2 
Sammanfattningen saknar en sammanfattning av resultaten och slutsatserna av den preliminära 
MKB:n, den beskriver endast syftet med rapporten. Detta gör det omöjligt att ta ställning till vad 
rapporten har kommit fram till. 

Osäkerheten kring den slutliga utformningen bör inte begränsa analysen av det nuvarande förslaget 

Avsnitt: Sammanfattning, s. 2 
SLU håller inte helt med om påståendet: ”Det finns alltså en osäkerhet när det gäller vilka åtgärder 
som kommer att få stöd genom den strategiska planen och i vilken utsträckning de kommer att få det.” 
De stora dragen är klara, d.v.s. vilka typer av styrmedel som kommer att finnas och budgetramen. 
Exempelvis kommer gårdsstödet att fortsätta vara den största utgiftsposten och även det kopplade 
nötkreaturstödet kommer att vara kvar och på samma nivå. Vidare kommer Pelare II att vara i stort 
sett oförändrad, i synnerhet miljöstödet. Däremot kan vissa av miljöstyrmedlen komma att flyttas över 
till Pelare I som Eco-schemes, men med liknande villkor (t.ex. stödet till ekologisk odling). Det som är 
oklart är exakt vilka nya åtgärder som kommer att finansieras via Eco-schemes, men SJV har lämnat 
förslag på två nya åtgärder och det ungefärliga finansieringsutrymmet (20% av direktstödet): stöd till 
mellangrödor och blommande slättbygd/kantzoner. Därför bör inte osäkerheten kring den slutliga 
utformningen begränsa analysen av det nuvarande förslaget, i synnerhet inte av de åtgärder som 
kommer att få högst andelen av stödet. 

Det saknas ett relevant Nollalternativ för att bedöma miljöeffekterna av de föreslagna åtgärderna  

3.3.2 Nollalternativ, s.17 
SLU håller med om att det inte går att beskriva den strategiska planens exakta miljöeffekter eftersom 
planen fortfarande är preliminär, däremot kommer en stor del av stödet och typen av styrmedel (se 
s.10 där de 32 olika typer av stöd beskrivs och Tabell B1 i bilaga till detta remissvar) att vara 
oförändrade jämfört med idag. Därför vore det mycket värdefullt att beskriva miljökonsekvenserna av 
att fortsätta med vissa typer av stöd (i synnerhet gårdsstöd, djurstöd och kompensationsstöd). Detta 
kräver naturligtvis ett relevant nollalternativ, som saknas i den preliminära MKB:n. 

För att bedöma potentiella miljöeffekterna måste även ett nollalternativ specificeras. Enligt flera 
inkomna remissvar genom ”Avgränsningssamrådet” har flera myndigheter krävt ett nollalternativ 
”Ingen CAP” eller kraftigt förändrat CAP. I den levererade MKB:n har detta alternativ avfärdats i sin 
helhet med motiveringen att det är orealistiskt. Kvar blev Nollalternativ 1, fortsättning av den 
nuvarande politiken. Detta är mycket olyckligt eftersom de nya ramarna för CAP ger medlemsländerna 
mycket större friheter att utforma politiken utifrån nationella preferenser än tidigare (i synnerhet 
genom de nya Eco-schemes). Trots att det är osannolikt att CAP helt skulle tas bort finns det en stor 
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potential att förbättra effektiviteten genom att ta bort eller minska vissa typer av stöd. Därför vore en 
bättre kompromiss att istället utvärdera miljökonsekvenserna av att ta bort vissa typer av stöd medan 
alla andra antas vara kvar. Exempelvis är det kopplade nötkreatursstödet särskilt intressant att 
utvärdera eftersom det driver på djurproduktion med ökade växthusgasutsläpp och näringsläckage till 
följd. Trots att nötkreatur kan bidra till biologisk mångfald i samband med betesdrift är kopplade stöd 
ett ineffektivt sätt att optimera miljönyttan (Larsson et al., 2020). Det är därför angeläget att beskriva 
miljökonsekvenserna av denna typ av stöd, och detta kräver ett relevant nollalternativ. 

SLU förstår att en fullständig analys av alla de föreslagna 32 åtgärderna hade varit svårt att genomföra 
inom tidsramen för MKB:n. Många åtgärder är emellertid relativt obetydliga i termer av stödets storlek 
(Tabell B1 i bilaga till detta remissvar) och har därför troligen begränsade effekter på miljön. Således 
kunde en prioritering ha gjorts där fokus på MKB:n lagts på de mest betydelsefulla stöden. Därefter 
kunde en mer grundlig MKB göras av dessa stöd jämfört med ett nollalternativ utan just detta stöd.  

Det saknas en oberoende beskrivning av miljöeffekterna som har tagits fram av SJV 

5.2 Bedömning av varje enskilt åtgärdsförslag, s. 24-45 Tabell 7 
Det är oklart vad syftet med Tabell 7 är eftersom den har tagits fram av SJV som en del av deras SWOT-
analys och följaktligen inte är en produkt av denna rapport. Det är oklart om denna tabell ska 
betraktas som en del av den prelimära MKB:n eller som bakgrund. Om den betraktas som en del av 
MKB:n (beskrivning av miljöeffekter) är den inte en oberoende beskrivning då SJV även har tagit fram 
den strategiska planen. 

Vidare är de bedömningar som framkommer i Tabell 7 teoretiska, och inga kvantitativa 
metoder/analyser har använts för att beskriva miljöeffekterna av de olika stöden. 

7.2 De föreslagna åtgärdernas samlade effekt, s. 53 
Här står: ”Nedan sammanfattas effekterna i relation till de föreslagna åtgärderna främst utifrån 
bedömningarna i tabell 7.” Eftersom dessa bedömningar har gjorts av SJV, innehåller inte MKB:n en 
oberoende bedömning av den strategiska planens miljöeffekter. Därför behöver det tydliggöras vad 
syftet med MKB:n är. 

Det saknas en systematisk bedömning av miljöeffekterna 

7.2 De föreslagna åtgärdernas samlade effekt, s. 53-54 

SLU håller inte med om påståendet: ”av de 32 bedömda åtgärderna i huvudförslaget är merparten 
sådana åtgärder som avser att potentiellt bidra till positiva miljöeffekter om de genomförs.”. Detta är 
en bedömning som baseras på ett cirkulärt resonemang och inte på analys. Många av dessa åtgärder 
har i praktiken även negativa effekter som det bortses från då endast potentiellt positiva effekter som 
uttrycks i syftena med stöden beaktas. Vidare har inte merparten av dessa stöd miljöförbättringar som 
huvudsyfte, t.ex. nötkreaturstödet och gårdsstödet där huvudsyftet är att stödja produktion respektive 
inkomster. Dessa två stöd har bevisligen både positiva och negativa effekter på miljön, och står för 
hela 63% av de utbetalda stöden år 2019. Därför krävs en systematisk analys för att bedöma 
miljöeffekterna av de olika stöden, i synnerhet dessa två huvudstöd.  
 

 Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Vattenmyndigheten har förståelse för att det är svårt att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning 
utifrån att den strategiska planen ännu ej är färdigställd och att budget saknas. Beskrivningen blir dock 
på en alltför övergripande nivå för att vattenmyndigheten ska kunna ge specifika synpunkter.  

Generella synpunkter  

o Det är önskvärt med en tydligare och mer genomgående beskrivning av hur åtgärderna kopplar 
till de olika miljömålen samt en gradering av dess inverkan på målet.  
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o Vattenmyndigheten instämmer i att åtgärdsförslagen måste vara attraktiva för lantbrukarna, 
detta är helt avgörande för att tillräckligt med åtgärder ska kunna genomföras i tid.  

o Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån Sveriges miljömål i vilket statusklassificeringen enligt 
vattenförvaltningsförordningen är en indikator för miljömålet ingen övergödning. Det aktuella 
miljömålet är på detta sätt avhängigt målen inom vattenförvaltningen. Den föregående 
budgeten för landsbygdsprogrammet bedöms av vattenmyndigheterna som tillräcklig för att 
finansiera nödvändiga åtgärder fram till 2027. Detta förutsätter dock att stöden prioriteras till 
de områden som har ett åtgärdsbehov enligt vattenförvaltningen. Vilket bör lyftas i 
beskrivningen. Om budgeten för miljöersättningar minskar i förhållande till tidigare nivåer 
inom landsbygdsprogrammet kommer Sverige att få svårt att leva upp till 
miljökvalitetsnormerna för vatten men också internationella överenskommelser såsom Baltic 
Sea Action Plan.  

 

 Västra Götalandsregionen  

Vi vill att Sveriges strategiska plan för genomförandet av GJP görs till en tydlig kraft i omställningen till 
ett miljövänligt, klimatsmart och lönsamt lantbruk. Det är en stor utmaning, och hur Sverige genomför 
GJP 2023–2027 kommer att få mycket stor betydelse för det svenska lantbrukets inriktning under 
kommande år. 

Sammanfattningsvis vill VGR att:  
•  Miljöbedömningen ska användas som en hävstång för att öka den strategiska planens ambitioner 

avseende miljö- och klimat, samt produktionen av livsmedel och lantbrukets konkurrenskraft.  
•  De system som används för att administrera jordbruksstöd ska inte tillåtas begränsa utformningen 

och genomförandet av europeisk och svensk jordbrukspolitik.  
•  Särskilt fokus ska läggas på de åtgärder som har störst betydelse för miljön, totalt sett, där 

exempelvis stöd till odling av vall kan bidra till att minska lantbrukets klimatnetto.  
•  Precisionsodling och odling av proteingrödor till foder samt vall ska prioriteras bland de åtgärder 

som hittills diskuterats.  
•  Den strategiska planen ska avsiktligen utformas för att ge lantbruket en mer konstruktiv roll i 

klimatfrågan.  
•  Möjligheten att ersätta lantbrukare för aktiva insatser som leder till negativa utsläpp ska beaktas 

liksom bidrag för att investera i fossilfria arbetsmaskiner, gårdsbaserade bioraffinaderier och 
utrustning för precisionsodling.  

Miljöbedömningens låga detaljeringsnivå begränsar våra möjligheter att lämna mer konkreta 
synpunkter. I arbetet med Sveriges strategiska plan är det dock viktigt att Jordbruksverket tar varje 
chans att öka miljö- och klimatambitionerna utan att det påverkar lantbrukets konkurrenskraft 
negativt. Miljöbedömningen bör ses som ett mycket viktigt underlag till det arbetet.  

Detta sagt så delar vi bedömningen av de flesta åtgärderna i planen. Det är dock tveksamt om ökad 
gårdsförädling och -försäljning skulle ge positiva miljöeffekter i form av minskade transporter såsom 
anges på s. 36, Investeringsstöd för jobb och tillväxt. Likaså är bedömningen av finansiella instrument 
som åtgärd (s. 43) oklar, även om vi inte gör någon annan analys av behovet av ytterligare finansiella 
instrument än rapportförfattarna.  

Vi instämmer i analysen att de miljöfrämjande åtgärder som uteblir på grund av låga stödnivåer eller 
krånglig och långsam administrering är att betrakta som en risk för att viktiga miljövärden går 
förlorade. Sveriges chanser att nu skapa framtidens miljövänliga, klimatsmarta och lönsamma lantbruk 
med hjälp av GJP får inte bero på eventuella begränsningar i de datasystem som används för att 
administrera jordbruksstöden.  
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I några fall är det svårt att se att åtgärdsförslagen skulle ha någon reell inverkan på miljön. Ett exempel 
gäller den djurvälfärdsersättning för kor som innebär klövvård. För att Sveriges strategiska plan ska 
göra största möjliga nytta för miljön är därför viktigt att Jordbruksverket prioriterar arbetet med de 
förslag som har störst betydelse för miljön, totalt sett. För att främja miljön och klimatet menar vi att 
det ofta är viktigare att styra innehållet i utbildningsinsatser eller inriktningen på en investering än att 
styra hur deltagarna tar sig till och från de lektioner eller möten som ingår i en åtgärd.  

Förväntade konsekvenser på miljön av den nya strukturen ”eco-schemes” är inte fullständigt beskriven 
i rapporten, men vi delar regeringens ambition om ökad ekologisk produktion och hoppas att det 
föreslagna ”eco-scheme” med kombinerad ersättning för både produktion och omställning till 
ekologisk produktion för ett år i taget ska bidra till det.  

Av de ”eco-scheme”-åtgärder som inte ingår i Jordbruksverkets huvudalternativ är vi särskilt positiva 
till att stödja olika delar av precisionsjordbruket och odling av proteingrödor till foder. 
Precisionsodlingens betydande potential att minska negativa effekter på miljön och klimatet utnyttjas i 
relativt låg grad, trots att Sverige har ett djupt kunnande och en framskjuten roll i teknikutvecklingen 
på området. Odlingen av svenska proteingrödor behöver öka för att odlingssystemen ska bli mer 
hållbara. Proteingrödorna bidrar till mer varierade växtföljder och en större vallodling kan generera 
betydande kolsänkor. Trots många års debatt är svensk djurhållning fortfarande beroende av 
importerade proteingrödor, inte minst sojamjöl. Sojamjöl från Sydamerika är förknippat med 
avskogning, och därmed kolförluster, samt stor användning av bekämpningsmedel. Nu har Sverige 
chansen att möjliggöra en hållbar omställning inom djurhållningen, från sydamerikanskt sojamjöl till 
svenskt växtprotein. Ett stöd bör i första hand inriktas till odling av proteingrödor för foderändamål, då 
förutsättningarna för att praktiskt ta omhand och introducera dessa grödor på marknaden är bättre i 
djuruppfödningsleden än i humankonsumtionsled. En ökad inblandning av svenska proteingrödor i 
djurfoder skulle ha en direkt påverkan på de volymer sojamjöl som importeras. Vidare är det mycket 
viktigt att se över vallodlingens roll i ett eventuellt stöd för odling av proteingrödor, då ett betydande 
antal positiva miljö- och klimateffekter kan uppnås med ökad odling av vall. Det gäller inte minst 
vallens stora potential att öka inlagringen av kol i marken, och därmed bidra konkret till att minska 
halten av koldioxid i atmosfären.  

I det fortsatta arbetet med att analysera miljökonsekvenserna av Sveriges plan bör det vara en 
ambition att beskriva de olika åtgärdernas relativa betydelse för miljön totalt sett, och i relation till de 
nya grundvillkoren. Den nya jordbrukspolitiken behöver ses i sin helhet. VGR har tidigare påpekat 
vikten av djärva mål och ambitioner i utvecklingen av Sveriges plan för genomförandet av GJP. Det 
underlag som studerats i miljökonsekvensbeskrivningen ger det övergripande intrycket ”mer av 
samma”, vilket är problematiskt i relation till behovet av att ställa om lantbruket och hela 
livsmedelssystemet till balans med miljö och klimat. VGR instämmer i slutsatsen att det inte räcker att 
minska de fossila utsläppen för att nå klimatmålen och att den svenska planen tydligt bör stimulera till 
så kallade negativa utsläpp. Här har perenna grödor såsom vall en nyckelroll.  

Det är viktigt för VGR att den slutgiltiga utformningen av åtgärdsförslagen i Sveriges strategiska plan 
verkligen blir ett recept på ökad lönsamhet och konkurrenskraft i kombination med maximal positiv 
påverkan och minimal negativ påverkan på miljön och klimatet. Lantbruket måste ges en mer 
konstruktiv roll i bland annat klimatfrågan, då är det bara få odlingssäsonger kvar innan vi passerat 1,5-
gradersmålet. 
 

Nedan presenteras yttranden från organisationer, i bokstavsordning:  

 Agroforestry Sverige 

Agroforestry Sverige har inkommit med e-mail med följande lydelse: 
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Vi i Agroforestry Sverige har skrivit ihop en skrivelse med synpunker på den svenska strategiska planen. 
Vi hoppas att Sverige vill underlätta för svenska lantbrukare att praktisera olika typer av agroforestry, 
något som lyfts fram i flera EU strategier och kommer att finnas i nya CAP. 

I mailet finns bifogat en skrivelse till riksdagen ”Skrivelse till riksdagen, 2021/05, Agroforestry i Sverige” 
 

 Ekologiska Lantbrukarna 

Ekologiska Lantbrukarna välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på den preliminära 
miljöbedömningen till strategisk plan. För oss är det en överlevnadsfråga att samhället och politiken 
har verktyg för att finansiera den förändring som krävs i dagens matproduktion, även i Sverige och 
även inom ekolantbruket, för att nå en på riktigt långsiktig hållbar matproduktion inom planetens 
gränser. Den gemensamma jordbrukspolitiken är det budgetmässigt starkaste verktyget vi har idag för 
att finansiera åtgärder för ökad hållbarhet som lantbrukare kan göra på gårdsnivå, men som 
marknaden inte betalar för fullt ut. 
 
I det perspektivet är vi besvikna över miljökonsekvensbeskrivningens avsaknad av analys av föreslagna 
åtgärder i relation till miljömål, livsmedelsstrategin eller bedömning av ev negativa 
incitamentsstrukturer i dagens stöd och ersättningar som används som nollalternativ. Vi hittar heller 
ingen analys av vilken miljöeffekt borttagandet av vissa ersättningar eller förändringar inom befintliga 
ersättningar kan förväntas få. Huruvida det beror på uppdragets avgränsning eller utförarens tolkning 
av uppdraget har vi svårt att överblicka, men vi vill understryka behovet av en ordentlig sådan analys 
av helheten, ett svar på frågan “är de föreslagna åtgärderna tillräckliga för att svenskt lantbruk ska 
kunna göra sin del av att uppnå klimat- och miljömål som krävs under kommande sju år, och med 
fortsatt livskraftiga företag?”. Och om svaret är nej, vad saknas eller skulle kunna stärkas upp för att nå 
dit? 
 
Nedan ger vi vår bild utifrån ekobondeperspektiv på vilka konsekvenser vi ser och vad vi saknar i 
strategiska planen för att stärka upp den totala miljö- och klimatnyttan samtidigt som ett livskraftigt 
lantbruk och matproduktion främjas. Det ekologiska lantbruket är en viktig pusselbit i det arbetet, men 
det är också en integrerad del i svenskt lantbruk och livsmedelssektorn som helhet och behöver därför 
ses i ett helhetsperspektiv. 
 
Konkurrenskraft behöver bygga på hållbarhet 
Ekologiska lantbrukarna saknar i MKB:n en samlad analys av vilken typ av åtgärder som är mest 
effektiva för att svenskt lantbruk som helhet ska ha tillräckliga incitament att bygga konkurrenskraft på 
de mest hållbara metoderna i ett långsiktigt perspektiv. Att bedöma respektive stöd var för sig ger inte 
bilden av om stöden ger bra synergieffekter, utan risken är att vissa ersättningar bidrar till att skapa 
problem som sedan försöker lindras i andra stöd. Det vore ineffektiv användning av skattemedel och 
bör vara prioriterat att analysera, även utifrån om det finns sådana inlåsningseffekter i dagens 
stödsystem som denna reform kan bygga bort. 
 
Ett exempel är investeringsstöden, en ersättningsform som ger effekt över lång tid även efter nästa 
programperiod. Dessa bör samtliga driva i riktning mot hållbarhet. Investeringar som syftar till att öka 
konkurrenskraften bör inte kunna beviljas till insatser som riskerar att öka sårbarheten i miljö, klimat 
eller livsmedelsförsörjningsperspektiv. Till exempel vore det rimligt om beviljade stöd för 
stallbyggnationer prioriterades utifrån djurantalets förmåga att anpassas till de tillgängliga 
foderarealerna på gården eller det direkta närområdet, för inte ytterligare driva mot hög 
koncentration av stora djurgårdar i vissa delar av landet och brist på betande djur och stallgödsel i 
andra delar. Ett villkor om byggnader anpassade för att kunna ha djuren på bete är en annan pusselbit 
som inte adresseras varken i 
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Jordbruksverkets förslag eller i den preliminära miljöbedömningen. I EU regelverket finns också 
möjligheten att prioritera ekologiskt lantbruk i investeringsstöden ifall det är ont om medel. Det skulle 
vara ett sätt att säkerställa att investeringar som går i linje både med uppsatta mål för miljö och för 
konkurrenskraft premieras. Liknande borde kunna göras för även konventionella lantbruk som på 
annat sätt kan påvisa en större betesbaserad produktion eller självförsörjning av foder. 
 
Ett annat exempel är kompensationsstödet som är avgörande för lantbruket i stora delar av landet, 
men det behöver kopplas tydligare till konkreta miljönyttor och inte som idag premiera intensiva 
produktionsmodeller. Det samma gäller kopplade nötkreaturstöd, som bör ställa avsevärt högre krav 
på bete givet dess avgörande betydelse för odlingslandskapets biologiska mångfald likväl som 
resurseffektivitet. 
 
Det vi hittills sett av den strategiska planen saknar också de mindre lantbrukens perspektiv och 
miljönyttor med mindre fält och fler fältkanter i relation till större sammanslagna enheter. Att höja 
minimibeloppet för investeringsstöd till 200 000 kr från dagens 100 000 kr är tvärtom ett steg som 
motverkar att börja eller utveckla en verksamhet i mindre skala. 
 
Blir det ökad klimatnytta och kolinlagring i nuvarande förslag till strategisk plan? 
Ekologiska Lantbrukarna välkomnar att MKB:n belyser att det inte räcker att minska de fossila 
utsläppen för att uppnå klimatmålet, ”även en nettominskning av kolet i det naturliga kretsloppet 
krävs, det vill säga så kallade negativa utsläpp…” (Prel MKB, s 56). Ett centralt område för att nå 
klimatmålet är att minska förekomsten av lustgasdrivande reaktivt kväve i det naturliga kretsloppet. 
Den väl belagda överbelastningen av reaktivt kväve i de biologiska systemen åtgärdas bäst genom att 
minska tillförseln av konstgödsel inom lantbruket, eftersom det är genom industriell kvävefixering som 
inert molekylärt kväve (kvävgas) blir reaktivt. Nyckelfrågan är alltså inte hur mycket lustgas som avgår 
vid tillförsel av kväve på åkern utan den totala mängden reaktivt kväve i de biologiska systemen. Ökad 
precision vid tillförsel av konstgödsel är en korrigerande åtgärd, men även källan till problemet 
behöver hanteras vilket bäst görs genom ökat fokus på recirkulering av befintligt kväve samt genom 
minskad tillförsel av kväve generellt. Även om detta innebär en något lägre avkastning, finns utrymme 
och kunskap idag för att producera tillräckligt mycket livsmedel och samtidigt en rad andra miljönyttor. 
MKB:n bör ta hänsyn till detta i sina analyser och den strategiska planen utformas därefter. 
 
Från EU-kommissionens håll betonas vikten av åtgärder i CAP som ökar kolinlagringen i jordbruksmark. 
Ekologiska Lantbrukarnas bedömning är att det enda nya jämfört med dagens ersättningssystem som 
syftar till att öka kolinlagringen är införandet av stöd för mellangrödor. Den faktiska kolinlagrande 
effekten av mellangrödor är dock högst osäker. Den odlingsåtgärd som ger säkrast och kraftigast 
kolinlagring är att inkludera fleråriga vallar i växtföljden, något som nyligen bekräftats med stor 
tydlighet i en stor metaanalys från Formas. Trots detta föreslår Jordbruksverket inga nya stimulanser 
för vallväxtföljder, utan tvärtom att dagens blygsamma vallersättning tas bort. Den totala effekten för 
kolinlagring i strategiska planen borde därför bli negativ eller möjligen oförändrad beroende på hur 
mycket eko och annat som indirekt gynnar vallodling ökas. 
 
Ett förslag som Ekologiska Lantbrukarna har framfört tidigare och som vi vill påminna om här är att 
införa en omgjord ersättning till vall, riktad till vall i växtföljd med ettåriga grödor och på en högre 
ersättningsnivå än idag. Detta för alla lantbruk, inte bara eko, och i syfte att få in vall på maker med 
mer ensidigt odlade ettåriga växtföljder. Ett annat redan befintligt produktionssystem som bidrar till 
ökad kolinlagring med flera nyttor - men som inte adresseras över huvud taget i liggande reformförslag 
- är s.k. agroforestry eller trädjordbruk. Det är odlingssystem där nyttoträd och buskar kombineras 
med odling av vanliga fältgrödor eller betande djur. Något som ger en tydligt ökad kolinlagring i 
djupare marklager och en hög mångfald i landskapet, samtidigt med totalt sett ökad produktion av 
livsmedel jämfört med enskild odling av bara den ena eller andra grödan. Se bilaga med konkreta 
förslag på hur agroforestry kan stärkas i strategiska planen. 
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Hur påverkar föreslagen strategisk plan det ekologiska lantbrukets möjlighet att bidra till ökad 
hållbarhet? 
Det är av strategisk vikt för svenskt lantbruk som helhet att ekolantbruket, som idag bedrivs på var 
femte hektar i landet, går stärkt ur reformen. Ekologiskt är sammantaget det mest hållbara 
produktionssystem vi har idag. Det har direkt positiva effekter på flera av Sveriges miljömål, 
livsmedelsstrategins övergripande målsättning, samt merparten av målsättningarna i EU 
kommissionens Jord till bord strategi. Det är dessutom det tydligaste marknadskonceptet för hållbar 
mat idag, som visar på vägar för att skapa synergier mellan hållbarhetsnytta och ökad konkurrenskraft 
i svenskt lantbruk. 
 
Miljöbedömningen missar många centrala perspektiv avseende ekologiskt. De listar (i de korta raderna 
i tabellen med åtgärder, sid 28) de positiva effekter på biologisk mångfald och minskad användning av 
kemiska bekämpningsmedel som en ökad ekologisk produktion bidrar till. Dock nämns inte dess 
avgörande roll för minskad användning av konstgödsel och nytillförsel av reaktivt kväve till de 
biologiska systemen - något som i sig är drivande för övergödning och lantbrukets klimatpåverkan. 
MKB:n nämner heller inte att ekologisk produktion bidrar till ökad resurseffektivitet och recirkulation 
av näring inom lantbruket, samt en bättre balans mellan djurhållning och växtodling. Vi noterar 
tvärtom att utredarna skriver att även ekologisk produktion behöver arbeta aktivt för att minska 
växtnäringsförluster och negativ klimatpåverkan. Det är för det första inte konsekvent att enbart för 
ekologiskt ta in sådana skrivningar och inte ta upp samma typ av svagheter och risker i andra åtgärder; 
för det andra gör bedömarna här en selektiv och daterad tolkning av vetenskapen. 
 
Det är väl belagt att ekologisk produktion har bättre klimatprestanda per brukad hektar. Samtidigt 
visar flera studier (t.ex. en studie från Aarhus Universitet, Kristensen m.fl.2020) att skillnaden i 
klimatutsläpp per producerad produkt är minimal. Det är således olyckligt och direkt missvisande att 
MKB:n inte speglar det rådande vetenskapliga läget. Det är även diskuterbart huruvida de svenska 
produktionsnivåerna i ekologiskt lantbruk är att betrakta som låga i hållbarhetsperspektiv. De är något 
lägre i genomsnitt i jämförelse med konventionell produktion som baseras på ohållbara insatsmedel 
och som har sorter och djurraser utvecklade för konventionella produktionssystem. Inte i närheten av 
lika mycket forskning och utveckling har lagts på att utveckla den ekologiska produktionen, så att 
jämföra volym produkt ut från de olika systemen är som att jämföra äpplen och päron och dessutom 
på väldigt ojämna villkor. 
 
Snarare behöver hela lantbruket ställa om till en något lägre produktion i volym råvara (jämfört med 
de maximala skördar som uppnås med hjälp av problematiska insatsmedel i konventionell produktion 
idag), till förmån för mer mångfald av livsmedel och högre produktion av miljönyttor i varje 
produktionssystem, vilket i sin tur bidrar till långsiktig livsmedelstrygghet i såväl svenskt som globalt 
perspektiv. Den typen av analys av vad som är en hållbar omställning i svenskt och europeiskt lantbruk 
saknas helt i såväl föreslagen strategisk plan samt miljöbedömningen hittills. 
 
Med det sagt vill vi förtydliga att vi är de första att säga att alla produktionsformer, även den 
ekologiska, bör arbeta med att minska sina negativa utsläpp avseende växtnäring och klimatgaser. Det 
är också något som finns i regelverket för ekologisk och KRAV-märkt produktion att alla gårdar ska 
arbeta med, något utredningen inte nämner. Ekologiska Lantbrukarnas främsta förbättringsförslag för 
att ekolantbruket ska bidra till ökad hållbarhet och gå stärkt ur reformen är 

 att införa en ersättning för vall i växtföljd för ökad kolinlagring och mångfald, som samtliga 
gårdar att söka inklusive ekogårdar. Se tidigare inskickade skrivningar. 

 att ersätta vallarealen bättre i ekostödet, men det måste göras mer rättvisande än 
Jordbruksverkets nu liggande förslag, se mer om vårt förslag på modell längre ned samt i 
tidigare skrivning. 
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 att ekologiska lantbruk ska kunna ha 80-85 % lägre krav på djurtäthet för att komma upp i 
samma kategori för de djurkopplade stöden som motsvarande konventionella gårdar. 

 att möjliggöra eko-ersättning för en ny grödkod för agroforestry/trädjordbruk, se bilaga. Nivån 
på ersättning bör vara i linje med dagens ersättning till ekologisk frukt- och bärproduktion. 

 att ekogårdar är undantagna de grundvillkor för gårdsstöd som nu diskuteras avseende 
varierad växtföljd (GAEC 8) samt miljöytor (GAEC 9) på motsvarande sätt och med samma 
argument som varför de undantagen finns i dagens förgröningsstöd. 

  
Utformningen av de djurkopplade ersättningarna missgynnar ekologisk produktion 
Det som Ekologiska Lantbrukarna saknar mest i miljöbedömningen är en analys om hur det totala 
utfallet av ersättningar i sin helhet påverkar ekolantbruket, samt hur de förändringar Jordbruksverket 
föreslår för ersättningen till ekologisk produktion leder till ökad miljönytta eller ej. Här är det viktigt att 
komma ihåg att hur den strategiska planens ersättningar påverkar svenska ekobönder beror på mer än 
bara den specifika ersättningen till ekologisk produktion. Särskilt utformningen av de djurkopplade 
ersättningarna inklusive kompensationsstödet påverkar ekogårdar i hög grad, och är idag utformade 
på ett sätt om förfördelar intensiv konventionell produktion jämfört med ekologisk produktion som är 
mer kretslopps- och betesbaserad. 
 
Det är en av ekoproduktionens stora hållbarhetsnyttor att djurantalet inte är högre än vad markerna 
kan bära och att stor del av fodret under sommaren ska hämtas av djuren själva på bete. Detta gör att 
det per definition blir färre djur per hektar på ekologiska gårdar, som samtidigt ofta håller större 
arealer hävdade med bete och slåtter. Denna modell är direkt missgynnad med dagens utformning av 
kompensationsstöd, djurvälfärdsersättingar och nötkreatursstöd, och vi ser inte att Jordbruksverkets 
förslag på ändring i utformning kommer åt denna ojämlikhet. Det som skulle behövas för att komma åt 
detta - oavsett hur ekoersättningen är utformad - är att ekologiska lantbruk skulle kunna ha 80-85 % 
lägre krav på djurtäthet för att komma upp i samma kategori för de djurkopplade stöden som 
motsvarande konventionella gårdar. Det skulle bättre spegla verkligheten och göra att 
ekoproduktionen får del av djurkopplade ersättningar på likvärdiga premisser som konventionella 
kollegor, istället för att missgynnas. Detta blev särskilt tydligt under torkan 2018 när ekogårdar hade 
svårare att köpa in foder och därför blev tvungna att minska djurbesättningar mer än konventionella 
gårdar, och snabbare ramlade ner ett snäpp i ersättningsnivå, främst för kompensationsstödet där 
tröskeleffekterna är stora mellan olika kategorier. Detta väcker också frågan om de djurkopplade 
stöden i strategiska planen överhuvudtaget borde gynna intensiva produktionsmodeller, då det 
urholkar just de miljönyttor som associerade med extensiv produktion i svårbrukade områden. Denna 
typ av analys saknar vi helt i den föreliggande preliminära miljöbedömningen, men är ett tydligt 
exempel på den typ av effektanalyser som vi förväntar oss tas fram som vägledande underlag för 
beslut om den strategiska planen. 
 
Ekologiska lantbrukarna välkomnar som redan framförts Jordbruksverkets förslag om att räkna in 
vallen i ekoersättningen. Men utformningen att 100% av vallarealen på ekogårdar i slätt- och 
mellanbygd ska vara stödberättigad medan vallen i svårbrukade området helt blir utan ser vi stora 
problem med. Motiveringen är att höjt kompensationsstöd ska kompensera för det negativa utfallet 
för ekogårdar i norra halvan av landet. Men eftersom kompensationsstödet är kopplat till antal djur så 
missgynnas den ekologiska produktionen som måste anpassa antalet djur till gårdens foderproduktion 
på ett helt annat sätt än konventionella djurgårdar. Kompensationsstödet föreslås också höjas lika 
mycket för alla gårdar, vilket i kombination med oförändrat eller t.o.m. sänkt ersättning för ekologiskt i 
kompensationsstödsområdet skulle förstärka den redan idag negativa incitamentsstrukturen för 
ekogårdar i norra Sverige. Redan idag får en mjölkgård i norra Norrland (stödområde 3) som lägger om 
till ekologiskt lägre totalt stöd efter omläggning jämfört med att fortsätta konventionellt, eftersom 
flera andra stöd minskar med minskatdjurantal (kompensationsstödet, djurvälfärdsersättningar och 
nötkreatursstödet är alla kopplade till djurtäthet)1. Det är inte hållbart, men är en ordning som skulle 
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förstärkas och bli verklighet i fler delar av landet om Jordbruksverkets nuvarande förslag för ekooch 
kompensationsstöd i strategiska planen går igenom. 
 
Ekologiska Lantbrukarnas vill därför påminna om det förslag till alternativ modell för ersättning till 
ekovallen som vi skickat in tidigare, där 25-30% av vallarealen i hela landet stödberättigas. Detta 
förslag ligger i linje med av Jordbruksverket föreslagen budget men ger en jämnare fördelning över 
samtliga bygder. Det är viktigt att en sådan modell också ger en motsvarande ersättningsnivå eller 
relativ höjning av totalt eko-ersättning. Detta eftersom Sverige redan ligger relativt lågt i förhållande 
till andra EU-länder, och att branschen just nu upplever behov av att kunna hjälpa de nya ekolantbruk 
som nyligen ställt om att ta sig igenom den pågående svackan på den svenska marknaden för 
ekologiskt. Detta är strategiskt viktigt för att klara av ny produktutveckling och marknadssatsningar 
även på export på svensk ekoråvara – om Sverige ska kunna fortsätta vara i framkant och använda 
ekologiskt som ett lok för hållbar tillväxt i hela sektorn. 
 
Ekologiska Lantbrukarna stödjer som tidigare framfört förslaget att flytta stödet för ekologisk 
produktion till pelare 1 som en ettårig miljöersättning, vilket skulle innebära en förenkling. Vi vill 
samtidigt understryka att en flytt endast medför ökad miljönytta i den strategiska planen som helhet 
om budgeten bibehålls i pelare 2. Frigjorda medel här bör möjliggöra höjda ersättningsnivåer till 
betesmarker och slåtterängar, främja restaurering av betesmarker samt kunna öppna upp för att ha en 
förbättrad version av vallersättning eller andra nya femåriga åtaganden för ökad kolinlagring, t.ex. 
Agroforestry-system (se bilaga). 
 
Bilaga: Möjliggör för Agroforestry i strategiska planen - för ökad hållbarhet i svenskt lantbruk 
 
Intresset för agroforestry har ökat kraftigt i Sverige senaste åren, även inom lantbruket i lite större 
skala t.ex. i form av alléodling av frukt- och bär i spannmål. Denna utveckling drivs inte minst på 
ekologiska växtodlingsgårdar, och har flera stora miljö- och klimatfördelar likväl som poänger för ökad 
produktivitet. Att kombinera perenna träd och buskar med växtodling och/eller djurhållning är 
innovativt på flera sätt, och studier visar att den totala skörden av frukt/bär plus spannmål blir högre 
än skördarna i renodlade odlingssystem1. Perenna växter lagrar även mer kol än någon annan gröda, 
och tar till vara på näring och vätska i djupare jordlager än fältgrödorna. 
 
Utvecklingen av agroforestry i modernt lantbruk sker i hela Europa likväl som andra delar av världen 
och baseras dels på urgammal traditionell kunskap och dels på ny innovativ teknik och 
kunskapsutveckling. Intresset för odlingen i Sverige finns bland en bred grupp producenter, från 
professionella befintliga lantbrukare och unga nystartare inom mer småskalig trädgårdsproduktion. 
Införandet i lite större skala på åkermark har enorm potential att stärka matproduktionens resiliens, 
bidra till kolinlagring och samtidigt öka den totala mängden och mångfalden av livsmedel som 
produceras. I dagens jordbrukspolitik missgynnas dock etablering och utveckling av agroforestry, inte 
minst på åkermark - där metoderna kanske skulle göra allra störst skillnad. 
 
Ekologiska lantbrukarna har många medlemmar som är intresserade av att etablera och utöka 
agroforestrysystem av olika slag, men det är hittills få som kunnat realisera etablering i lite större skala 
på grund av hur stödsystemet är utformat. Tyvärr saknar vi helt några förbättringar för agroforestry i 
de förslag som hittills presenterats på stöd och ersättningar i Sveriges strategiska plan. Därför följer 
några punkter på förändringar i den strategiska planen som skulle göra att agroforestry främjas eller 
åtminstone inte direkt missgynnas. 
 
1. Att införa en ny grödkod för agroforestry på jordbruksmark, och som berättigar till gårdsstöd liksom 
andra stöd - i enlighet med vad som nu möjliggörs i EU-regelverket för CAP. Definitionen för denna 
grödkod behöver utredas, men kan t.ex. handla om planterade perenna träd och buskar i kombination 
med ettåriga grödor eller produktiva beten. Istället för uppbrutet på många enormt små skiften blir 
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det istället ett större skifte som istället för spannmål, vall eller trädgårdsodling/fruktträd blir en 
samlande grödkod för “agroforestry”, eller kanske “fältgröda med inslag av trädjordbruk”. Inte olikt 
den grödkod som finns för blandsäd. 
 
Ett alternativ är att godkänna en viss andel planterade perenna buskar och träd på åkermark med 
befintlig grödkod för huvudgrödan, utan att avdrag görs från gårdsstödet. För att stödet ska rikta rätt 
och inte riskera att främja igenväxning eller igenläggning av åkermar behöver detta vara villkorat att 
det är planterade träd eller buskar i agroforestry-produktion. T.ex. avgränsat till träd och buskar 
för multifunktionell produktion av t.ex. frukt, bär och nötter samt ekosystemfunktioner som lähäckar 
och biobränslen i kombination med vanliga fältgrödor och/eller bete. 
 
2. Låt inköp av fruktträd och bärbuskar ligga kvar som ersättningsberättigat i Investeringsstödet för 
ökad konkurrenskraft. Och möjliggör även för ersättning för kostnader för inköp av tjänster och 
material, inkl olika typer av träd och buskar, vid etablering av agroforestry - vilket innebär färre träd 
per hektar än intensiv fruktodling. Det handlar mycket om inköp av växtmaterial samt tjänster i 
samband med plantering, planering och uppstart av agroforestry-system i odlingen. För denna typ av 
innovativa satsningar behöver investeringsstödet breddas och riktas även till de som vill börja med 
agroforestry i lite mindre eller mellanstor skala (såväl småbruk som större lantbruk som vill diversifiera 
sin produktion). Detta uppnås genom att tillåta ett mindre grundbelopp, minska kravet på träd/ha 
jämfört med traditionell fruktodling och att möjliggöra längre implementeringstid, eftersom 
anläggningsarbete tar fler år om man börjar från noll. 
 
Ett alternativ för anläggningsutrustning samt möjligen trädmaterial är att räkna detta som “Utrustning 
som möjliggör innovativa, effektiva och hållbara produktionssystem” som omnämns i JVs förslag idag, 
men det behöver då förtydligas i texten. Det är på många sätt rimligt eftersom trädjordbruk som 
system klassas som både innovativt, hållbart och som produktionssystem som minskar belastningen på 
mark, luft och vatten. 
 
3. Inför en särskild miljöersättning för agroforestry, möjligheten finns inom EU-regelverket men har 
ännu inte implementerats i Sverige. Idag finns intresserade producenter men ingen ersättning som 
täcker de kostnader som det innebär att utveckla och producera i agroforestrysystem. 
 
En viktig, och något enklare, början kan vara att areal med grödkod “agroforestry” självklart är 
berättigat till ersättning för ekologisk produktion. Nivån på ersättningen bör vara i närheten av dagens 
ersättningsnivå till frukt- och bärodling, vilket i eko-ersättningen är 7 500 kr/ha. 
 

 Lantbrukarnas Riksförbund  

I grund och botten menar LRF att en analys av CAP bör utgå från tre perspektiv; det ekonomiska, det 
miljömässiga och det sociala. Med detta sagt är det naturligtvis på sin plats att göra en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av jordbrukspolitiken. Men olika åtgärders effekter behöver 
bedömas i en helhet för att underlätta olika vägval. 

LRF tycker att föreliggande MKB har en översiktlig utformning som i detta skede av CAP-processen är 
ändamålsenlig. De olika centrala områdena i Jordbruksverkets underlag till den strategiska CAP-planen 
har analyserats på ett relativt översiktligt sätt men samtidigt tillräckligt för att ge en bra bild av de 
övergripande miljöeffekterna. Analysen är  avgränsad till miljöaspekter och hänvisningen i rapporten 
till Agenda 2030 är inte helt korrekt eftersom de internationella hållbarhetsmålen avser de tre 
perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 

Miljöeffekterna av olika förslag i den strategiska planen hade naturligtvis kunnat utredas mer 
djupgående. Dock finns ytterligare analysunderlag att tillgå. Exempelvis i form av de regelbundna 
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rapporter om CAPs miljö- och hållbarhetseffekter som Naturvårdsverket, HAV, Jordbruksverket och 
Riksantikvarieämbetet publicerar. Ett annat exempel är det pågående uppdraget hos 
Miljömålsberedningen om konsumtionens miljöavtryck. 

När miljökonsekvenser av jordbruk och jordbrukspolitik utreds under antagande om en relativt stabil 
livsmedelskonsumtionen uppkommer olika frågeställningar. Dels handlar det om att befintlig 
produktion ska lämna så små miljöavtryck som möjligt och vidare bör inte export av miljöpåverkan ske. 
Olika CAP-åtgärder kan här bidra till en positiv utveckling på dessa områden. Däremot är det svårt att 
se att CAP kan ha någon stor betydelse för märkbara skiften i konsumtionsmönster, vilka i sin tur kan 
ha betydande miljöeffekter. CAP bör dock kunna verka i samklang med ändrade konsumentbeteenden. 

Beträffande den nu aktuella CAP-reformen är den stora förändringen att en betydande andel av 
direktstödsbudgeten ska avsättas för ettåriga miljöåtgärder (eco schemes). LRF ser det som viktigt att 
lantbrukare i hela landet, oavsett produktion, kan tillgodogöra sig den förändrade inriktningen av 
direktstöden. Här anser LRF att de åtgärder som Jordbruksverket hittills förordat, blommande 
slättbygd/kantzon i skogsbygd, eko-ersättning samt vårbearbetning/fånggrödor/mellangrödor, ger 
flertalet lantbrukare för få valmöjligheter. Därför vill LRF tydligt förorda   en komplettering med något 
av de alternativ som tagits fram och som finns med i MKBn, exempelvis precisionsjordbruk planering 
och odling. En sådan komplettering innebär att miljöeffekterna av nya CAP kan förstärkas. 

LRF har en detaljkommentar kring MKBn. Den gäller analysen på sid 43 om finansiella instrument där 
LRF har litet svårt att se att miljöeffekterna skulle bli särskilt negativa om denna åtgärd infördes i CAP. 
Men utifrån en analys om konkurrenskraft och förenkling kan LRF hålla med om att andra CAP-
åtgärder är viktigare.  
 

 Lokal Utveckling Sveriges (LUS) 

LUS ställer sig positiva till att Leader och leadermetoden finns med i miljökonsekvensbeskrivningen. Vi 
har dock synpunkter på beskrivningen under ”påverkan på miljömål”. Här anser vi att Leader har 
möjligheten att påverka miljömålen genom att stödja de allmänna målen 2 samt 3. Vi anser att Leaders 
inflytande inte ska avgränsas till enbart ”vatten och skog” då leaderomåden har möjlighet att kunna 
bidra till andra miljöomställningar på Sveriges Landsbygder.  
 
LUS vill även påtala att Leader och leaderområdena under innevarande och troligtvis i kommande 
programperiod alltid haft kollektivtrafik eller samåkning som första alternativ för att verksamheten ska 
ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Här vill vi starkt vända oss mot skrivningen om att en 
ersättning om 40 kr/mil är ett incitament till transporter med bil. Vi verkar på landsbygden vilken 
innebär att det inte finns möjlighet att åka kollektivt eller samåka till möte m.m. Här anser vi att denna 
skrivning ska utgå. 
 

 Naturskyddsföreningen  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen  

•  Naturskyddsföreningen identifierar flera grundläggande brister i utvärderingen av föreslagna 
åtgärder. Detta gäller även reformens sammantagna miljöprestanda. Det saknas en tydlig 
utvärdering av stödens förmåga att uppnå sina uttalade syften och hur stor miljönytta de bedöms 
kunna åstadkomma. Analyser med nuvarande programperiod som nollalternativ missar också 
potentiellt negativa miljöeffekter av såväl nuvarande som nästa programperiod.  
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•  Naturskyddsföreningen saknar analyser av förändringar i befintliga stöd såsom borttagandet av 
åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar eller ändrade målgrupper för investeringsstöd för 
våtmarker och restaurering av betesmarker.  

•  Kompensationsstöd och djurkopplade stöd bör ej som i dagsläget missgynna extensiva 
produktionsmodeller då det motverkar kritiska miljönyttor i odlingslandskapet generellt och i 
svårbrukade områden specifikt. Denna typ av analyser saknas helt i föreliggande preliminär MKB.  

 IT- problem och administrativa kostnader kan inte tillåtas stå i vägen för nödvändiga 
ambitionshöjningar i syfte att säkra ett långsiktigt hållbart jordbruk. De framförs idag ofta som det 
främsta hindret för just ökade miljöambitioner. MKB:n bör därför tittar närmare på denna fråga och 
föreslå lämpliga åtgärder, samt föreslå att Jordbruksverkets uppskattningar kring tidsåtgång 
granskas och vidimeras av oberoende tredje part.  

Synpunkter på den strategiska planen  

 Jordbruksverkets huvudalternativ till ettåriga miljöersättningar i pelare 1 är i sig bra, men innebär 
inte en tillräckligt stor förändring mot föregående programperiod för att möta lantbrukets 
utmaningar under kommande decennium och nå Sveriges miljömål.  

  Sverige bör omfamna höjda miljö- och klimatambitioner inom CAP genom att låta hela den 
slutgiltiga öronmärkningen inom pelare 1 gå till miljö och klimatåtgärder istället för att, som 
Jordbruksverket föreslår, tillgodoräkna sig rabatter från befintliga åtgärder i pelare 2.  

 Stödet för ekologisk produktion bör flyttas till pelare 1 i enlighet med Jordbruksverkets förslag i 
syfte att frigöra medel till betesmarker och våtmarker i pelare 2.  

 Det ekologiska lantbruket i hela landet måste gå stärkt ur reformen  

 Investeringsstöd för återvätning av torvmarker ska kunna ges i syfte att minska klimatutsläpp.  

Ofullständiga analyser av reformens miljö- och klimatpåverkan  

Naturskyddsföreningen anser att analyserna av föreslagna stöd i den preliminära 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är förenklade och inte tillhandahåller den objektiva 
utvärderingen av förväntade effekter som en oberoende miljökonsekvensbeskrivning bör 
tillhandahålla. Istället för att granska Jordbruksverkets bedömningar av respektive åtgärds 
miljöeffekter så verkar MKB:n ha som utgångspunkt att de är adekvata. Nedan utvalda citat 
exemplifierar denna hållning:  
”Positiva och negativa miljöeffekter: Utgångspunkt för beskrivningen av miljöeffekt är att åtgärden 
ingår i stödet, får medel, genomförs och får avsedd effekt, dvs. syftet med åtgärden uppnås såsom det 
beskrivs i åtgärdstexterna. Vissa åtgärder har miljöförbättringar som direkta mål och då blir vår 
bedömning oftast samma som åtgärdstextens syfte.” Prel MKB, s.23  

”Alla åtgärder som direkt syftar till att förbättra klimat, biologisk mångfald, vattenstatus med flera 
miljöinriktade åtgärder, har per definition positiva miljöeffekter som mål. Den potentiella miljöeffekten 
är ju det som åtgärden syftar till. Av de 32 bedömda åtgärderna i huvudförslaget är merparten sådana 
åtgärder som avser att potentiellt bidra till positiva miljöeffekter om de genomförs.” Prel MKB, s.53  

Naturskyddsföreningen anser att MKB:n bör syfta just till att bedöma om det är rimligt att föreslagna 
stödformer har de miljöeffekter som Jordbruksverket hävdar, eller ej. MKB:n bör även tillhandahålla 
en fingervisning om huruvida åtgärderna är tillräckliga för att uppnå klimat- och miljömålen.  

Naturskyddsföreningen anser att valet av nuvarande programperiod inom CAP som nollalternativ 
missar avgörande negativa miljöeffekter. Vi förstår att MKB:n har som uppdrag att utgå från 
nuvarande programperiod som nollalternativ. Men detta tillvägagångsätt för med sig uppenbara 
begränsningar. När jämförelsen enbart görs mot nuvarande programperiod, framträder i vissa fall 
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höjda miljöambitioner, medan potentiell negativ miljöpåverkan från nuvarande utformning av 
jordbrukarstöden, som i många fall kommer prägla även nästa programperiod, faller utanför analysen. 
Det vill säga, remitterad miljökonsekvensbeskrivning misslyckas med att tillhandahålla en uppskattning 
om den faktiska (och inte bara den relativa) miljönyttan, och möjliggör därför inte en analys av 
jordbrukspolitikens generella förmåga att uppnå uppsatta målsättningar, som t ex miljökvalitetsmålen. 
Detta är ett allvarligt tillkortakommande, eftersom föreslagna satsningar därför både kan vara 
otillräckliga, eller i värsta fall, verkningslösa.  

Naturskyddsföreningen har i bilaga 1 kommenterat några utvalda åtgärdsförslag från ”Tabell 7: 
Sammanställning av miljöeffekter per åtgärdsförslag” för att illustrera begränsningarna med att utgå 
från nuvarande programperiod som nollalternativ. Utvalda åtgärdsförslag är bara exempel och är på 
inget annat sätt viktigare än övriga åtgärdsförslag.  

För många stöd anges det att “uteblivet stöd innebär negativ påverkan”. Det är förvisso sant att stöd 
som inte söks inte uppfyller sitt syfte. Det är dock viktigt att ha med sig att det är den slutliga 
miljönyttan som spelar roll, inte anslutningsgraden i sig, vilket kräver attraktiva stöd men att förenkling 
inte får ske på bekostnad av miljönytta.  

Naturskyddsföreningen saknar en sammanvägd utvärdering av om och till vilken grad den strategiska 
planen i sin helhet för oss närmare måluppfyllelse i relation till miljömålen. MKB:n redovisar denna 
begränsning i nedan något motsägelsefulla stycke:  

”Bedömningarna ska gälla för planen som helhet och inte enskilda projekt eller åtgärder som kommer 
att få stöd genom CAP. I denna preliminära bedömning är det dock endast de enskilda 
åtgärdsförslagen som kan bedömas, eftersom det ännu inte är bestämt hur CAP:s budget ska fördelas 
på olika mål, åtgärder eller områden i Sverige.” Prel MKB, sid 15  

Samtidigt fastställs att nollalternativet (nuvarande programperiod) “skulle innebära en risk att 
jordbrukets omställningsarbete inte håller den takt som krävs för att Sveriges olika miljömål ska nås.” 
Det framförs sedan att “inriktningen på den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023 - 2027 är mer 
grön- och hållbarhetsinriktad än tidigare”, samtidigt som att “[m]ånga av åtgärdsförslagen för den 
kommande strategiska planen […] visserligen [är] lika de som finns i dagens landsbygdsprogram och 
jordbrukspolitik.”  

Sammantaget får man således som läsare av MKB:n olika, och ibland motsägelsefulla, signaler 
beträffande reformens generella miljöprestanda, vilket gör det mycket svårt att utröna vad som 
egentligen menas. Det framgår heller inte alls om föreslagna åtgärder är tillräckliga för att driva den 
omställning som miljömålen kräver.  

Naturskyddsföreningen förstår givetvis utmaningen i att författa en meningsfull 
miljökonsekvensbeskrivning utan kännedom om vare sig budget eller politiska prioriteringar. Men vi 
anser att denna begränsning hade kunnat hanteras genom att utgå ifrån en hypotetisk ekonomisk ram 
utifrån Jordbruksverkets huvudförslag samt en hypotetisk fördelning av medel mellan åtgärder för att 
sedan utvärdera de sammanvägda konsekvenserna av detta alternativ. Det skulle ge både berörda 
myndigheter, konsulterade intresseorganisationer och politiken en välbehövlig referenspunkt i det 
fortsatta arbetet med att ta fram och förhandla utformningen av den strategiska planen.  

Det “miljöalternativ” som skall beskrivas i den slutliga MKB:n bör således kunna hanteras på samma 
sätt och formuleras utifrån hypotetiska ramar beträffande budget och fördelning mellan åtgärder. Det 
framgår dock i den preliminära MKB:n att detta miljöalternativ “bedöms ligga i linje med huvuddelen 
av nuvarande åtgärdsförslag och påverkar snarare prioriteringen av vilka enskilda åtgärder som ska få 
stöd genom den strategiska planen för kommande CAP. Därför kvarstår också frågan om detta 
“miljöalternativ” kommer klargöra ifall reformen är tillräckligt ambitiös för att driva den omställning 
som miljömålen kräver?  
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Naturskyddsföreningen saknar också analyser av förändringar i befintliga stöd. Mest anmärkningsvärt 
är att effekterna av borttagandet av åtagandeplaner inom miljöersättningen för betesmarker och 
slåtterängar inte har utvärderats, samt att upplägg för rådgivning saknas. Även andra förändringar bör 
ha utvärderats, såsom exempelvis ändrade målgrupper för investeringsstöd för våtmarker och 
restaurering av betesmarker, vilket utesluter många relevanta aktörer och kan minska 
restaureringstakten. Inte heller är borttagna stöd, till exempel vallstödet, invägt i analysen av hur den 
föreslagna strategiska planen bidrar till ökad miljönytta jämfört med nuvarande programperiod.  

Administrativa kostnader måste granskas inom ramen för den strategiska miljöbedömningen  

Jordbruksverket framför att kostnader för utveckling av administrativ kapacitet och IT-system står i 
vägen för att utveckla fler nya miljö- och klimatersättningar. Enligt Jordbruksverkets beräkningar 
kommer framtagandet av tre nya eco-schemes ta 70 000 arbetstimmar i anspråk. Det motsvarar 38 
personår. Detta framstår enligt Naturskyddsföreningen som en orimligt lång tid.  

Givet att administrativa kostnader framförs som ett av de främsta hindren för ökade miljöambitioner 
inom CAP är det rimligt att förvänta sig att den strategiska miljöbedömningen tittar närmare på denna 
fråga och föreslår lämpliga åtgärder. I en första instans bör uppgifterna om tidsåtgång redovisas och 
förklaras av Jordbruksverket för att sedan genomgå en granskning av tredje oberoende part i syfte att 
fastställa om de är rimliga. Påstådda administrativa kostnader måste ifrågasättas innan de tillåts stå i 
vägen för nödvändiga politiska prioriteringar beträffande lantbrukets omställning mot ökad hållbarhet. 
Avgörande här är att de åtgärder som MKB:n föreslår inte gör avkall på miljönytta med hänvisning till 
behovet av förenkling, vilket skulle vara att kringgå det grundläggande problemet.  

Naturskyddsföreningen uppmärksammar att MKB:n vid ett par tillfällen föreslår att rimligare krav på 
jordbrukarnas administrativa börda kan utgöra ett alternativt förhållningssätt till att välja bort stöd där 
Jordbruksverket befarar att lantbrukare har svårt att uppfylla de villkor som ställs. 
Naturskyddsföreningen välkomnar detta perspektiv, samtidigt som vi är medvetna om att EU regelverk 
kan stå i vägen för sådana förändringar. Då den administrativa bördan blir särskilt kännbar för mindre 
lantbruksenheter, som ofta per definition bidrar till variationsrika landskap och en levande landsbygd, 
anser Naturskyddsföreningen att nivån på dokumentationskrav i största möjliga mån bör anpassas till 
företagens storlek.  

Kommentarer på specifika stöd som lyfts i MKB  

Åtgärder inom CAP för att nå klimatmålet behöver utökas. Naturskyddsföreningen välkomnar att 
MKB:n belyser att det inte räcker att minska de fossila utsläppen för att uppnå klimatmålet, ”även en 
nettominskning av kolet i det naturliga kretsloppet krävs, det vill säga så kallade negativa utsläpp. Stöd 
bör även ges för återvätning av dikade torvmarker, så att dessa kan fortsätta lagra kol på ett effektivt 
sätt.” (Prel MKB, s.56).  

Naturskyddsföreningen har vid flera tillfällen under samrådsprocessen framfört att återvätning av 
dikade torvmarker är ett relativt enkelt sätt att komma åt en stor del av utsläppen från jordbruket. 
Förslagsvis sker detta genom att addera ett tredje syfte för investeringsstödet för våtmarker så att de 
kan anläggas även i klimatsyfte för att minska utsläppen. Investeringsstödet för vattenvårdsåtgärder 
skulle då också bidra till miljömålen begränsad klimatpåverkan och myllrande våtmarker. 
Jordbruksverket har tidigare framfört att detta i stället bör ske med befintliga nationella medel. Dessa 
riktar sig dock inte till företag och finns inte budgeterade för aktuell period, det vill säga från och med 
2023.  

Naturskyddsföreningen vill understryka att MKB:n även bör belysa att en nettominskning av 
lustgasdrivande reaktivt kväve i det naturliga kretsloppet behövs för att nå klimatmålet. Den väl 
belagda överbelastningen av reaktivt kväve i de biologiska systemen åtgärdas bäst genom att minska 
tillförseln av konstgödsel inom lantbruket, eftersom det är genom industriell kvävefixering som 
tidigare passivt kväve blir reaktivt. Nyckelfrågan är alltså inte hur mycket lustgas som avgår vid 
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tillförsel av kväve på åkern utan den totala mängden reaktivt kväve i de biologiska systemen. Där ökad 
precision vid tillförsel av konstgödsel är en korrigerande åtgärd, så hanteras källan till problemet 
istället bäst genom ökat fokus på recirkulering av befintligt kväve samt genom minskad tillförsel av 
kväve generellt, så som sker inom den ekologiska produktionen. Även om detta innebär en något lägre 
avkastning, finns utrymme för att producera tillräckligt mycket livsmedel och samtidigt även producera 
en rad andra miljönyttor. MKB:n bör ta hänsyn till detta i sina analyser och den strategiska planen 
utformas därefter. Mot denna bakgrund förespråkar Naturskyddsföreningen utanför CAP även 
återinförd skatt på konstgödsel  

Ekologisk produktion: MKB.n nämner den ekologiska produktionens bidrag till biologisk mångfald och 
minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, men förbiser bland annat dess avgörande roll för 
minskad användning av konstgödsel och nytillförsel av reaktivt kväve till de biologiska systemen - 
något som i sig är drivande för övergödning och lantbrukets klimatpåverkan. MKB:n nämner heller inte 
att ekologisk produktion bidrar till ökad resurseffektivitet och recirkulation av näring inom lantbruket, 
samt en bättre balans mellan djurhållning och växtodling.  

Däremot omnämns utmaningar med kväveläckage och klimatpåverkan (med hänvisning till att 
”skördarna är lägre per ytenhet”) som potentiellt negativa effekter av ekologisk produktion. Detta är 
anmärkningsvärt av två anledningar. För det första verkar MKB:n ha gjort en selektiv och daterad 
tolkning av det vetenskapliga läget. Det är väl belagt att ekologisk produktion har bättre 
klimatprestanda per brukat hektar. Samtidigt visar flera studier (bland annat en färsk studie från 
Aarhus Universitet, Kristensen m.fl.2020) att skillnaden i klimatutsläpp per producerad produkt är 
minimal. Det är också anmärkningsvärt att MKB:n nämner utmaningar med kväveläckage och 
klimatpåverkan i utvärderingen av just stödet till ekologisk produktion, medan dessa inte omnämns i 
relation till övriga berörda stöd. Detta är ju utmaningar som samtliga produktionssätt har. Det mest 
uppenbara exemplet på där dessa utmaningar bör omnämnas är gårdsstödet, som tillfaller gårdar 
oavsett produktionsinriktning och miljöprestanda så länge de lever upp till lågt satta grundvillkor.  

Med det sagt så finns det givetvis utrymme för förbättringar även inom ekologisk produktion, vilket 
MKB:n bör peka ut. Men analysen bör då ställas i relation till samma problematik inom hela lantbruket 
och vara grundad i den senaste forskningen.  

Nötkreatursstödet: Miljökonsekvensbeskrivningen bemöter helt korrekt målkonflikten mellan klimat 
och biologisk mångfald när det gäller nötkreatur och naturbetesmarker. Det är därför viktigt att gynna 
djurhållning där djuren går ute och betar i värdefulla gräsmarker och bidrar till den biologiska 
mångfalden, med en lagom djurtäthet, istället för att premiera höga djurtätheter och djur som föds 
upp till större del i stall och på kraftfoder. Det finns idag inte krav på bete föreslaget i stödet, vilket bör 
införas. Naturskyddsföreningen ställer sig också frågande till hur nötkreatursstödet bidrar till 
uppfyllelse av Begränsad klimatpåverkan?  

Kompensationsstödet behöver höjas för att kompensera för förlorade intäkter när de nya ettåriga 
miljöersättningarna (ecoschemes) i praktiken riskerar att leda till en omfördelning av pengar från 
skogsbygd till slättbygd, dvs omvänt mot vad som ofta är behovet för att bibehålla biologisk mångfald i 
skogs- och mellanbygd, eftersom nedlagda företag och upphörd hävd främst är ett problem i 
kompensationsstödsområdena. Detta rör områden som lämpar sig för mer extensiv djurhållning vilket 
missgynnas med nuvarande regler där man premierar högre djurtäthet än vad som är lämpligt, bland 
annat i den ekologiska produktionen.  

Biodling kan ha negativa effekter på vildbin genom konkurrens och undanträngningseffekter, vilket allt 
fler studier visar. Detta saknas i analysen, och gör det extra viktigt att parallellt med biodling arbeta för 
fler pollen- och nektarproducerande växter. Detta kan villkoras och bör täckas av stödet.  



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

Invasiva arter är ett växande hot mot den biologiska mångfalden, och åtgärder för att hantera dessa 
saknas i den strategiska planen. Ett sådant stöd kan vara svårt att utforma som löpande ersättning, 
men investeringsstöd eller annan engångsersättning bör kunna ges för att bekämpa invasiva arter.  

Naturskyddsföreningen välkomnar att MKB:n lyfter vikten av att beakta ett antal slutsatser från de 
fördjupade utvärderingarna av de svenska miljömålen:  

 Intensifierade åtgärder för att motverka fragmentering av livsmiljöer behöver vidtas.  

 Landskapsperspektivet inom skogsbruket samt mellan jord- och skogsbruk behöver stärkas för att 
bevara biologisk mångfald och skapa en funktionell grön infrastruktur.  

 För att uppnå en funktionell grön infrastruktur för Sverige behövs även en förståelse och en 
samverkan mellan de som utför aktiviteter i flera olika marktyper och för olika 
markanvändningsändamål.  

 Skötsel av värdefulla skogsbryn bör öka för att gynna den biologiska mångfalden.  

Vi instämmer också med identifierade brister beträffande behov som inte möts i förslaget till strategisk 
plan, däribland skötsel och bevarande av landskapselement och andra småbiotoper för att skapa 
variation i landskapet. Detta krävs för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  

Naturskyddsföreningens generella åsikter angående strategisk plan  

Budget  
I arbetet framåt med den strategiska planen kommer budgeten vara avgörande. Det är av yttersta vikt 
att Sverige ökar den nationella medfinansieringen för att kompensera för minskad budget från EU. 
Pengarna behöver också gå till just insatser för miljö och klimat för att främja framväxten av ett 
lantbruk som bygger sin lönsamhet utifrån miljömässig hållbarhet.  

Samtidigt medför minskade inkomststöd nödvändiga prioriteringar beträffande vilka verksamheter 
som den gemensamma jordbrukspolitiken ska finansiera. Här stödjer Naturskyddsföreningen 
Jordbruksverkets förslag om att hantera kommersiell service och bredband med nationella medel 
istället för inom CAP. Åtgärder för att stärka hållbart jordbruk måste prioriteras.  

Naturskyddsföreningen vill också understryka vikten av att Sverige tar till vara på CAPs höjda miljö- och 
klimatambitioner genom att låta hela den slutgiltiga öronmärkningen inom pelare 1 gå till just miljö 
och klimat istället för att, som Jordbruksverket föreslår, tillgodoräkna sig rabatter från befintliga 
åtgärder i pelare 2. Detta innebär att det, beroende på hur överenskommelserna i slutändan kommer 
se ut på EU-nivå, kan finnas utrymme för fler ettåriga miljöersättningar (ecoschemes) än vad som finns 
med i Jordbruksverkets huvudförslag.  

Det blir framledes också ytterst viktigt att marknadens aktörer inom hela livsmedelskedjan tillsammans 
med politiken tar ett större ansvar för att öka efterfrågan på hållbart producerad mat från svenska 
bönder. Stora delar av primärledet är redan under hårt tryck och kan inte förväntas bära 
hållbarhetsomställningen själva. Om inkomstöden ska minska måste också en större andel av matens 
marknadsvärde tillfalla lantbruket, och inte som idag till största del hämtas hem av livsmedelsindustrin 
och handeln.  

Avsaknad av övergripande principer för lantbrukets omläggning mot ökad hållbarhet  

Trots det stora behovet av en transformativ förändring av lantbruket för att möta kriser för både 
klimat och biologisk mångfald, samt de utmaningar kring lönsamhet som många lantbrukare står inför, 
saknas övergripande principer för hur en sådan omläggning ska ske. I avsaknad av dessa har arbetet 
med Sveriges strategiska plan reducerats till ett antal större eller mindre förändringar inom ramen för 
det rådande paradigmet. Detta gynnar inte miljön och missgynnar en stor del av de lantbrukare som 
ska producera framtidens mat.  
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De stora utmaningarna som lantbruket står inför - en enorm förlust av värdefulla gräsmarker, 
igenläggning av lantbruk i skogs- och mellanbygd, brist på landskapsvariation i slättbygd, negativa 
externa miljökonsekvenser, möjligheter till utökade insatser för att bidra till klimatarbetet – adresseras 
inte på ett översiktligt och systematiskt sätt, och den strategiska planen riskerar därmed både att bli 
omöjlig att överblicka och dessutom otydlig i vilka mål den styr emot.  

Ett tydligt exempel är investeringsstöden för konkurrenskraft, som i Jordbruksverkets förslag är nästan 
är fyra gånger så stora som investeringsstöden för miljö- och klimatåtgärder. Samtliga investeringsstöd 
måste driva i riktning mot hållbarhet och investeringsstöd för ökad konkurrenskraft som försämrar 
miljö- och klimatprestandan i svenskt jordbruk bör inte beviljas. Vi har inte tid med suboptimala 
inlåsningseffekter. Ett annat exempel är kompensationsstödet. I sig avgörande för lantbruket i 
svårbrukade områden, men det behöver kopplas tydligare till konkreta miljönyttor och inte präglas av 
tröskeleffekter som premierar intensiva produktionsmodeller. Det samma gäller kopplade 
nötkreaturstöd, som bör ställa avsevärt högre krav på bete givet dess avgörande betydelse för 
odlingslandskapets biologiska mångfald. Det saknas även ett landskapsperspektiv och strategier för att 
främja de effekter som endast kan uppnås genom samverkan mellan flera gårdar, exempelvis behovet 
av att koppla ihop tillgång på betesdjur med tillgång på betesmark. Det vi hittills sett av den strategiska 
planen saknar också de mindre lantbrukens perspektiv och miljönyttor i relation till större 
egendomsinnehavare.  

Inom rådande förutsättningar vill Naturskyddsföreningen trots det lyfta ett antal frågor kopplade till 
den föreslagna strategiska planen som vi stödjer, skulle vilja ser mer av, upplever är otillräckligt 
adresserade, eller skulle kunna tillföras. Nedanstående stycken sammanfattar dessa ståndpunkter.  

Synpunkter angående enskilda stöd  

Naturskyddsföreningens stödjer Jordbruksverkets huvudförslag till ecoschemes, men anser att fler 
eco-schemes bör införas om öronmärkningen av pelare 1 går över 20%. Våra huvudförslag är stöd till 
proteingrödor, ettårigt vallstöd (i växtföljd), minskad bekämpningsmedelsanvändning enligt nedan, 
samt utökad betesgång (se nedan).  

Gällande blommande slättbygd och blommande kantzon är vi principiellt positiva, men valet av arter är 
avgörande för att undvika problem med invasiva tendenser eller spridning till den vilda floran.  

Minskad användning av bekämpningsmedel är en tydlig målsättning i jord till bord-strategin och 
angeläget av flera miljöskäl, exempelvis för att skydda pollinatörer i odlingslandskapet. Den föreslagna 
strategiska planen saknar dock åtgärder för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 
inom det konventionella jordbruket. I Jordbruksverkets huvudförslag finns inga åtgärder i den 
riktningen. Precisionsodling växtnäring och växtskydd berör visserligen frågan, men de två föreslagna 
åtgärderna för växtskyddsmedel är inte tillräckliga för att möta behovet av minskning eller för att 
skydda pollinatörerna. Integrerat växtskydd ska, enligt kommissionen, i första hand fokusera på 
preventiva åtgärder snarare än precision. En ettårig miljöersättning för minskad användning av 
bekämpningsmedel bör fokusera på preventiva åtgärder samt obligatorisk digital sprutjournal för 
uppföljning. Dokumentationskraven för sprutjournalen behöver utökas så att information om 
förebyggande åtgärder som vidtagits dokumenteras. Utanför den strategiska planen förespråkar 
Naturskyddsföreningen en diversifierad skatt på bekämpningsmedel utifrån respektive preparats 
toxicitet i linje med den reform som framgångsrikt genomförts i Danmark.  

Utökad betesgång är ett intressant föreslag på ersättning med tydlig koppling till ökad biologisk 
mångfald men det bör utökas till att även omfatta stöd för betesgång för fler djur, bland annat stutar. 
Naturskyddsföreningen reagerar på miljökonsekvensbeskrivningens diskussion kring nuvarande 
regelverk för beteskrav och stöttar inte en uppluckring av detta. Ändrade byggnader förändrar inte 
behovet av bete i djurvälfärdssyfte eller för att bevara värdefulla betesmarker.  
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Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft måste utformas med hänsyn till miljö och klimat och får 
inte gå till åtgärder som låser in lantbruket i suboptimeringar för lång tid framöver. Det är angeläget 
att investeringsstöden inte ger ytterligare bränsle till strukturomvandlingen genom att till exempel 
främja större stallar med högre djurtätheter, vars negativa påverkan på såväl klimat, biologisk 
mångfald och övergödning är väl belagda.  

Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar behöver höjas till full kostnadstäckning för att 
stödja dem som sköter de biologiskt mest värdefulla markerna i odlingslandskapet. Så stor del av 
gräsmarkerna som möjligt bör ligga inom CAP, för att säkerställa långsiktighet i regler och finansiering. 
För de som inte kan rymmas inom CAP är givetvis ett nationellt stöd bättre än inget. 
Naturskyddsföreningen är oroade för att avskaffande av åtagandeplanerna, vilket Jordbruksverket 
föreslår, skulle innebära kraftigt försämrad miljönytta och tveksam förenkling. Föreslagna generella 
särskilda villkor är för få och stort ansvar läggs på lantbrukarna att själva ha rätt kompetens samt i 
praktiken utföra skötselåtgärder utan ersättning, när de inte ingår i villkoren.  

Det är ännu inte utrett hur rådgivningen, vilken tillsammans med ny ajourhållningsfunktion föreslås 
ersätta åtagandeplanerna, ska finansieras eller utformas för att nå alla som har behov av den. 
Betesmarker och slåtterängar hyser höga naturvärden och för att bevara dessa krävs en skötsel som är 
anpassad till lokala förutsättningar för att få ut så hög miljönytta som möjligt. Den stora variationen av 
betesmarker är viktig att bevara och kräver olika skötsel (utöver förbud mot tillskottsutfodring), 
exempelvis friställning av värdefulla träd eller synliggörande av kulturlämningar vilket kan vara 
avgörande även när det gäller mindre ytor än 500 m2, dvs gränsen för igenväxning. Vi anser också att 
förbudet mot tillskottsutfodring ska inkludera förbud mot sambete med marker där tillskottsutfodring 
sker.  

Anledningen till att ta bort åtagandeplanerna sägs vara förenkling för både myndigheter och 
lantbrukare. Naturskyddsföreningen är tveksamma till den faktiska förenklingen. För lantbrukaren 
innebär det tydligare regler, men högre krav på att själv avgöra lämplig skötsel och att genomföra 
denna utan krav eller ersättning. För myndigheternas del krävs fortfarande fältbesök för att fastställa 
markklass, göra beskrivning och motivtext samt ajourhållning. Vi har inte heller kunnat få klarhet i hur 
den nya ajourhållningsfunktionen ska innebära färre besök hos lantbrukaren men att varje mark oftare 
blir fältbesökt.  

Det ekologiska lantbruket måste gå stärkt ur reformen. Det är idag sammantaget det mest hållbara 
produktionssystem vi har med direkt positiva effekter på flera av Sveriges miljömål samt merparten av 
målsättningarna i EU kommissionens farm-to-fork strategi.  

Naturskyddsföreningen stödjer förslaget att flytta stödet för ekologisk produktion till pelare 1 som en 
ettårig miljöersättning. Det skulle innebära en förenkling. Vi vill samtidigt understryka att en flytt 
endast medför ökad miljönytta om budgeten bibehålls i pelare 2. Frigjorda medel här bör gå till att öka 
ersättningen till betesmarker och slåtterängar, främja restaurering av betesmarker samt till 
investeringsstöd för våtmarker även i klimatsyfte.  

Naturskyddsföreningen vill också understryka vikten av att reformen inte missgynnar ekologiska gårdar 
i skogsbygd. I Jordbruksverkets förslag ska 100% av vallarealen på ekogårdar i slätt- och mellanbygd 
vara stödberättigad medan vallen i svårbrukade området helt blir utan. Motiveringen är att höjt 
kompensationsstöd ska kompensera för denna förlust. Men eftersom kompensationsstödet är kopplat 
till antal djur så missgynnas den ekologiska produktionen som måste anpassa antalet djur till gårdens 
foderproduktion på ett helt annat sätt än konventionella djurgårdar. Kompensationsstödet föreslås 
också höjas lika mycket för alla gårdar, vilket i kombination med oförändrat eller t.o.m. sänkt 
ersättning för ekologiskt i kompensationsstödsområdet skulle förstärka den redan idag negativa 
incitamentsstrukturen för ekogårdar i norra Sverige. Redan idag får en mjölkgård i norra Norrland 
(stödområde 3) som lägger om till ekologiskt lägre totalt stöd, eftersom flera andra stöd minskar med 
minskat djurantal (kompensationsstödet, djurvälfärdsersättningar och nötkreatursstödet är alla 
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kopplade till djurtäthet), och de minskar mer än den tillkommande ersättningen för ekologiskt. Det är 
inte hållbart, men skulle förstärkas generellt, och även i fler delar av landet, om Jordbruksverkets 
nuvarande förslag för eko- och kompensationsstöd i den strategiska planen går igenom.  

En av ekoproduktionens stora hållbarhetsnyttor är att djurantalet inte är högre än vad markerna kan 
bära och att en stor del av fodret under sommaren ska hämtas av djuren själva på bete. Detta gör att 
det per definition blir färre djur per hektar på ekologiska gårdar, som samtidigt ofta håller större 
arealer hävdade med bete och slåtter. Denna modell är direkt missgynnad med dagens utformning av 
kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar och nötkreatursstöd, och vi ser inte att Jordbruksverkets 
förslag på ändring i utformning kommer åt denna ojämlikhet. Det som skulle behövas för att komma åt 
detta - oavsett hur ekoersättningen är utformad - är att ekologiska lantbruk skulle kunna ha 80-85 % 
lägre krav på djurtäthet för att komma upp i samma kategori för de djurkopplade stöden som 
motsvarande konventionella gårdar. Det skulle bättre spegla verkligheten och göra att 
ekoproduktionen får del av djurkopplade ersättningar på likvärdiga premisser som konventionella 
kollegor, i stället för att missgynnas.  

Detta blev särskilt tydligt under torkan 2018 när ekogårdar hade svårare att köpa in foder och därför 
blev tvungna att minska djurbesättningar mer än konventionella gårdar. De ramlade då snabbt ner ett 
snäpp i ersättningsnivå, främst inom kompensationsstödet där tröskeleffekterna är stora mellan olika 
kategorier. Detta väcker också frågan om de djurkopplade stöden i strategiska planen överhuvudtaget 
borde gynna intensiva produktionsmodeller på det här sättet, då det urholkar just de miljönyttor som 
finns associerade med extensiv produktion i svårbrukade områden? Denna typ av analys saknar vi helt 
i den föreliggande preliminära miljöbedömningen, men är ett tydligt exempel på den typ av 
effektanalyser som vi anser bör tas fram som vägledande underlag för beslut om den strategiska 
planen.  

Naturskyddsföreningen stödjer Ekologiska Lantbrukarnas förslag till alternativ modell för ersättning till 
ekovallen, där 25-30% av vallarealen i hela landet stödberättigas. Detta förslag ligger i linje med 
nuvarande budget men ger en jämnare fördelning över samtliga bygder. Det är viktigt att en sådan 
modell också ger en motsvarande ersättningsnivå eller relativ höjning av total eko-ersättning. Detta 
eftersom Sverige redan ligger relativt lågt i förhållande till andra EU-länder, och att branschen just nu 
upplever behov av att kunna hjälpa de ekolantbruk som nyligen ställt om att ta sig igenom den 
pågående svackan på den svenska marknaden för ekologiskt. Detta är strategiskt viktigt för att klara av 
ny produktutveckling och marknadssatsningar även på export av svensk ekoråvara – vilket krävs om 
Sverige ska kunna fortsätta ligga i framkant och använda ekologiskt som ett lok för hållbar tillväxt i hela 
sektorn.  

Sammanfattningsvis vill Naturskyddsföreningen betona att jordbrukspolitiken behöver utgå från 
premissen att konkurrenskraft och lönsamhet långsiktigt endast kan byggas på hållbara 
jordbruksmetoder. Våra ekonomiska system kan vi kontinuerligt förändra efter behov, men naturen 
och ekologin behöver vi förhålla oss till, det är de som sätter ramarna. Dessvärre svarar inte det 
remitterade förslaget till MKB upp mot detta.  

Bilaga 1 – Naturskyddsföreningens kommentarer på utvalda åtgärdsförslag i Tabell 7: Sammanställning 
av miljöeffekter per åtgärdsförslag i den remitterad preliminär miljökonsekvensbeskrivning  

Åtgärdsförslag  Miljöeffekter  Risk för negativa 
miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas  

Påverkan på miljömål  

Gårdsstöd  Beskrivningen bortser helt 
från de omfattande 
miljöbelastningar som 
lantbruket fortsatt brottas 
med. Eftersom 
gårdsstödet är ett passivt 

Det går inte att konstatera 
att gårdsstödet inte har 
negativa miljöeffekter. 
Miljöeffekternas natur 
beror på hur respektive 
stödmottagare bedriver 

Det omvända är också 
en möjligt. Det vill 
säga, beroende av hur 
den enskilde 
jordbrukaren använder 
stödet kan negativa 
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stöd utifrån svaga 
grundvillkor så bidrar det i 
många fall till att 
uppehålla ej hållbara 
jordbruksmetoder.  

sin verksamhet. Det är 
idag väl belagt att många 
av de mest 
miljöbelastande 
lantbruksföretagen i 
Sverige och EU hämtar 
hem stora belopp genom 
gårdsstöden då de ofta 
omfattar många hektar. I 
dessa fall har gårdsstödet 
mycket tydlig negativ 
miljöpåverkan. Det är 
också anledningen till att 
ett av miljörörelsens 
huvudbudskap kring CAP 
är att en förflyttning 
behöver ske från passiva 
gårdsstöd utifrån 
undermåliga grundvillkor 
till väl utvecklade 
miljöersättningar till 
företag som vill arbeta 
hållbart.  

miljöeffekter 
uppkomma inom 
samtliga miljömål.  

Åtgärdsförslag  Miljöeffekter  Risk för negativa 
miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas  

Påverkan på miljömål  

Investeringsstöd 
för ökad 
konkurrenskraft  

 Ett investeringsstöd kan 
ha betydande negativa 
miljöeffekter om det går 
till att finansiera lösningar 
utan direkt koppling till 
ökad miljö- eller 
klimatnytta. Ett tydligt 
exempel är hur 
investeringsstöd till större 
stallar på gårdar där 
djurbesättningarna redan 
är stora kan förstärka 
miljömässiga belastningar 
som övergödning och 
klimatpåverkan från hög 
regional koncentration 
eller hög djurtäthet. Ett 
sådant investeringsstöd 
låser fast lantbrukare i 
suboptimala system för 
lång tid framöver.  

Det omvända är också 
en möjligt. Det vill 
säga, beroende av hur 
den enskilde 
jordbrukaren använder 
stödet kan negativa 
miljöeffekter 
uppkomma inom flera 
miljömål  
.  

Åtgärdsförslag  Miljöeffekter  Risk för negativa 
miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas  

Påverkan på miljömål  
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Ersättning för 
skötsel av 
betesmarker och 
slåtterängar  

 Vi delar bilden att stödet 
har positiva miljöeffekter 
och bidrar till bevarandet 
av värdefulla gräsmarker. 
Vi saknar dock helt 
analyser av förändringar i 
stödet jämfört med 
nollnivån nuvarande 
programperiod. Detta 
inkluderar förslaget att ta 
bort åtagandeplaner, 
ersatt av svaga “generella 
särskilda skötselvillkor”, 
både vad gäller miljönytta 
och påstådd förenkling för 
myndigheterna. Det 
inkluderar även analyser 
om hur betesmarker 
riskerar att missgynnas 
och bli mindre lönsamma i 
den nya programperioden, 
samt frånvaron av förslag 
på hur rådgivningen ska 
utformas för att möta 
behoven.  

För att öka potentialen 
är det viktigt att 
stödnivån höjs till full 
kostnadstäckning. 
Detta för att få betalt 
för de åtgärder som 
utförs och för att öka 
incitamenten i enlighet 
med behoven 
identifierade i de 
uppföljningar som 
gjorts  

 

 Sigill Kvalitetssystem AB  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen av den strategiska planen 

I miljökonsekvensbeskrivningen av den strategiska planen skriver författarna att de håller med om att 
lantbrukare inte bör premieras för att de är anslutna till IP Sigill, men inga argument till varför ges i 
beskrivningen. Vi önskar att argument till varför författarna anser det läggs till. Vi tycker dessutom att 
det är anmärkningsvärt att IP Sigill avfärdas som ett ointressant alternativ då IP Sigill med tillval 
innebär att ett mer ambitiöst miljöarbete bedrivs än i EU-ekologiskt certifierad produktion, som 
författarna menar bidrar till flera av miljömålen. IP Sigill med tillval bidrar till att flera av de nationella 
miljömålen och flera av de mål i Agenda 2030 som anses vara relevanta för den strategiska planen kan 
nås: 

Ett rikt odlingslandskap och Ekosystem och biologisk mångfald- Varje certifierad odlare ska vidta 
åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på gården. Åtgärder som tillsammans motsvarar ett 
visst antal poäng, som baserar på företagets storlek, ska väljas från en lista och vidtas i produktionen. 
Listan är framtagen i samarbete med experter på biologisk mångfald. De tre vanligaste åtgärderna som 
vidtas är att ha blommande ytor, plantera blommande och bärande träd och lämna kvar död ved som 
livsmiljö för insekter lista-atgarder-biologisk-mangfald-2021-1-2-copy.pdf (sigill.se). 
Tilläggscertifieringen Naturbeteskött garanterar att certifierat kött kommer från djur som har betat en 
stor andel naturbetesmarker och dessa gårdar bidrar extra mycket till den biologiska mångfalden. 

En giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Hav och marina resurser och Rent 
vatten och sanitet för alla – IP Sigill har ett omfattande regelverk som rör hantering och användning av 
bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel ska förvaras på ett säkert sätt, sprutan ska testas oftare än 
vad lagstiftningen kräver för en del produktionsgrenar och rengöras på en säker plats. Förebyggande 
åtgärder vidtas i första hand för att undvika användning av kemiska bekämpningsmedel men när de väl 
behövs ska användningen baseras på tillgängliga prognoser, dosnycklar och egna iakttagelser i 
odlingarna. 
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Certifieringen ställer krav på försiktighetsåtgärder vid spridning av växtnäring, t.ex. bevuxna 
skyddszoner intill vattendrag. Tekniker för precisionsodling ska också användas, som mätning av 
kvävebehov vid spridning i växande gröda. 

Begränsad klimatpåverkan, Bekämpa klimatförändringarna och Hållbar energi för alla- En 
verksamhet som är certifierad enligt IP Sigill nyttjar resurser och insatsvaror på ett effektivt sätt och 
bidrar på så sätt till mindre utsläpp per kg produkt. De krav som finns på djuromsorg leder till friska 
djur som producerar bra, vilket också bidra till minska klimatpåverkan per kg produkt ut. Dessutom 
behöver friska djur mindre antibiotika. 

Tilläggscertifieringen Klimatcertifiering innehåller de viktigaste åtgärderna för att minska 
klimatpåverkan från primärproduktionen och beräkningar visar på en minskad klimatpåverkan på upp 
till 30 % jämfört med genomsnittsproduktionen. Klimatcertifierade gårdar följer en färdplan där 
slutmålet är 100 % förnybar energi år 2028. Dessutom vidtar de åtgärder för ökad kolinlagring i mark 
som odling av fånggrödor och att lämna halm i fält efter skörd. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
IP Arbetsvillkor är en tillvalsmodul till IP-standarden och innehåller regler som syftar till rättvis 
lönesättning och goda arbetsvillkor för all arbetskraft hos företagen, både anställda och inhyrd 
personal. 

Dessutom bidrar IP Sigill med tillval i sin helhet till att dessa mål i Agenda 2030 kan nås: Ingen hunger, 
God hälsa och välbefinnande samt Hållbar konsumtion och produktion. 

Certifieringen IP Sigill bidrar till att lösa flera av de mål som finns i EU:s strategi Farm to Fork. Den 
bidrar till en minskad användning av växtskyddsmedel och växtnäring, minskad risk för 
antibiotikaresistens och en ökad biologisk mångfald. IP Sigill innehåller också flera krav utöver 
lagstiftningen vad gäller god djurvälfärd. 

Kommentar till Jordbruksverkets förslag om eco-schemes i den nya programperioden för CAP. 

Jordbruksverket kom den 19 mars ut med en skrivelse med förslag på eco-schemes inom den 
kommande programperioden för CAP. IP Sigill finns inte med som förslag och argument till varför finns 
med på sid. 48 i skrivelsen. Vi anser att argumenten inte stämmer: 

 En ersättning som enbart täcker kostnaden för systemavgiften skulle absolut öka incitamentet för 
en del producenter att certifiera sig. I synnerhet om de dessutom kan få ersättning genom 
kommande CAP för flera av de åtgärder som ingår som krav i IP Sigill eller tillvalsnivåerna 
Klimatcertifiering och Naturbeteskött. En ersättning för systemavgiften skulle då möjliggöra att 
fler producenter skulle se lönsamhet i att ta ett steg extra och certifiera sig och åta sig att vidta 
fler åtgärder som ingår i IP Sigill och som leder till en mer hållbar produktion.  

• Eco-schemes måste vara åtgärder som går utöver lagstiftning, både nationell och EU-regelverk. 
Det stämmer att IP Sigill innehåller flera regler som motsvarar lagstiftning, men även flertalet 
regler som ligger utöver lagstiftningen och som leder till en mer hållbar produktion. Det borde 
dock inte vara något problem att IP Sigill innehåller en del lagkrav eftersom detsamma gäller för 
ekologisk produktion som ingår som en del av Jordbruksverkets huvudförslag till eco-schemes. 
Flera regler som finns i EU-förordningen om ekologisk produktion motsvarar annan befintlig 
lagstiftning. Några exempel:  

Allt lidande, inklusive stympning, skall minimeras under djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten för 
slakt. Punkt 1.7.7 del II i bilaga II i EU-förordningen om ekologisk produktion (2018/848)  

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.  

Operativa ingrepp ska göras under bedövning. När djur förs till slakt eller när de slaktas, ska de skonas 
från onödigt lidande och obehag. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall.  



Samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning av CAP 2023–2027 

4 kap. § 1-2 Djurskyddslag 2018:1192 

 

Förebyggande åtgärder mot skador förorsakade av skadegörare, sjukdomar och ogräs skall 
huvudsakligen baseras på skydd genom naturliga fiender, valet av arter och sorter, växelbruk, 
odlingsmetoder och termiska processer. Punkt 1.10.1 del I i bilaga II i EU-förordningen 2018/848  

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska i första hand använda förebyggande metoder för 
att hålla tillbaka skadegörare, ogräs och övrigt som kan motivera en växtskyddsåtgärd. Förebyggande 
metoder som ska prioriteras är 1. val av växtföljd, 2. val av odlingsteknik, 3. val av sort- och 
växtmaterial, 4. anpassad gödsling, kalkning, bevattning och dränering, 5. användning av 
hygienåtgärder, samt 6. åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka deras antal. 2 kap. 2 § SJVFS 
(2014:42) om integrerat växtskydd 

I punkt 1.9.4 del I bilaga II i EU-förordningen 2018/848 anges att max 170 kg kväve får spridas genom 
stallgödsel per ha. Samma bestämmelse för nitratkänsligt område finns i 19 § SJVFS (2015:21) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

 IP-standarden är accepterad av myndigheten Swedac vilket innebär att de ackrediterar 
certifieringsorganen som kontrollerar att IP-standarden uppfylls. Swedac övervakar 
certifieringsorganens arbete genom årliga besök då såväl organisation, kompetens som praktiska 
revisioner granskas. På så sätt säkerställs att certifieringsorganens revisioner följer IP-standardens 
krav så att kontrollen hos lantbrukarna är trovärdig. Swedacs uppdrag är att kontrollera 
efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att röra 
sig fritt över gränserna. Swedac bedömer att fältkontroll vartannat år tillsammans med 
administrativ kontroll åren däremellan, är tillräckligt för att garantera en trovärdig kontroll hos 
företag som är certifierade enligt IP Sigill. Detta borde räcka för att Jordbruksverket skulle kunna 
göra samma bedömning.  

 I skrivelsen står även att det finns 1000 certifierade producenter i Sverige. Detta är felaktigt, det 
finns idag 3500 certifierade producenter i Sverige. Vi har påpekat detta för Jordbruksverket som 
har lovat att åtgärda felet.  
 

Det finns flera argument till varför IP Sigill bör ingå som ett eco-scheme i CAP:  

 IP Sigill med tillval för Klimatcertifiering eller Naturbeteskött har en högre ambitionsnivå vad 
gäller miljöansvar än vad regelverket för EU-ekologiskt har. EU-förordningens ambition vad gäller 
miljöansvar sträcker sig till ett förbud för användning av mineralgödsel och en del kemiska 
växtskyddsmedel samt en varierad växtföljd, och inget därutöver. IP Sigill med tillval för 
Klimatcertifiering innehåller bl.a. regler om åtgärder för ökad biologisk mångfald, precisionsteknik 
vad gäller gödsling som t.ex. N-sensor, växtnäringsbalanser och markkartering, fossilfritt 
brukande, energieffektivisering och åtgärder för ökad kolinlagring i mark. IP Sigill med tillval för 
Naturbeteskött är en garant för att certifierat kött kommer från djur som betat våra mest artrika 
marker och certifierade produkter bidrar alltså starkt till en ökad biologisk mångfald. Om EU-
ekologisk produktion anses uppfylla kraven vad gäller miljöansvar för att ingå som ett eco-
scheme, borde även IP Sigill med tillval göra det.  

 De flesta av åtgärderna i Jordbruksverkets huvudförslag på tre åtgärder och i de alternativa 
ytterligare förslagen ingår i IP Sigill eller i något av tillvalen. Fånggrödor, mellangrödor, 
vårbearbetning, blommande åtgärder i såväl skogsbygd som slättbygd, växtodlingsplan, 
växtnäringsbalans, markkartering, stallgödselanalys, ogödslade nollrutor i fält, användning av N-
sensor eller sattelittjänster för varierad giva av kvävegödsel, skydd av dräneringsbrunnar och 
obesprutad kantzon ingår alla som åtgärder. Om det beslutas att även eco-schemes som gynnar 
djurvälfärd ska finnas, så ingår flera av de av Jordbruksverket föreslagna åtgärderna i IP Sigill för 
animalieproduktion. Utökad betesgång ingår då mjölkkor i IP Sigill-certifierad produktion går ut på 
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bete minst 10 timmar per dygn, vilket är mer än de lagstadgade 6 timmarna. Även fler av 
åtgärderna som anges i Extra djuromsorg för dikor ingår i IP Sigill eller IP Sigill med tillval för 
klimatcertifiering.  

 Jordbruksverket rekommenderar att endast tre eco-schemes ska införas och argumenten till det 
är att fler eco-schemes skulle innebära för mycket administration och att det inte är möjligt att 
utveckla de nödvändiga IT-systemen för att hantera fler. Enligt Kontrollförordningen (EU) 
2017/625 är det möjligt för myndigheter att delegera uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen, t.ex. till ett certifieringsorgan som reviderar IP Sigill-certifierad verksamhet. Om 
Jordbruksverket delegerar tillsynen av eco-schemes till certifieringsorgan med ackreditering för IP 
Sigill skulle de kunna genomföra myndighetstillsyn samtidigt med revisionen av IP Sigill. Det skulle 
också minska administrationen för både Jordbruksverket och certifierade producenter samt bidra 
till färre kontroller hos jordbruksföretagen. Redan idag har Jordbruksverket delegerat tillsynen av 
ekologisk produktion enligt EU-förordningen till certifieringsorgan vilket talar för att det borde 
kunna fungera även i detta fall.  

 Ett stöd för certifiering skulle bidra till att stärka svenskt lantbruks marknadsposition. De 
märkningar som kan användas på certifierade produkter, Svenskt Sigill, Svenskt Sigill 
Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbeteskött underlättar för konsumenter att välja mer 
svenskproducerade, hållbara produkter. Det blir också allt vanligare att internationella 
livsmedelsföretag som är verksamma i Sverige kräver tredjepartscertifiering vid inköp av råvaror. 
IP Sigill har här godkänts som ett alternativ till globala standarder, t.ex. GlobalGAP, av flertalet 
stora företag. IP Sigill är anpassat till nordiska förhållanden och kräver mindre administration och 
kostnader för svenska primärproducenter än vad alternativen gör.  

 

 Svenska Samernas Riksförbund 

Inledande kommentarer 

SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och 
samhällsfrågor. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till 44 samebyar och 
16 sameföreningar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas 
ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till 
renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.  

Sverige har genom flertalet internationella åtagande förpliktat sig till att det samiska traditionella 
levnadssättet möjliggörs. Av regeringsformen 2:15 framgår att staten ska främja den samiska kulturen 
vilket även innefattar renskötseln. Den samiska rätten att fortsätta sköta renar utifrån vårt 
förhållningssätt måste tas i beaktning. Renskötsel baseras på fritt naturbete för renarna. Väder, vind, 
andra faktorer och för renskötarna ej kontrollerbara omständigheter och förutsättningar styr hur 
renarna samlas och hanteras. Renskötarna tar beslut och agerar utifrån vad som enligt rådande 
förutsättningar är det bästa för renarna. Planeringen måste snabbt kunna anpassas beroende på 
förändringar i betestillgång, skiftningar i väder och vind, rovdjursangrepp och andra störningsfaktorer, 
de säsongsvisa flyttningarna och renhjordens ständiga förändringar. Många av de förändringar som 
sker idag orsakas inte av näringen utan av faktorer som ligger utanför den enskilde renägarens 
kontroll. SSR och dess medlemmar arbetar utifrån att fri strövning på naturbete är det bästa för renen 
och klimatet. Att ge renar ersättningsfoder, dvs annan föda än den naturliga medför ett antal problem 
och utmaningar, för både renen och renskötaren. Renen har svårt att ställa om foderintaget och risker 
för sjukdomsspridning ökar.  

Övergripande kommentarer 

Utifrån att renskötseln i princip inte omnämns i miljökonsekvensbeskrivningen kan SSR endast lämna 
övergripande kommentarer.  
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SSR konstaterar att renskötseln i princip inte nämns någonstans i miljökonsekvensbeskrivningen. SSR:s 
uppfattning är att rennäringen och dess utövare i och med detta exkluderas och ges således inte lika 
möjligheter till utveckling och klimatanpassning som andra livsmedelsproducerande näringar.  

Renskötseln är en bärande del av den samiska kulturen men också en viktig del av landsbygden i norr 
då den ger arbetstillfällen och tillför viktiga värden till samhället i övrigt. God anpassningsbarhet är en 
förutsättning för att bedriva renskötsel både förr och idag. Renskötseln anpassas efter renarnas 
kondition, väder, vind och andra rådande förutsättningar med renens välmående i fokus. På grund av 
minskade betesmarker, högt rovdjurstryck och exploateringar är renskötseln idag på gränsen till vad 
som är möjligt att anpassa sig till. Trots detta ser vi inga stöd eller anpassningsmöjligheter för 
renskötseln i de förslag som lagts kopplat till CAP. För renskötseln är det snarare på väg åt fel håll med 
exempelvis ökad stödutfodring och ökad fordonsanvändning. Då alla stöd och ersättningsmöjligheter 
utformas efter jordbruket och den typen av djurhållning får renskötseln svårt att rymmas inom de 
möjligheter som ges till utveckling och anpassning.  

SSR anser att det behövs riktad forskning och utredningar för att sedan ges möjligheter även för 
rennäringen att rymmas inom den strategiska planen. Rennäringen har ett helt annat utgångsläge än 
andra vad andra aktörer har både vad det gäller resurser i samhället och kunskapsnivå om vilka 
åtgärder som skulle vara lämpliga och ändamålsenliga.  

Här listas endast några få exempel på områden som kan vara viktiga att belysa utifrån rennäringens 
perspektiv som skiljer sig från andra näringar.  

 Metoder för hur renskötseln kan utnyttja betesresurser. Återställande av lavbetesmarker samt 
hur betesmarker kan nyttjas bättre idag. Att renar som kan föda sig själv på naturbete under 
hela året ska utfodras med av människan producerat foder är motsatsen till klimatsmart.  

 Klimat och sårbarhetsanalyser för samtliga samebyar och med resultatet från dem utforma 
stöd- och ersättningsmöjligheter för att klimatanpassning både utifrån att renskötseln i sitt 
utövande får möjlighet att vara mer klimatanpassad och att renskötseln ges möjlighet att 
anpassa sig till de utmaningar som kommer med klimatförändringen.  

 Grön infrastruktur - Sammanhängande betesmarker och fungerande flyttleder.  

 Stödutfodring av renar, veterinärkompetens samt forskning och utveckling av nya fodertyper 
samt samarbetsprojekt.  

 Renens hälsa i klimatförändringen – vad kan komma att påverka renen i ett förändrat klimat 
och hur ska näringen bemöta det.  

 

 Sveriges jordägareförbund 

Förbundet önskar framföra följande ståndpunkter:  

- Det finns stöd i miljökonsekvensbeskrivningen för att införa fler eco-schemes åtgärder än de som 
föreslås av Jordbruksverket.  

- Beskrivningen har i alltför hög utsträckning fokuserat på att återspegla åtgärders negativa påverkan. 
Balansen mellan positiv och negativ påverkan behöver återspeglas i högre grad.  

- Positivt att mäta åtgärdernas påverkan mot de nationella miljömålen, men samtliga miljömål bör 
omfattas i bedömningen.  

- Redovisningen av åtgärdernas påverkan mot olika målområdena är inte konsekvent och jämförbar. 
Den behöver därför ses över.  
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- Som nollalternativ är dagens program som utgångspunkt till föreslagna åtgärder är det mest 
lämpliga, dock är det viktigt att justera för de grundläggande förändringar som råder mellan 
programperioderna.  

- Förbundet anser att det bör adderas en konkurrenskraftsbedömning till den strategiska 
miljöbedömningen.  

- Vikten av nivån på ekonomiska ersättningar för åtgärder bör i högre grad lyftas fram som ett 

incitament som kan bidra till god måluppfyllnad och hög miljönytta.  

- Det saknas en bedömning och ett resonemang av föreslagna åtgärders regionala effekter.  

Generella synpunkter  
Lantbruket och dess markanvändning kommer alltid att ha en påverkan på miljö- och klimat. Det är 
viktigt att denna påverkan i landskapet ses som en helhet och att produktionens bidrag till positiva 
klimat- och miljövärden adderas i värderingarna generellt.  

Miljöbedömningens struktur  
Förbundet upplever att bedömningarna av åtgärders påverkan på eller bidrag till olika målområdens 
uppfyllnad varierar. Tanken med så kallade strategiska miljöbedömningar är att de, till skillnad från 
specifika miljöbedömningar, ska vara just ”strategiska” och inte specifika.  

I vissa fall värderas åtgärden eller stödets bidrag med hög detaljgrad till tex, ett specifikt målområde 
inom livsmedelsstrategin och i andra fall mer övergripande påverkan mot ett miljömål.  

Val av nollalternativ  
Förbundet anser att det mest lämpliga nollalternativet är att värdera/jämföra de föreslagna 
åtgärdernas effekt är att utgå från dagens program. Det är dock viktigt att justera för de 
grundläggande förändringar som råder mellan programperioderna. Främst en omfattande förändring 
med införandet av eco-schemes samt att kommande programperiod kommer genomföras med en 
lägre budget.  

Avvägningarna måste dessutom ske i balans med livsmedelsproduktionens alla målsättningar där 
detaljer i en hållbar produktion av livsmedel ska vägas mot förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i 
en ökande produktion i enlighet med nationella livsmedelsstrategin.  

Även i nollalternativet anser vi att den negativa miljö- och klimateffekten som kan uppkomma, som en 
följd av åtgärder med låg uppfyllnadsgrad, bör adderas. Det kan tex handla om åtgärder som är för 
komplexa eller saknar ekonomiska incitament och därmed minskar produktionen av enskilda råvaror 
vilket i sin tur kan leda till en ökad import eller ökat användande av mindre hållbara produkter.  

Konkurrenskraftsbedömning av åtgärder  
Förbundet anser att det bör adderas en konkurrenskraftsbedömning till den strategiska 
miljöbedömningen. En bedömning av hur föreslagna åtgärder bidrar till en nationell produktion av 
livsmedel.  

Att endast bedöma hur en specifik, enskild åtgärd bidrar till nationella miljömål och inte till lantbrukets 
lönsamhet kan riskera att utelämna viktiga negativa miljö- och klimateffekter. En minskad nationell 
produktion kan leda till ökad import och därmed en ökad negativ belastning på miljö- och klimat. Den 
typen av bedömning bör ingå.  

Ersättningsnivåer viktigt incitament för att nå målen  
Det är positivt att det i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att lönsamma ekonomiska incitament i 
ersättningar och stöd kan spela en viktig roll för att attrahera lantbruket till genomförande av åtgärder.  

Ersättningsnivåerna bör därför i högre grad ses över i det fortsatta arbetet med utformandet av 
åtgärder och stöd i kommande programperiod. Andra länder i Europa ersätter lantbrukarna för mer än 
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en ren kostnadsersättning och det bör även Sverige göra. Särskilt avseende ersättningar för ett-åriga 
miljöåtgärder, s.k. eco-schemes, är ett ekonomiskt lönsamt incitament grunden till hög måluppfyllnad.  

Stöd för större valmöjlighet av åtgärder som eco-scheme  
Till kommande programperiod kommer ett-åriga miljöersättningar införas, s.k. eco-schemes. och 
finansieras med ca 20% av inkomststödet i P1, ca 1,4 miljarder årligen.  

Jordbruksverkets förslag för dessa miljöåtgärder är i huvudsak flytt av befintliga åtgärder som idag 
ligger i P2. Vissa av dessa åtgärder kan säkert vara lämpade och aktuella som eco-schemes. Dock är 
förbundet starkt kritiskt till att omvandla de två befintliga stöden för ekologisk produktion till en eco-
scheme. Detta av tre primära skäl,  

-  dels kommer stödet omfatta ca 2/3 av den totala budgeten för eco-schemes och begränsar 
därmed möjligheten att införa fler åtgärder,  

-  dels för att ekologisk produktion inte är en produktionsform som är möjlig att tillämpa för alla 
lantbrukare utifrån ett lönsamhetsperspektiv,  

-  samt att åtgärden kommer att vara ett stöd riktat mot en specifik produktionsgren vilket kan bidra 
till en ojämn konkurrenskraft mellan produktionsmetoder. Det är särskilt viktigt att inte delar av 
inkomststödet i P1 bidrar till den typen av obalans. Därför bör det mest lämpliga vara att ha kvar 
stöden till ekologisk produktion i P2 och därmed frigöra budgetutrymme för eco-schemes till fler 
åtgärder, än Jordbruksverkets förslag, som främjar fler lantbrukare med olika 
produktionsinriktningar i hela landet.  

Förbundets bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen är att det i flera delar framgår att det är 
viktigt att åtgärder, i synnerhet eco-schemes, utformas på ett sätt som bidrar till hög miljönytta i hela 
landet. Därför finns det stöd i bedömningen att det införs fler åtgärder som kan klassas som eco-
schemes än vad som Jordbruksverket föreslår. Det skapar en större valmöjlighet för lantbruket och 
bidrar därmed till lokalt lämpliga åtgärder utifrån lantbruksföretagens förutsättningar.  

Ta hänsyn till åtgärders regionala miljöeffekter  
Förbundet anser att det saknas en bedömning av och ett resonemang kring föreslagna åtgärders 
regionala effekter och lämplighet. Sverige är ett land med stora skillnader både i förutsättningar för 
brukande, inriktning av produktion samt varierande behov och möjlighet att vidta åtgärder.  
 

 Världsnaturfonden WWF 

WWF:s övergripande synpunkter  
Svag vägledning för politiken  

Den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av Sveriges strategiska plan för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ger mycket svag vägledning inför de viktiga prioriteringar som 
politikerna står inför.  

Trots att syftet med strategiska miljöbedömningar är att de ska vara just strategiska ”De ska bidra med 
analyser som visar upp strategiska vägval i arbetet med planen av betydelse för miljöns framtida 
tillstånd” (sid 6, Prel MKB samrådsversionen), ges inte någon samlad bedömning av miljö- och 
klimateffekter av de alternativ som Jordbruksverket presenterat.  

Eftersom Professional management inte gör en samlad miljöbedömning av Jordbruksverkets 
huvudalternativ och andrahandsalternativ, som myndigheten beskrivit med balanserad budget, kan 
inte dokumentet sägas bidra med strategiskt viktig information inför det fortsatta arbetet att utforma 
jordbrukspolitiken.  
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I stället för en samlad miljöbedömning av faktiska miljöeffekter gör MKB:n kvalitativa bedömningar på 
åtgärdsnivå. Utredaren beskriver kortfattat vilka miljöeffekter som kan förväntas av de 36 
jordbruksstöden som Jordbruksverket presenterat mellan december 2020 och mars 2021. MKB:n gör 
ingen bedömning av storleken på miljönyttan åtgärderna kan åstadkomma eller hur föreslagna 
ändringar av befintliga stöd påverkar deras miljöprestanda. WWF saknar också en analys av effekten 
av borttagna stöd, som till exempel Skogens miljövärden och miljöersättning till vall. Det hade 
dessutom varit värdefullt om MKB:n belyst och rangordnat föreslagna 1-åriga miljö, klimat- och 
djurvälfärdsersättningar utifrån miljö- och klimateffekt.  

WWF anser att de kvalitativa bedömningarna av enskilda åtgärders positiva och negativa miljöeffekter 
är allt för kortfattade. Professional management missar till exempel att diskutera 
hållbarhetsutmaningar kopplat till åtgärder som till exempel strukturkalkning och de beskrivna 
miljöeffekterna av gårdsstödet reser fler frågor än svar.  

Det saknas också referenser till vetenskaplig litteratur eller myndighetsrapporter som visar hur 
utredaren kommit fram till sina bedömningar. MKB:n gör heller ingen ansats att beskriva 
miljöeffekterna av åtgärder utifrån publicerade utvärderingar.  
 

Komplettera med alternativ som visar effekt av minskad budget  
En strategisk miljöbedömning ska innehålla ett nollalternativ och alternativa förslag för att uppnå 
målen (miljöalternativ). WWF delar Professional managements bedömning att ett rimligt nollalternativ 
är att befintlig jordbrukspolitik fortgår oförändrad, särskilt med beaktande av de snäva tidsramarna för 
detta arbete. Jordbruksverket föreslår i bilaga 2 (PM 2020-11-04) att miljöalternativet (alternativt 
förslag) i den strategiska miljöbedömningen ska baseras på en hypotetisk resursram. Ett rimligt 
antagande skulle i så fall vara att den budgetram som gäller för övergångsperioden 2021-2022 
fortsätter gälla under nästa programperiod (2023-2027). Men det skulle också vara värdefullt om med 
ett alternativ som utgår från en lägre budget för att visa på konsekvenserna för miljö och klimat om 
regeringen och samarbetspartierna skulle besluta om att inte höja den nationella medfinansieringen. 
WWF föreslår att MKB:n kompletteras med en sådan analys i det fortsatta arbetet.  

WWF förstår svårigheten för Professional Management att göra en preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning av Sveriges strategiska plan, eftersom den strategiska planen ännu inte 
finns. Regelverket för CAP (Common Agricultural Policy) är inte beslutat på EU-nivå. Budgeten för den 
strategiska planen är inte fastslagen och vilka åtgärder som ska ingå i den strategiska planen har inte 
förhandlats av regeringen och samarbetspartierna.  

Men dessa begränsningar hade som sagt kunnat hanteras genom att utgå ifrån en hypotetisk 
ekonomisk ram utifrån Jordbruksverkets huvudförslag samt en hypotetisk fördelning av medel mellan 
åtgärder för att sedan utvärdera de sammanvägda konsekvenserna av detta alternativ. Det skulle ha 
givit berörda myndigheter, konsulterade intresseorganisationer och politiken en välbehövlig 
referenspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram och förhandla utformningen av den strategiska 
planen.  
 
Omotiverat utrymme åt detaljer - frånvaro av analys som relaterar till aktuella beslut  
Den strategiska planen omfattar drygt 60 miljarder kronor, och frågan är hur dessa medel i sin helhet 
stärker hållbarheten i svenskt jordbruk. Det samlade intrycket av den preliminära miljöbedömningen 
är emellertid att den ger omotiverat stort utrymme åt detaljer och missar att kommentera på 
övergripande prioriteringar. Till exempel påtalar Professional management att bilersättningen föreslås 
vara 40 kr per mil i stället för Skatteverkets fastställda 18,50 kr per mil. WWF ifrågasätter att 
milersättningen till svenska lantbrukare är det mest relevant att diskutera i detta läge. Villkoren för 
enskilda stöd är något som kommer att kunna lyftas och modifieras längre fram i processen.  
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De politiska förhandlingarna om vilka åtgärdsförslag som ska ingå i strategisk plan och hur 
budgetmedel ska fördelas mellan olika åtgärder blir helt avgörande för hur den strategiska planen 
kommer påverka miljö och klimat.  

I Jordbruksverkets PM av Landsbygdsanalysenhetens Utvärderingssekretariat (Dnr. 3.1.17-
05217/2020) står: ”Internationell och svensk forskning visar att det som gör störst skillnad är att tidigt 
integrera miljöfrågorna och miljökonsekvenserna i planeringsprocesserna. Fokus ligger då på att 
bedöma de miljöeffekter som kan få stor betydelse till följd av planerade åtgärder, innan åtgärderna 
läggs fast i en strategisk plan.”  

WWF anser att den preliminära MKB:n inte lyckas bidra med fördjupad analys vad gäller vägval för 
ökad hållbarhet inom jordbrukspolitiken. Det framgår heller inte om föreslagna åtgärder är tillräckliga 
för att driva den omställning som miljömålen kräver. Om MKB:n ska utgöra ett relevant 
beslutsunderlag till den politiska processen är det ytterst bråttom att den fördjupas och utvecklas 
innan alla politiska beslut låsts fast.  

Genom att koppla upp sig mot de prioriteringar och frågor av strategisk natur som jordbrukspolitiken 
har att ta ställning till hade MKB:n blivit ett mer relevant kunskapsunderlag:  

• Vilka nya 1-åriga miljöersättningar har störst potential att bidra till ökad hållbarhet i svenskt 
jordbruk?  

• Ska ekologisk produktion ligga i pelare 1 eller pelare 2? Och hur ska frigjorda medel i pelare 2 
användas för största miljönytta om ekologisk produktion flyttas till pelare 1?  

• Ska de värdefulla gräsmarkerna i sin helhet hanteras inom CAP eller ska en del markklasser flyttas 
ut ur CAP och hanteras med nationella stödsystem?  

• Ska Sverige behålla åtagandeplanerna för ängs- och naturbetesmarker?  

• Hur bör kompensationsstödet utformas för att bidra till ökad miljö- och klimatnytta?  

• Ska strategisk plan innehålla ersättningar till ökad djurvälfärd, eller bör den fokusera på miljö- och 
klimatnytta?  

• Bör Sverige omfördela medel från mindre gårdar till större, och varför/varför inte?  

• Bör samtliga stöd, det vill säga gårdsstöd, kopplade direktstöd, investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft etc bedömas utifrån miljö- och klimatvillkor för att säkra att de styr mot ökad 
hållbarhet?  

• Bör Sverige utnyttja pelarflexibilitet, det vill säga tillgodoräkna sig de rabatter som är möjliga om 
budgetandelen för miljö- och klimatåtgärder går över den andel av budgeten för pelare II som 
kommer att fastställas?  

• Borde strategisk plan innehålla klimatersättningar för fossilfri drift?  

• Vad blir effekten av att stödet Skogens miljövärden läggs utanför CAP?  

I diskussionen om den framtida jordbrukspolitiken är det lätt att fastna i procentsatser, enskilda 
åtgärder och deras villkor. Jordbrukspolitiken blir inte bättre än vad de enskilda delarna styr mot. Men 
det är samtidigt nödvändigt att zooma ut och resa de stora frågorna:  

• Bidrar Jordbruksverkets huvudförslag till att vända trenden för hotade arter i odlingslandskapet och 
till att kraftfullt minska påverkan på klimat och vattenmiljö?  

• Bidrar Jordbruksverkets huvudförslag till att vi når miljömålen och samtidigt ökar 
självförsörjningsgraden av hållbart producerad mat?  

Tyvärr kastar inte den preliminära strategiska miljöbedömningen något större ljus över dessa frågor.  
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Några viktiga iakttagelser i preliminära MKB:n  
I avsnitt 7 lyfter dock Professional management kortfattat ett antal viktiga synpunkter av mer 
övergripande karaktär, vilket WWF uppskattar. WWF hade gärna sett att dessa strategiska iakttagelser 
hade fördjupats och givits en större plats.  

WWF delar den farhåga som Professional management lyfter med att de förslag och kombinationer av 
eco-schemes som Jordbruksverket presenterar i sitt huvudalternativ leder till att flödet av pengar går 
från skogsbygd till slätt- och mellanbygd i jämförelse med den regionala fördelningen av nuvarande 
gårdsstöd. WWF vill betona att det är oerhört viktigt att reformen inte innebär att medel flyttar från 
relativt konkurrenssvaga regioner och produktionsgrenar till mer konkurrensstarka regioner och 
produktionsgrenar.  

WWF saknar också, liksom Professional management, åtgärder för att ersätta skötsel av 
landskapselement.  

För övrigt instämmer WWF med Havs- och vattenmyndighetens synpunkt (Bilaga 3) att 
konsekvenserna av den strategiska planen för miljökvalitetsnormerna för vatten behöver beskrivas i 
MKB:n. Utfallet av olika alternativ bör kvantifieras i antal kg kväve respektive fosfor och relateras till 
hur Östersjön och Nordsjön påverkas. WWF delar också Havs- och vattenmyndighetens synpunkt att 
medlen för att minska jordbrukets påverkan på vattenmiljön kraftigt behöver förstärkas.  

Det är också bra att behovet av åtgärder kopplat till invasiva arter lyfts.  

WWF vill få belyst på vilka grunder Professional management avfärdar en ersättning till 
hållbarhetscertifieringen IP Sigill Naturbeteskött, IP Sigill Klimatcertifierad, eller andra 
hållbarhetscertifieringar med höga miljö- och klimatkrav.  

Jordbruksverkets topp 3 eco-schemes är bra  
Trots avsaknad av mer genomgripande analyser av de paket av förslag som nu ligger på bordet, är 
WWF:s bedömning att Jordbruksverkets tre förslag på nya eco-schemes är bra och vi stödjer dessa 
(ekologisk produktion, blommande fältkanter och åtgärderna för att minska näringsläckage och öka 
kolinlagringen). Mer detaljerade synpunkter framkommer i kommentarerna nedan till respektive eco-
scheme. Skulle trialogen besluta om en större öronmärkning än 20 % för miljö-, klimat- och djurvälfärd 
inom pelare 1 vill WWF att följande nya ersättningar prioriteras: proteingrödor, ersättning för 
certifieringskostnaden för hållbarhetscertifieringar som t ex IP Sigill Naturbeteskött och IP Sigill 
Klimatcertifierad, stutar på naturbete och små åkrar.  

Miljöersättning för odling av proteingrödor bör rymmas även inom nuvarande budgetram.  

Ersättning för senarelagt vallskörd, skötsel av landskapselement, skötsel av skogsbryn, åtgärder för 
precisionodling och miljöinvesteringsstöd för trädjordbruk bör stödjas inom pelare 2.  

WWF:s inspel i samband med sakrådet om jordbrukspolitiken i april bifogas, samt ett antal andra 
skrivelser som kan vara relevanta för Professional management att ta del av inför det fortsatta arbetet 
med miljöbedömningen av strategisk plan.  

WWF:s kommentar till enskilda åtgärdsförslag (avsnitt 5.2)  

1. Gårdsstöd  

Professional Management skriver ”Beroende på hur den enskilde jordbrukaren använder stödet kan 
positiva miljöeffekter uppkomma inom samtliga miljömål”. WWF anser att analysen måste fördjupas 
för att MKB:n ska bli meningsfull. Utredaren bör granska de enskilda grundvillkoren som är kopplade 
till gårdsstödet och utvärdera om de bidrar till ökad miljönytta i en svensk kontext. Det hade också 
varit intressant om utredaren hade analyserat de styrmedel som finns för att omfördela medel från 
riktigt stora till mindre brukningsenheter: takbelopp, nedtrappning och omfördelningsstöd. Den 
pågående strukturomvandlingen mot färre, större och geografiskt koncentrerade gårdar som håller 
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djur riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt och ställer stora krav på 
stallgödselhanteringen för att inte fosforöverskott ska byggas upp i jordarna, lokalt.  

Professional Management räknar upp ett stort antal indirekta miljöeffekter av gårdsstödet: 
klimatanpassning, inlagring av kol, minskad växthusgasavgång från organogena jordar, förnybar energi 
och energieffektivisering, anpassad produktion till klimatförändringen, minskad belastning på mark, 
luft och vatten, biologisk mångfald i slättbygd och värdefulla gräsmarker. Vidare konstaterar utredaren 
att inkomststödet når flest stödmottagare och ”Därmed kan stödet bedömas ge betydande positiva 
miljöeffekter även om budgetfördelningen inte är klar.” WWF kan inte förstå hur Professional 
Management kan komma fram till den slutsatsen, eftersom utredaren inte redovisar några referenser 
till vetenskapliga rapporter eller myndighetspublikationer. Gårdsstödet är primärt ett inkomststöd, och 
har i olika analyser visat sig kapitaliseras i ökade arrenden och markpriser. De obligatoriska tvärvillkor 
som är kopplade till dagens gårdsstöd har inte i någon större utsträckning visat sig bidra till ökad 
hållbarhet (ref). Visst resulterar inkomststödet till fortsatt brukande och till att upprätthålla jordbruk i 
mindre gynnsamma områden, men WWF saknar resonemang kring gårdsstödets potentiella negativa 
effekter på miljön och en beskrivning av det påstådda orsakssambandet mellan gårdsstödet och de 
”betydande positiva miljöeffekterna”.  

2. Stöd till unga jordbrukare  

PM skriver: ”Beroende på hur den enskilde jordbrukaren använder stödet kan positiva miljöeffekter 
uppkomma inom samtliga miljömål. WWF håller med om att generationsskifte och föryngring inom 
svenskt jordbruk är viktigt för att upprätthålla livsmedelsproduktionen i Sverige. Det är däremot allt för 
generaliserande att konstatera att: ”Totalt sett är lokal produktion av livsmedel bättre än import ur 
miljö- och klimatsynpunkt.” WWF anser att stödet till unga jordbrukare bör möta vissa i förväg 
uppställda hållbarhetskriterier så att jordbruk som bidrar till ökad hållbarhet i matproduktionen 
premieras vid fördelningen av stöd. Svenskt lantbruk har relativt god miljö- och klimatprestanda i ett 
internationellt perspektiv, och det är viktigt att jordbruksstöden fortsätter driva på i hållbar riktning 
och att alla ersättningar gör det.  

3. Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 
kväveläckage  

Utredarna skriver att genom att göra ersättningen 1-årig i stället för 5-årig bör intresset från 
lantbrukarna att söka stödet öka. WWF delar den bedömningen. WWF vill dock att utredarna i det 
fortsatta arbetet analyserar och kommenterar Jordbruksverkets förslag att ta bort förbudet mot 
användning av bekämpningsmedel i fånggrödor och i samband med vårbruk. WWF vill dessutom att 
klimatersättningen för att odla mellangrödor bör utvidgas och inkludera vall i växtföljd, eftersom vallen 
har potential att lagra in dubbelt så mycket kol som mellangrödor.  

4. Ersättning för blommande slättbygd (med senare komplettering av blommande kantzon i 
skogsbygd)  

WWF delar Professional Managements ståndpunkt att åtgärden förstärker miljönyttan på de icke-
produktiva miljöytor som många lantbrukare kommer att behöva anlägga för att uppfylla grundvillkor 
9 (vars detaljer fortfarande förhandlas i trialogen). Vi instämmer också med utredarens synpunkt att 
det är viktigt att stödet är attraktivt för lantbrukarna att söka, både ekonomiskt och administrativt. 
WWF saknar analys av om åtgärden kan förstärkas genom att tillåta att lärkrutor eller skalbaggsåsar 
också skulle vara godkänd åtgärd för att uppfylla kravet på miljöyta.  

5. Nötkreatursstöd  

 

Utredarna skriver att ”En direkt effekt av stödet är värdefulla gräsmarker”. WWF anser att så blir fallet 
om stödet skulle villkoras till betande djur, och föreslår att Professional Management tar ställning till 
det förslaget i det fortsatta arbetet. I sin nuvarande utformning gynnar nötkreatusstödet inte bara 
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betesdjur utan också tjurar på stall som inte bidrar till hävd av värdefulla betesmarker. Det är tvärt om 
så att nötkreatursstöd till tjurar ökar deras lönsamhet, vilket gör det svårare för stutar på bete att 
konkurrera om det minskande antalet födda tjurkalvar. Denna för betesmarkerna ogynnsamma effekt 
skulle försvinna om nötkreatursstödet avgränsas till kvigor, kor och stutar. Då skulle också stödet per 
ko, kviga och stut öka inom ramen för en given budgetram, vilket skulle förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna för både naturvårdsbete och mjölkproduktion. WWF föreslår därför att 
nötkreatursstödet avgränsas till kor, kvigor och stutar.  

Utredaren lyfter målkonflikten mellan klimat och biologisk mångfald utan att på något sätt analysera 
den eller referera till ny forskning. WWF anser att målkonflikten mellan klimat och biologisk mångfald i 
svensk kontext är fullt hanterbar. Den svenska idisslarpopulationen har ungefär halverats sedan 1930-
talet och metanutsläppen från hela den svenska idisslarpopulationen är på 1870-talets nivå. WWF drar 
inga slutsatser om vad som är hållbar konsumtion utifrån detta konstaterande, men vill med dessa 
fakta nyansera bilden av att idisslarna i Sverige utgör ett stort bidrag till de svenska klimatutsläppen.  

6. Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker  

Inga särskilda kommentarer, annat än att stödet är viktigt för att stimulera ökad inhemsk produktion 
av frukt och grönt.  

7. Stöd till biodlingssektorn  

Syftet med stödet är att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Stödet 
innebär satsningar på bihälsa, utbildning, rekrytering av både nya biodlare och fler yrkesbiodlare, 
nätverksbyggande, spridning av innovationer och bättre förutsättningar för honungsproduktion över 
hela säsongen. Enligt Professional Management bidrar åtgärden till ökad biologisk mångfald i slättbygd 
och ökad kompetens om biologisk mångfald. WWF vill påpeka att det är en felaktig slutsats. Biodling 
bidrar till ekosystemtjänsten pollinering, inte nödvändigtvis till biologisk mångfald. Forskning6 visar att 
tambin kan konkurrera om nektar- och pollenresurser med vildbin och därmed påverka vildbin 
negativt. Detta hot är särskilt stort i områden med svag förekomst av blommande växter som 
exempelvis en intensivt odlad slättbygd. Vid storskalig biodling ökar naturligtvis de negativa effekterna 
mot vilda bin. Om tio kupor sätts ut i ett blomsvagt område kommer ungefär en halv miljon hungriga 
arbetarbin att lokalt konkurrera med områdets vilda bin. Det är inte tambin som är hotade i 
odlingslandskapet utan vildbin och andra insekter.  

Professional Management skriver: ”Vidare kan förväntas indirekta positiva effekter på bland annat 
genetisk mångfald och ekologisk produktion.” Menar PM effekter bland honungsbin eller omgivande 
natur? God bihälsa och god genetisk mångfald bland honungsbin är sannolikt en viktig faktor för 
biodlingen och certifiering av biprodukter kan sannolikt försvara nationell produktion från importerade 
produkter av okänt ursprung.  

Professional Management skriver också: ”Hur stort det faktiska bidraget blir till biologisk mångfald i 
landskapet beror dock till stor del på genomförandet”. Det är odling av ängsväxter och skötsel av ängar 
och naturbetesmarker, minskad bekämpningsmedelsanvändning, senarelagd skörd av klövervallar och 
anläggning och skötsel av småbiotoper, våtmarker och skogsbryn som kan bidra till ökad biologisk 
mångfald och även minska honungbinas konkurrens med vilda bin. WWF har inget emot att det finns 
en ersättning till bioodlingssektorn, men för att stödet ska bidra till ökad hållbarhet borde det bland 
annat involvera forskning om konkurrens med vilda bin och hjälp att säkra framtiden för det nordiska 
biet.  

                                                           

6 Lindström et al. 2017. Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/  
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8. Ersättning till ekologisk produktion  

WWF delar bedömningen att ersättningen har övervägande positiv miljöpåverkan, samt att även 
ekologisk produktion måste arbeta med att minimera växtnäringsläckage och klimatpåverkan. 
Ekologisk produktion bidrar också till ökad djurvälfärd. Professional Management tar inte ställning till 
eller kommenterar den föreslagna förändringen att göra ekologisk produktion till en 1-årig ersättning i 
stället för 5-årig. Möjligen är det vad man avser med meningarna ”Uteblivet stöd kan ses som negativ 
påverkan. Det är av stor vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt hanterligt för sökanden 
och myndighet/stödmyndighet.” WWF stödjer Jordbruksverkets huvudförslag att göra ekologisk 
produktion 1-årig och att frigjorda medel i pelare 2 används till andra angelägna miljö- och 
klimatåtgärder, som höjning av ersättning för skötsel av naturbetesmarker samt anläggning och skötsel 
av våtmarker.  

9. Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar  

WWF anser att detta är ett viktigt stöd för att uppnå miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- 
och djurliv, Ingen övergödning och Myllrande våtmarker. Professional Management skriver: ”Det är 
bra att även andra än lantbrukare ska kunna söka ersättning för skötsel av våtmarker och dammar, då 
denna typ av skötsel inte är en självklar och naturlig del av ett rationellt jordbruk.” WWF delar 
uppfattningen att det är bra att även andra än jordbruksföretag ska kunna söka denna ersättning, men 
menar att utredaren uttrycker sig generaliserande på ett missvisande sätt om jordbrukare och 
jordbruksföretag. Även vissa Länsstyrelser har i Bilaga 3 uttryckt att Professional management behöver 
se över språkbruket. WWF samverkar med många effektiva och stora jordbruksföretag som ser det 
som en viktig del i verksamheten att sköta och anlägga våtmarker av många olika skäl. WWF föreslår 
att Professional Management omformulerar i det fortsatta arbetet.  

10. Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner  

Professional Management beskriver åtgärden utan att lämna några särskilda synpunkter. WWF anser 
att det hade varit konsekvent av Professional Management att uttrycka – som utredaren gör i 
kommentarerna till ekologisk produktion och blommande fältkanter - att ”uteblivet stöd kan ses som 
negativ påverkan”. Ersättningen för anpassade skyddszoner behöver höjas från 4 000 kr till 13 000 kr 
per hektar (enligt Jordbruksverkets kalkyler) för att ge en rimlig kostnadstäckning. Anpassade 
skyddszoner kan vara en effektiv åtgärd för att minska näringsläckaget av fosfor, vill WWF understryka. 
WWF anser också att stödet ska gå att söka utanför Nitratkänsligt område. Åtgärden bör prioriteras till 
områden som är särskilt känsliga för fosforläckage, och rådgivning eller annat stöd bör finnas för att 
uppnå största möjliga miljönytta för denna budgetpost.  

11. Ersättning för hotade husdjursraser  

WWF uppskattar att Professional Management framför ett konkret förslag till förbättring av 
ersättningen för hotade husdjursraser. WWF anser att utredarens resonemang verkar rimligt, vad 
gäller att värphöns inte ska överkompenseras relativt anka och gås. WWF vill gärna se att stödet för 
nordiskt bi återinförs.  

12. Djurvälfärdsersättning för får  

Professional Management skriver att ”föreslagna stödjande åtgärder, inklusive hullkontroll, extra 
klippning och analys av foder är välmotiverade ur miljösynpunkt. Utredaren förklarar inte hur 
hullkontroll och extra klippning et cetera kan få positiv effekt på miljön. Djurvälfärdsersättningen kan 
möjligen ha betydelse för djurvälfärden, även om WWF tror att det finns mycket ”dödvikt” i detta stöd, 
det vill säga att många fårägare gör dessa insatser ändå. WWF delar analysen att stödet inte har 
negativa miljöeffekter, men vill framföra att vi vill att djurvälfärd främst hanteras genom grundvillkor 
och lagstiftning. Om denna ersättning införs som eco-scheme innebär det en greenwashing av den nya 
typen av 1-åriga ersättningar, anser WWF.  

13. Djurvälfärdsersättning för kor (ej dikor)  
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Professional Management framför att föreslagna åtgärder (ökat antal klövverkningar) är välmotiverad 
ur miljösynpunkt. Stödet har inga negativa effekter, skriver utredaren. WWF vill att utredaren i det 
fortsatta arbetet förklarar hur en ersättning för klövverkning av mjölkkor bidrar till miljömålen Ett rikt 
växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. WWF förordar att djurvälfärd primärt hanteras genom 
grundvillkor och lagstiftning. Enbart djurvälfärdsersättningar med en mycket tydlig koppling till ökad 
miljönytta bör införas. Djurvälfärdsersättningar som innebär att djuren får väsentligt bättre 
förutsättningar att utöva sina naturliga beteenden, som till exempel inklusive bete på 
naturbetesmarker kan vara motiverade, anser WWF.  

14. Djurvälfärdsersättning för suggor  

WWF delar inte utredarens synpunkt att föreslagna åtgärder (analys av foder och strömaterial, 
hullbedömning etc) är välmotiverade ur miljösynpunkt. WWF anser snarare att det finns risk för stor 
”dödvikt” i ersättningen, det vill säga att ersättning betalas för åtgärder som utförs ändå.  

15. Kompensationsstöd  

Kompensationsstödet är en av de mest komplicerade ersättningarna i jordbrukspolitiken. Stödets 
ersättning beräknas utifrån en matris med 3 olika åtgärder, 12 olika geografiska områden och 5 
kategorier typjordbruk. Jordbruksverket har gjort två olika scenarios för utformningen, och WWF 
beklagar att Professional Management inte utvärderar dessa ur hållbarhetssynpunkt. WWF:s 
övergripande synpunkt är att kompensationsstödet ska utformas för att styra mot hållbar djurtäthet. 
Enligt utredaren har Jordbruksverket meddelat att EU:s förordningsförslag innebär att förändringar 
inte kan göras för att motverka eventuella negativa miljöeffekter av kompensationsstödet. WWF vill 
att utredaren kommenterar och förklarar detta i det fortsatta arbetet. WWF anser att det är angeläget 
att områdesgränserna för kompensationsstödet inte drabbar kust- och skärgårdsjordbruket på ett 
ofördelaktigt sätt. De tröskeleffekter som finns, som styr mot för hög djurtäthet eller att lantbrukare 
lyfter ur naturbetesmarker ur stöden, måste så långt möjligt tas bort till kommande programperiod. 
Kompensationsstödet bör villkoras utifrån vissa miljökriterier och bör till exempel inte gå till 
uppfödning av tjurar på stall.  

16. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft  

WWF anser att endast investeringsstöd för ökad konkurrenskraft som också bidrar till ökad hållbarhet 
bör prioriteras. Investeringsstöden får inte motverka miljö- och klimateffekter i andra delar av 
jordbrukspolitiken. Det är därför positivt att investeringsstöd för energieffektivisering, förnybar energi 
och minskade ammoniakutsläpp införlivas i investeringsstödet för ökad konkurrenskraft, förutsatt att 
dessa åtgärder prioriteras vid fördelning av stöd. Investeringsstöd för stallar för hållbar djurproduktion 
är också angeläget och detta gäller inte minst på gårdar som kan utöka hävden av värdefulla 
betesmarker. Investeringsstöd till sådana gårdar bör därför prioriteras och i många fall också 
samordnas med investeringsstöd till betesmarker.  

Professional Management skriver ”En annan betydande förändring ur miljösynpunkt är att stöd lämnas 
för begagnad utrustning och begagnat material.” WWF uppskattar att denna fråga uppmärksammats 
av förhandsutvärderarna och påverkat villkoren för stödet. Professional Management skriver att 
investeringsstödet för täckdikning har betydelse för att öka markens bördighet och det stämmer. 
Väldränerade jordar minskar risk för markpackning, erosion och ökar utbytet i odlingen. WWF 
förväntar sig dock att Professional Management i det fortsatta arbetet genomlyser om det går att ta 
större hänsyn till biologisk mångfald när behovet av markavvattning ska mötas. Öppna miljöanpassade 
diken är viktiga livsmiljöer för insekter, groddjur och annan biologisk mångfald.  

Investeringsstöd för bevattningsdammar  

WWF har inga synpunkter som avviker från utredarnas bedömning.  

17. Investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar  
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WWF vill se ett starkt stöd för detta investeringsstöd som ger upphov till många nyttor. Genom att 
röta stallgödsel erhålls ett gödningsmedel som kan öka växtnäringsutnyttjandet (minska 
näringsläckage) samt biogas som kan ersätta fossila drivmedel. WWF har inga synpunkter på 
Professional Managements skrivningar, annat än att de är väldigt försiktiga i sitt påstående: stödet 
”avses ha direkta positiva effekter (…) på minskad relativ påverkan på klimatet”.  

18. Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder  

WWF anser att detta stöd är oerhört viktigt för att nå miljömålen Ingen övergödning, Ett rikt växt- och 
djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. WWF konstaterar att Professional Management återigen 
formulerar en märklig och svårtolkad mening, när man skriver: ”Om brukningsvärd åkermark tas i 
anspråk eller påverkas negativt av höjda vattennivåer så påverkas miljömålet Ett rikt odlingslandskap 
negativt.” Miljömålet Ett rikt odlingslandskap har visserligen preciseringar kopplat till åkermarkens 
egenskaper, men på hemsidan för Sveriges miljömål och miljömålet Ett rikt odlingslandskap står bl a 
följande: ”För att lyckas bevara biologisk mångfald och kulturmiljövärden krävs insatser på alla nivåer i 
samhället – från lokalt arbete i kommuner för att begränsa exploateringen av jordbruksmark till att 
påverka hur den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken utformas. Miljöersättningar och 
miljöinvesteringar som finansieras både nationellt och av EU bidrar exempelvis till att betesmarker 
sköts och att våtmarker anläggs.” WWF delar dock utredarens bedömning att stödet måste vara 
attraktivt att söka och erbjuda goda ekonomiska villkor eftersom mark tas ur produktion.  

Professional management kommenterar inte att detta stöd kan utvidgas för att inkludera klimatsyfte, 
det vill säga återvätning av dikade torvmarker. WWF anser att detta vore önskvärt. Samtidigt- det finns 
ett nationellt stöd för återvätning av dikade torvmarker och förutsatt att det får fortsatt finansiering 
efter 2022 har WWF inga starka synpunkter på huruvida denna åtgärd hanteras nationellt eller inom 
CAP. Det viktiga är att åtgärdstakten ökar. WWF önskar att Professional management gör en analys av 
detta och inhämtar synpunkter från brukare, LEVA-samordnare etc på inom vilket system de föredrar 
att åtgärden återvätning av organogena jordar utförs.  

20. Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar  

Professional management skriver: ”Med tanke på försvinnandetakten av hävdade marker är stödet av 
stor vikt för biologisk mångfald. De hävdade markerna är vidare viktiga delar i det svenska biologiska 
kulturarvet. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om den mänskliga kulturen och inbegriper 
ekosystem och arter som beror av människans nyttjande av landskapet.  

Stödet ska främja sådana miljöinvesteringar som inte annars genomförs i en för samhället önskvärd 
omfattning, på grund av att de för företagen inte genererar tillräckligt med avkastning på investerat 
kapital. Investeringarna ska öka jordbrukets positiva miljö- och klimateffekter, eller minska jordbrukets 
negativa miljö- och klimateffekter.”  

Vidare menar utredaren att det krävs motiverande insatser eftersom stödet inte kopplar till 
produktionshöjande insatser.  

WWF vill påpeka att igenväxning av kulturmarker är en av de två största hoten mot arter som klassas 
som hotade på den svenska rödlistan idag. WWF anser också att det är viktigt att lyfta att restaurerad 
betesmark kan bidra till ökad produktion av livsmedel, genom att mark som inte passar för odling eller 
rationellt skogsbruk kan nyttjas för matproduktion.  

WWF vill att utredaren i det fortsatta arbetet redogör för behovet av restaurering samt i vilken 
utsträckning de föreslagna ersättningsnivåerna och budget bidrar till måluppfyllelse för biologisk 
mångfald i gräsmarker. WWF vill uppmärksamma utredarna på att Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket har bedömt att cirka 63 000 hektar av de värdefulla gräsmarkerna i Sverige kan 
restaureras under perioden 2021-2027 (SJV Yttrande 2019-09-26 Dnr 4.1.17- 13310/2019). Behovet av 
restaurering är dock mycket större för att nå gynnsam bevarandestatus för gräsmarkerna. De 63 000 
hektaren är en rimlighetsbedömning utifrån antal betesdjur som finns i Sverige, och i bedömningen 
antas även att dessa betesdjur genom incitament omfördelas från betesvallar till naturbetesmark. Att 
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restaurera de 63 000 hektaren skulle kosta 1,7 miljarder i en engångskostnad (fördelat över 7 år) och 
sedan minst 176 miljoner kronor per år i löpande skötsel (om räknar med nuvarande ersättning för 
särskild skötsel dvs 2 800 kr/ha, SJV). Dessa pengar behöver tillföras inom Landsbygdsprogrammet och 
via nationella budgeten för skötsel av värdefull natur.  

Siffran är ambitiös i relation till nuvarande pågående restaurering. I det befintliga 
Landsbygdsprogrammet har hittills 5 700 hektar restaurerats under programperioden (2014-2020) och 
det finns medel avsatta för att restaurera 10 000 hektar. Så det är en ambitionshöjning med en faktor 
6. Starka ekonomiska incitament för att flytta betesdjur från åker till naturbetesmarker behöver 
skapas. För att få bästa möjliga effekt av investeringsstödet till betesmarker bör det kombineras med 
företagsekonomisk rådgivning som gör betesdriften så kostnadseffektiv som möjligt. I förekommande 
fall bör det också kombineras med investeringsstöd till byggnader. WWF saknar denna typ av 
information i den preliminära MKB:n som skulle kunna vara vägledande för politiska prioriteringar.  

21. Investeringsstöd för jobb och tillväxt  

Professional management skriver: ”Positiva miljöeffekter uppnås genom gårdsförädling och 
gårdsförsäljning, genom vilket antalet mellanhänder mellan jordbruksföretagen och slutkonsumenten 
minskar och därmed bland annat transporter. Stödberättigade utgifter omfattar bland annat fasta 
anläggningar och produktionsutrustning, vilka kan ha negativa miljöeffekter. Prioriteringar och 
urvalskriterier redovisas inte i åtgärdstexterna, varför det inte går att bedöma nivån på 
miljöeffekterna. Beroende av vilka investeringar som kommer att stödjas kan positiva miljöeffekter 
eventuellt uppkomma inom samtliga miljömål.”  

WWF delar synpunkten att det inte går att bedöma effekt på miljö och klimat eftersom urvalskriterier 
och prioriteringar inte redovisats eller beslutats. Klimateffekten av gårdsförsäljning påverkas av hur 
konsumenterna transporterar sig till gården, och WWF anser inte att det går att dra slutsatsen att 
gårdsförsäljning generellt sett är bra för klimatet. Stödet har framför allt positiva effekter på social 
hållbarhet och lokal ekonomin och kan bidra till att stärka lantbrukarens position i värdekedjan genom 
lokal förädling och gårdsförsäljning. WWF anser att detta är oerhört viktigt. WWF anser att stödet ska 
prioriteras till verksamhet som uppfyller fastställda kriterier vad gäller hållbarhet och att stödet inte 
får gå till verksamheter som motverkar hållbarhet.  

22. Stöd till bredband  

Syftet med stödet är att öka tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så kallade 
nästa generations accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Professional management gör bedömningen 
att bredbandsutbyggnad generellt har ”övervägande positiv påverkan på miljö och klimat, men innebär 
även risk för negativ miljöpåverkan. Jämlik tillgång till bredbandsinfrastruktur minskar behov av 
resande och är en förutsättning för utveckling av digitaliserade metoder, processer och affärsmodeller 
med minskad miljöpåverkan. Negativ miljöpåverkan kan uppstå vid exempelvis arbete i närhet av 
känslig natur eller vattendrag, schaktning, hantering av förorenade massor och buller. Produktionen av 
det material som används i form av bland annat fiber och plaströr har också en negativ påverkan på 
miljö och klimat, liksom transporterna av materialet.”  

WWF vill – i överensstämmelse med Jordbruksverkets förslag till balanserad budget för CAP (2023-
2027) – att stöd till bredband och kommersiell service på landsbygden hanteras utanför den nationella 
strategiska planen för CAP (Common Agricultural Policy). Det finns ett nationellt bredbandsstöd som 
administreras av Post- och telestyrelsen, regeringens expertmyndighet på området. Parallella 
stödsystem är ineffektivt och skapar onödig komplexitet för sökande och myndigheter.  

Genom att hantera bredbandsutbyggnad med nationella medel frigörs flera miljarder kronor inom CAP 
som i stället kan användas för hållbart jordbruk. En effekt av regeringens position under 
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) – att hårt driva på för en minskad CAP-budget – 
innebär att staten nu måste ta ett större finansiellt ansvar för regionalpolitiken. Detta är nödvändigt 
för att möjliggöra nödvändiga satsningar för ökad hållbar jordbruksproduktion.  
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23. Stöd till kommersiell service  

Syftet med stödet är att boende, företag och besökare i Sveriges landsbygder får tillgång till 
grundläggande kommersiell service samt viss offentlig service. Professional management skriver: ”Det 
är inte tydligt hur stödet påverkar de olika miljömålen.” WWF delar den bedömningen.  

WWF anser att stöd till kommersiell service ska flyttas ur CAP. Fungerande kommersiell service är 
centralt för social hållbarhet på landsbygden. Men det finns ett parallellt nationellt stödsystem i form 
av investeringsbidrag till kommersiell service. Parallella stödsystem är ineffektivt och skapar onödig 
komplexitet för sökande och myndigheter. WWF anser att en effekt av regeringens position under 
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) – att hårt driva på för en minskad CAP-budget – 
innebär att staten nu måste ta ett större finansiellt ansvar för regionalpolitiken. Detta är nödvändigt 
för att möjliggöra nödvändiga satsningar för ökad hållbar jordbruksproduktion.  

24. Startstöd  

Professional management skriver: ”Startstödet är av marginell omfattning och ger därför inga 
betydande miljöeffekter.” WWF reser frågetecken kring att villkoret att stödet ska riktas till sökanden 
som tillhör kategorin ”små företag” tas bort och vill att Professional management i det fortsatta 
arbetet analysera effekten av detta. Pågående strukturomvandling mot färre, större och geografiskt 
koncentrerad djurhållning försvårar möjligheten att nå vissa av våra miljömål och medför ökad risk för 
livsmedelssäkerheten vid till exempel utbrott av smitta.  

25. Stöd till innovationsgrupper och innovationsprojekt inom EIP  

Professional management skriver: ”Denna åtgärd kan bidra till samhällsomställning, transformation 
det vill säga nya sätt för hållbar livsmedelsproduktion och ett hållbart jordbruk. Alla miljömålen och 
livsmedelsstrategin m.fl. samhällsmål kan potentiellt påverkas positivt eller negativt beroende på 
vilken riktning innovationerna tar. Eller om innovationer i relation till klimat och miljö helt uteblir.”  

Det är självklart, anser WWF, att enbart innovationsgrupper och innovationsprojekt som också stödjer 
hållbar utveckling ska beviljas stöd och att verksamheter som kan motverka hållbarhet inte får stöd. I 
det fortsatta arbetet med MKB:n förutsätter vi att Professional management granskar och har 
synpunkter på villkoren för detta stöd.  

26. Stöd till samarbete  

Professional management skriver: ”Beroende av vilka aktiviteter som kommer att prioriteras inom de 
tre fokusområdena (Stärkt konkurrenskraft och ökad djurvälfärd, Miljö och klimat samt Livsmedel och 
besöksnäring) kan positiva miljöeffekter eventuellt uppkomma inom samtliga miljömål.”  

WWF anser att stöd till samarbete ska prioriteras till verksamhet som också bidrar till ökad hållbarhet. 
Det är bra att stöd för eget arbete är godkänt. Eget arbete är ofta lösningen på små och mellanstora 
gårdar. WWF samverkar med skärgårdsjordbruk och dessa framför ofta synpunkten att det måste vara 
möjligt att få ersättning för eget arbete eftersom det är svårt att få ut företag och anställda till öar. 
Men synpunkten är förstås relevant för alla avlägset liggande gårdar eller företag som oavsett 
anledning vill använda egen arbetskraft.  

27. Stöd till lokalt ledd utveckling genom Leader  

Professional management skriver: ”Syftet med stödet är att befolkningen i ett område tillsammans ska 
kunna utveckla området utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Leader möjliggör landsbygdsutveckling 
utifrån de lokala behoven genom ett sektorsövergripande arbetssätt. Vilka miljöeffekter som stödet 
medför beror på inriktning och prioriteringar i de lokala utvecklingsstrategierna.”  

WWF anser att budgeten för Leader bör begränsas till den av EU fastslagna miniminivån (minst 5 % av 
den EU-finansierade delen av budgeten för pelare 2). Med minskad CAP-budget och ökade miljö- och 
klimatambitioner behöver prioriteringar göras. WWF anser att staten ska ta ett större nationellt ansvar 
för regionalpolitiska frågor. Den strategiska planen bör fokuseras ytterligare mot hållbart jordbruk.  
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28. Stöd till kompetensutveckling  

Professional management skriver: ”Kompetensutveckling kan leda till betydande positiv miljöpåverkan, 
men riskerna för negativ miljöpåverkan är i huvudsak begränsade till transporterna i samband med 
aktiviteterna och framställning och distribution av material, vilka är möjliga att reducera avsevärt i 
förhållande till det lämnade åtgärdsförslaget.”  

WWF anser att det är bra att Professional management uppmärksammar behovet av minskade och 
mer klimatsmarta transporter, samt att miljöpåverkan från framställning och distribution av material 
går att minska i förhållande till åtgärdsförslaget. WWF anser att stödet primärt ska riktas till 
kompetenshöjande åtgärder som också bidrar till ökad hållbarhet. Stöd ska inte lämnas till verksamhet 
som riskerar att påverka miljömålen i negativ riktning.  

29. Finansiella instrument  

WWF har inga kommentarer till denna åtgärd eller de ställningstaganden Professional management 
gör.  

30. Fäbodar  

Professional management skriver: ”Syftet med miljöersättningen är att bevara ett levande fäbodbruk 
som förstärker och bibehåller landskapets karaktär och biologiska mångfald. Vi delar bedömningen att 
fäbodar är en viktig del av kulturmiljön och att de kan bidra till bevarandet av den biologiska 
mångfalden.  

Stödet avser i huvudsak kostnader för att transportera djuren till fäboden och dagliga tillsynsresor med 
bil på grund av att djuren hålls långt ifrån hemgården. Stödet har därmed betydande negativa miljö- 
och klimateffekter. Även om stödet bidrar till biologisk mångfald och kulturmiljöer så leder det till 
uppenbara negativa effekter för klimatet. För att utveckla verksamheten positivt bör i stället stöd ges 
nationellt för dess betydelse för kulturmiljön.”  

WWF ifrågasätter analysen och vill att Professional management utvecklar och redovisar den i det 
fortsatta arbetet med MKB:n. På vilket sätt minskar klimatpåverkan av att stödet flyttas ur CAP och blir 
nationellt? Och hur beaktar utredarna om tillsynen sker med hjälp av transporter med förnybara 
drivmedel eller eldrift? Att ersättningen till fäbodar leder till ”uppenbara negativa effekter för 
klimatet” är ett kraftigt överdrivet påstående. Analysen går inte att tolka som något annat än att 
utredarna har lyssnat in Jordbruksverkets önskemål om att flytta ersättningen för fäbodar ut ur CAP.  

Mjölk-ost- och köttproduktion genom fäbodbete och fäbodbruk tillhör en av våra traditionella och 
mest extensiva brukningsformer som ger upphov till stor biologisk mångfald och bidrar till att bevara 
värdefull skog. Marker som inte lämpar sig för odling kan genom fäbodbruket bidra till 
livsmedelsproduktionen. WWF anser att Professional management måste göra en analys som anstår 
den kompetens som gruppen besitter för att väga för- respektive nackdelar för miljö och klimat med 
att ge åtgärden stöd inom eller utanför CAP. Utredarna borde också lägga fokus på hur stödet ska bli 
mer attraktivt att söka med tanke på att skogsbete är den form av naturbetesmark som minskat mest. 
Arealen skogsbete har minskat med 98 % sedan 1920-talet (från 750 000 hektar till 14 000 hektar).  

31. Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar  

Professional management skriver: ”Åtgärden bidrar sannolikt främst till att minska försvinnandetakten 
av dessa marker. Det är därför av stor vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt hanterligt 
för sökanden och myndighet/stödmyndighet.  

De framför också att det är ”av vikt för åtgärdens positiva effekter att såväl jordbrukare som rådgivare 
får den kompetensutveckling som föreslås.”  

WWF anser att Professional management tydligare borde beskriva det stora värdet för många av 
Sveriges arter att dessa marker fortsätter att skötas. WWF delar åsikten att stödet måste vara 
attraktivt att söka. Vårt förslag är att ersättningen ska ge full kostnadstäckning, enligt Jordbruksverkets 
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kalkyler. Det bör närmare undersökas huruvida dessa kalkyler beaktar att kostnaderna kan vara 
mycket höga på små betesmarker som ligger svårtillgängliga i skogsdominerade bygder och på öar. Det 
är också viktigt med produktionsekonomisk rådgivning som bidrar till att begränsa de i vissa fall mycket 
höga kostnaderna genom att skapa större rationella betesfållor av små spridda betesmarker. Det finns 
goda förutsättningar för sådana kostnadsbesparingar enligt ett rådgivningsmaterial som tagits fram av 
Naturvårdsverket ”Större betesfållor och lönsamma lantbruk” http://www.naturvardsverket.se/Sa-
mar-miljon/Vaxter-och-djur/Betesfallor-och-lantbruk/.  

Vi är förvånade över att Professional management inte överhuvudtaget analyserar de förslag som 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket presenterat som rör vilka markklasser som bör omfattas av CAP 
respektive nationellt, generella villkor och om åtagandeplanerna ska vara kvar. Samtliga dessa frågor 
har stor betydelse för miljöeffekten av detta stöd. I bifogad bilaga kan utredarna läsa WWF:s, 
Upplandsstiftelsens och Skärgårdsstiftelsens gemensamma skrivelse om naturbetesmarkerna i 
framtida CAP. Professional management bör i det fortsatta arbetet göra en strategisk miljöbedömning 
av de olika förslag som ligger på bordet. WWF tolkar Professional managements skrivning om 
kompetensutveckling som att de mellan raderna stöder Jordbruksverkets förslag att ta bort 
åtagandeplanerna, och ersätta dem med rådgivning. WWF saknar motivering från Professional 
management för det ställningstagandet.  

32. Investeringsstöd för strukturkalkning och kalkfilterdiken  

Professional management skriver att ”investeringar i strukturkalkning och kalkfilterdiken i kombination 
med täckdikning kan bidra till att uppnå mål för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk och de svenska 
miljökvalitetsmålen. Strukturkalkning minskar fosforförlusterna från lerhaltig åkermark. Den minskar 
också sedimenttransporter och därmed kan siktdjupet i närbelägna vatten öka. Åtgärden kan minska 
läckaget av vissa bekämpningsmedel. Strukturkalkning ingår i den lista över kostnadseffektiva åtgärder 
som är underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Även åtgärden kalkfilterdiken ingår i den 
lista över kostnadseffektiva åtgärder som är underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram.”  

WWF menar att det är anmärkningsvärt att Professional management inte gör någon analys av eller 
nämner denna åtgärds negativa miljöpåverkan. Brytning av kalk innebär negativ påverkan på 
naturmiljön och det går åt stora mängder kalk (5-8 ton/hektar). Vattenmyndigheterna har uppskattat 
behovet av strukturkalkning till 464 000 hektar nationellt, vilket kräver 2,3-3,7 miljoner ton kalk. 
Åtgärden behöver dessutom upprepas ungefär var tionde år. Enligt beräkningar kan 
strukturkalkningens bidrag av kadmium till jorden motsvara luftdepositionen i södra Sverige. WWF 
utgår ifrån att Professional management gör en nytta-risk-analys i det fortsatta arbetet med MKB:n. 
WWF vill att utredaren föreslår alternativa åtgärder för att uppnå minskade fosforläckage.  

Förslag på 1-åriga miljö-, klimat- och djurvälfärdsersättningar som inte ingår i Jordbruksverkets 
huvudalternativ till balanserad budget  

33. Proteingrödor  

Professional management skriver att stödet kan förväntas ha positiv effekt på markbördighet och 
kolinlagning. En ökad odling av proteingrödor i Sverige kan också minska behovet av import av 
proteinfoder samt öka tillgången på inhemska vegetabilier. Vidare konstaterar utredaren: ”Alla bidrag 
som syftar till att begränsa klimatpåverkan är av vikt och uteblivet stöd kan ses som negativ påverkan. 
Det är därför av stor vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt hanterligt för sökanden och 
myndighet/stödmyndighet.  

WWF delar Professional managements preliminära bedömning av miljö- och klimateffekterna av detta 
stöd. WWF vill att ett stöd för proteingrödor införs i pelare 1.  

34. Precisionsodling planering  

Åtgärden planering för precisionsjordbruk innehåller fem olika åtgärder: växtodlingsplan med 
gödslingsplan, växtnäringsbalans, markkartering, stallgödselanalys av flytgödsel och ogödslade rutor i 
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fält. Syftet med åtgärden är att motverka näringsläckage och övergödning samt bidra till mer effektiv 
användning av näringsämnen. Ersättningen bedöms i åtgärdsförslaget att bidra till särskilt målet att 
främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft men även 
till särskilt mål att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till hållbar 
energi. Professional managements bedömning lyder: ”Det är positivt med den kompetensutveckling 
som kan ske genom detta planeringsstöd. Och: ”Vi är eniga om bedömningen av potentialen till 
positiva miljöeffekter av åtgärden.”  

WWF delar bedömningen att dessa planeringsverktyg är mycket värdefulla för att öka 
växtnäringsutnyttjandet och minska näringsläckagen. De är en förutsättning för att få koll på 
näringsflödena. WWF anser att denna miljöersättning bör ligga i pelare 2 som en 5-årig ersättning. Om 
ministerrådet och Europarlamentet beslutar om en högre öronmärkning för miljö och klimat i pelare 1 
eller om den föreslagna arealersättningen minskas kan det eventuellt ingå som 1-årig ersättning i 
pelare 1. Det finns viss risk för dödvikt med detta stöd, eftersom stora företag gör dessa åtgärder 
redan. WWF föreslår att Professional management studerar hur Finland arbetar med 
övergödningsfrågan inom CAP. Finland har en del av dessa planeringsverktyg som ett minimivillkor för 
att få söka andra miljöersättningar. I det fortsatta arbetet med MKB:n bör Professional management 
undersöka om detta kan vara en väg framåt även för Sverige.  

35. Precisionsodling- växtnäring, växtskydd  

Åtgärdens syfte är att bidra till ökad precision vid tillförsel av växtnäring och växtskyddsmedel i 
odlingen samt skydd av omgivningen vid spridning av både växtnäring och växtskyddsmedel. Detta 
stöd ska bidra till det tekniska och praktiska genomförandet baserat på den kunskap som tagits fram 
med stöd av planeringsverktygen i stödet för Precisionsjordbruk planering.  

Professional management skriver att de är eniga med Jordbruksverket om ”bedömningen av 
potentialen till positiva miljöeffekter av åtgärden”.  

WWF anser att stöd för att använda teknik för precisionsodling ska stödjas genom ett investeringsstöd 
i pelare 2 och inte som en 1-årig arealbaserad ersättning i pelare 1. Åtgärden är visserligen bra och 
minskar näringsläckaget, men tekniken är ofta lönsam för större företag att använda eftersom behov 
av inköp av gödningsmedel och bekämpningsmedel minskar. WWF ser inte att själva användningen av 
tekniken behöver stöd. WWF vill att Professional management saknar en motivering till att 
arealbaserad ersättning för användning av precisionsodlingsteknik behövs och uppmanar utredaren att 
belysa frågan i det fortsatta arbetet med MKB:n.  

36. Extra djuromsorg för dikor  

Syftet med åtgärden är att förbättra dikors djurvälfärd genom en produktionsplan som innehåller ett 
paket med åtgärder: foderinventering av grovfoder och kraftfoder, beräkning av foderinköp inklusive 
foderanalys, hullbedömning, åtgärder efter hullbedömning, dräktighetstestning, avels- och 
utslaktningsplan. Åtgärden bidrar främst till livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraft och god 
djuromsorg.  

Professional management skriver: ”Uteblivet stöd kan ses som negativ påverkan. Det är därför av stor 
vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt hanterligt för sökanden och myndighet/ 
stödmyndighet. Åtgärden bidrar främst till livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraft och god 
djuromsorg. ”  

WWF anser att djurvälfärd bör hanteras inom grundvillkor och lagstiftning. WWF ser stor risk för 
”dödvikt” i detta stöd, det vill säga att ersättning utgår för åtgärder som djurhållare gör ändå för att 
förbättra effektiviteten i djuruppfödningen. Djurvälfärdsersättningar som innebär att djuren får 
väsentligt bättre förutsättningar att utöva sina naturliga beteenden och som går långt utöver 
lagstadgade krav kan dock vara motiverade, som till exempel möjlighet för tjurar att få beta (som 
stutar).  
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37. Utökad betesgång mjölkkor  

Denna ersättning ska ges till mjölkkor som hålls på bete utöver de lagstadgade kraven. Djuren ska 
hållas ute antingen en förlängd tid per dygn (+ 2 tim) eller ett utökat antal dygn (+ 2-4 veckor).  

Professional management skriver: ”Uteblivet stöd kan ses som negativ påverkan. Det är därför av stor 
vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt hanterligt för sökanden och myndighet/ 
stödmyndighet. Åtgärden bidrar främst till livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraft och god 
djuromsorg”.  

WWF anser att djurvälfärd främst bör hanteras inom grundvillkor och lagstiftning. Svensk lagstiftning 
är emellertid unik vad gäller rätt till utevistelse och bete för mjölkkor. Det är rimligt att svenska 
producenter kompenseras för de extra utgifter som detta innebär, för att inte svensk djurhållning ska 
förlora i konkurrenskraft jämfört till exempel Danmark, där motsvarande rätt till utevistelse och bete 
inte finns lagstadgat. WWF undrar varför det inte är möjligt att ersätta lantbrukarna för den del som 
går utöver EU:s lagstiftning? WWF har tolkat det som att CAP-reformen öppnar upp för detta? WWF 
stödjer en ersättning som styr mot i huvudsak gräs- och grovfoderbaserad mjölkproduktion, med extra 
tillgång till bete och utevistelse. Kraftfodret bör vara inhemskt producerat och/eller baserat på 
restflöden från inhemsk produktion.  

WWF:s kommentarer till Övergripande bedömning (avsnitt 7)  

Professional management ser förbättringspotentialer beträffande följande:  

•  ”De förslag och kombinationer av eco-schemes som Jordbruksverket presenterar i 
huvudalternativet leder till att flödet av pengar går från skogsbygd till slätt- och mellanbygd i 
jämförelse med den regionala fördelningen av nuvarande gårdsstöd.”  

WWF delar oron att flödet av pengar går från skogsbygd till slättbygd därför att nedläggningen av 
jordbruk under lång tid har varit snabb i många skogsbygder och fortsatt jordbruk i hela landet är 
nödvändig för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Om eco-schemes 
omfördelar pengar från skogs- till slättbygd kan kompensationsstöden behöva öka för att 
säkerställa Ett rikt odlingslandskap i hela landet. Ytterligare ett sätt att stärka jordbruk i 
svårbrukade och mosaikartade landskap är att ge ersättning för brukande av små åkrar och 
betesmarker.  

•  ”De båda djurvälfärdsersättningarna som presenteras i rapporten om eco-schemes har inte tagits 
med i Jordbruksverkets huvudalternativ utan lagts sist i rangordningen, då verket bedömer att det 
finns en stor risk för många avvikelser på jordbruksföretagen, eftersom dessa ersättningar ställer 
krav på omfattande dokumentation av lantbrukaren. I förlängningen innebär det en risk för 
sanktioner för lantbrukaren. Ett alternativt förhållningssätt kan dock enligt vår bedömning vara att 
ställa rimligare krav på jordbrukarnas administrativa börda.”  

WWF saknar en motivering till varför Professional management anser att de föreslagna 
djurvälfärdsersättningarna ska ingå i strategisk plan.  

• ”Precisionsodling växtnäring och växtskydd skulle ge ett incitament för lantbrukare att använda 
teknik som styr användningen av insatsmedel bättre, vilket bör leda till ökad resurseffektivitet och 
minskad miljöpåverkan. Åtgärderna som ingår i detta alternativ har inte prioriterats i 
Jordbruksverkets huvudalternativ, då det rör sig om begränsade arealer.”  

WWF förstår inte vad Professional management vill ska förbättras, och önskar ett förtydligande.  

• ”Föreslagna Eco-schemes tar inte till vara potentialen i landskapselement och andra kulturmiljöer 
för att skapa gröna korridorer i landskapet.  

WWF delar Professional managements bedömning av landskapselementens betydelse och vill att 
ersättningar för skötsel av landskapselement bör utvecklas.  
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• ”Föreslagna eco-schemes förbiser att det biologiska kulturarvet är en stor del av odlingslandskapens 
mångfald.”  

WWF värdesätter det biologiska kulturarvet och dess betydelse för odlingslandskapets mångfald, 
och hade uppskattat om Professional management hade varit tydligare med vilken typ av åtgärder 
utredaren vill använda för att stödja det biologiska kulturarvet.  

• ”Vallstöd skulle enligt vår bedömning kunna utformas så att stöd ges för återetablering av vall efter 
att den blivit förstörd av vildsvin.”  

WWF förstår inte varför Professional management vill avgränsa ersättningen för vall till att enbart 
gälla för återetablering efter skada av vildsvin.  

• ”Av de bortprioriterade åtgärderna i förslaget till eco-schemes håller vi dock med om att det inte 
ska premieras att lantbrukaren är ansluten till IP Sigill.”  

WWF delar inte Professional managements bedömning och bifogar en särskild kommentar 
angående detta. WWF saknar en motivering till Professional managements ställningstagande. IP 
Sigill nämns enbart i denna enda mening (ovan).  

WWF:s kommentarer till de faktorer som Professional management bedömer inte fullt ut har 
beaktats underlag till den strategiska planen:  

Professional management framför följande synpunkter i punktform (kursiverat):  

 ”Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden. 
Invasiva främmande växter tar över och tränger bort naturligt förekommande växter i stor 
omfattning. Den största orsaken till utdöenden hos djur beror på effekter från invasiva främmande 
rovdjur. En del invasiva främmande arter kan även sprida sjukdomar till andra djur eller till 
människor, eller orsaka stora ekonomiska kostnader för samhället, vilket ökar deras negativa 
effekter. Det finns ett antal internationella och nationella konventioner och mål som ålägger 
nationerna att förhindra, utrota eller begränsa invasiva främmande arter, till exempel 
Riokonventionen, Bernkonventionen och den europeiska biodiversitetsstrategin. I slutet av 2014 
antogs även Europaparlamentets och Europarådets ännu striktare förordning om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter inom EU. Vissa invasiva arter 
har redan förorsakat skador för miljardbelopp i Europa. Trots detta saknas nästan helt stöd till 
åtgärder riktade mot invasiva främmande arter bland de åtgärdsförslag som har presenterats. 
Kompetensutveckling inom CAP kan visserligen användas för rådgivning kring dessa arter. Men 
rådgivning är en mindre del i kostnaden för den enskilde som drabbas. Det innebär en stor risk om 
dessa nödvändiga insatser är beroende av den enskildes ekonomiska förutsättningar och 
prioriteringar, medan de samhällsekonomiska konsekvenserna av uteblivna insatser är oändligt 
mycket större. Det som behövs nu är kraftfulla åtgärder att få bort invasiva arter innan det är för 
sent.  

WWF uppskattar att Professional management uppmärksammar hotet från invasiva främmande 
arter, och vill att ett miljöinvesteringsstöd eller annan typ av miljöersättning för att bekämpa 
invasiva främmande arter införs i strategisk plan. Detta avsnitt utmärker sig i den preliminära 
MKB:n eftersom det är föredömligt utförligt och välargumenterat.  

• För att uppnå klimatmålen räcker det inte att minska de fossila utsläppen. Även en nettominskning 
av kolet i det naturliga kretsloppet krävs, det vill säga så kallade negativa utsläpp. Stöd bör även 
ges för återvätning av dikade torvmarker, så att dessa kan fortsätta lagra kol på ett effektivt sätt.”  

WWF delar denna bedömning, och är försiktigt positiv till att hantera återvätning av dikade 
torvmarker inom CAP, men hade önskat att Professional management hade kommenterat det 
befintliga nationella stödet och motiverat varför det i stället bör hanteras inom CAP. Då hade den 
strategiska miljöbedömningen bidragit med värdefull information som många saknar.  
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• ”Behovet av omställning till en cirkulär ekonomi bör beaktas generellt i beskrivningen av villkoren 
för stöd i interventionerna och vilka kostnader som kan täckas av stödet. I de första förslagen till 
åtgärdsbeskrivningar angavs som villkor för stöd att materialet och utrustningen måste vara nytt. 
Efter påpekande från förhandsutvärderingen har detta ändrats så att även begagnad utrustning 
och material kan användas. Det är emellertid viktigt att i det fortsatta arbetet med villkoren 
generellt beakta möjligheterna till aktivt stöd för omställning till en cirkulär ekonomi.”  

WWF uppskattar att förhandsutvärderingen bidragit till denna förändring och delar bedömningen 
att villkoren bör formuleras för att stödja återvinning och ökad recirkulering av material och 
utrustning när de sammantagna miljö- och klimateffekterna blir positiva jämfört med att investera i 
ny teknik.  

• ”Åtgärderna i den strategiska planen bör bidra till att minska all onödig bränsleförbrukning genom 
effektivare transporter, användning av mer förnybar el, bränslesnålare fordon och mindre 
bilkörning, men det ställs inga sådana krav överhuvudtaget i åtgärdsbeskrivningarna. Detta är i sig 
anmärkningsvärt och ger fel signaler. Det är också enligt vår bedömning oacceptabelt att det i 
villkoren för stöd finns direkt kontraproduktiva stimulanser till biltrafik genom exempelvis att 
bidraget vid bilkörning är på 40 kronor per mil (jämfört med Skatteverkets fastställda 18,50 kronor 
per mil).”  

WWF delar synpunkten att den strategiska planen bör ha styrmedel som uppmuntrar till effektivare 
och mer hållbara transporter. På landsbygden är bilen ofta enda alternativet för en företagare, men 
incitament skulle kunna införas som gynnar förnybara drivmedel framför fossila (om inte denna 
teknik- och beteendeförändring stimuleras utanför CAP). Kravet att ersättningen för biltransporter 
sänks till 18.50 kr är rimligt.  

• ”Sverige importerar idag 85 % av allt biobränsle. Genom den utbyggda reduktionsplikten kommer 
dessutom mer biodrivmedel för inblandning i diesel och i viss mån även i bensin. Det finns en stor 
potential till ökad användning av råvara från den svenska jord- och skogsnäringen. Från jordbruket 
finns exempelvis potential till ökad användning av raps, majs, sockerbetor, gödsel, matavfall, 
slakteriavfall, slam med mera). Denna potential synes inte tas tillvara fullt ut i åtgärdsförslagen.”  

WWF delar bedömningen att svenskt lantbruk har potential att bidra med en ökad volym förnybara 
biodrivmedel. WWF ser särskilt positivt på möjligheten att producera biogas från stallgödsel, 
slakteriavfall och andra restprodukter i jordbruket som inte negativt påverkar bördighet. Det pågår 
även intressanta försök med gräsbaserade bioraffinaderier som producerar biogas och högvärdigt 
protein för foder. Investeringsstöd för att stötta denna utveckling är önskvärd. WWF anser däremot 
inte att det finns en stor ökningspotential av primära skogsbränslen i Sverige. Generellt bedömer 
WWF att det totala volymuttaget av biomassa från skogen kan komma att behöva minska både 
utifrån att bevara biologisk mångfald men också för att klimatanpassa skogsbruket. Det innebär 
också att uttaget av primära skogsbränslen av framförallt grenar och toppar från skogen begränsas. 
WWF stödjer inte stubbrytning i skogen. I vilken mån det finns en ökningspotential i produktion av 
biodrivmedel av rest- eller biprodukter inom skogsindustrin är idag oklart då detta beror på hur 
utvecklingen kommer att se ut avseende konkurrens och produktion av andra förnybara 
skogsprodukter. Biodrivmedel bör betraktas som den produkt som har lägst ekonomiskt värde i 
förädlingskedjan av skogsprodukter vilket innebär en begränsad framtida konkurrenspotential.  

Till remissvaret fanns följande dokument bifogade:   

1. WWF:s synpunkter 1-åriga miljöersättningar  
2. WWF:S remissvar ang behovsanalys  
3. Skrivelse om IP Sigill  
4. Skrivelse om naturbetesmarker tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Upplandsstiftelsen  
 

Nedan presenteras yttranden från privatpersoner:  
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 Privatperson [SA] 

A) Skötselvillkoret "Får inte putsas under tiden 1 april till 30 juni" bör ändras. För att förlänga 
blomningstiden kan man på ytor sådda med fleråriga örter putsa av dem i t.ex. slutet av maj. Då 
kommer blommsättningen igång senare och på så vis kan man styra blomningstiden. Ponera man har 
en 6 meter bred remsa, man putsar av 3 meter i slutet på maj men låter den andra halvan vara orörd. 
Då får man en betydligt längre blomning på samma yta/sträcka. Tänk om och bortse från att detta går 
emot hänsysnsreglerna, inför en generell dispens i detta fall. 

B) Jag tycker det är bra att ersättningsnivån är differentierat baserat på geografi. Högre i Skåne, och 
lägre allteftersom produktionsgrödor är mindre atraktivt att brukas. 

C) Vad anbelangar geografin. Jag tycker absolut det helst ska gå att söka i hela landet. Om inte i hela 
landet så skogsundantag som rådde mellan 2015‐2020 (alldeles för snävt med bara områden utanför 
kompensationsstödet, då skulle t.ex. norra delen av Dalboslätten, Sveriges tredje största slättbygd, 
uteslutas helt från stödet, ett naturgeografiskt prefekt område för stödet).  

Jag tycker visserligen att ersättningen kan vara låg i skogsundantaget (så att kostnad för utsäde täcks, 
möjligen även viss jordbearbetning). 

Rädslan för att permanenta gräsmarker med stora värden skulle plöjas upp om för att besås är 
obefintlig. Om man skulle utföra en inventering på dessa marker skulle man snart upptäcka att 98 % 
inte innehåller några värden knuta till fältskiktet alls. På de 2 % som det skulle finnas värden på så har 
det sitt ursprung i främst vilken hävd dessa marker haft, inte det faktum att man råkat söka träda eller 
vall 5 år i rad. Summa summarum. Om någon skulle vilja plöja upp sin trädade mark som putsats i 10‐
20 år utan att något annat än i bästa fall hundkex växer där, låt då den personen göra det och 
subventionera gärna den åtgärden för det kommer också gynna tama som vilda pollinatörer även om 
marken skulle ligga i skogsbygd. 

 Privatperson [PJ] 

1. Det står inget om ersättning för långliggande vallar, s.k. Ängsvallar, se länk nedan 

http://djur.jordbruksverket.se/download/18.789f98e165775faad859840/1535441118561/%C3%84ngs
vallsprojektetslutrapport.pdf 

Det är bra om det kommer att förtydligande i hur dessa skall hanteras, då vissa länsstyrelser lägger upp 

dessa som slåtterängar med särskilda värden... Förslagsvis kan dess istället jämställas med 
myrslåtterängar, då de lättare att slå/ forsla bort höet och hyser många gånger höga naturvärden . 

2. Önskvärt med att lägga till komplementen: 

1: Kompost, det blir stor mängder löv, moss, barr, etc när fagningen sker på slåtterängarna som kan 
läggas i "kompost". 

2: Skapande av Faunadepåer i anslutning till slåtterängar. När en Slåtteräng återskapas/underhålls 
så tas sly, rötter (nya som äldre) bort. detta skulle kunna läggas i s.k. faunadepår. 

Om ovan två nämnda komplement skulle skapas i anslutning till slåtterängen/arna så gynnas den 
biologiska mångfalden, då naturliga komposter/Faunadepåer är en bristvara i dagens natur. 

3. Ett komplement för bekämpning av mossa i slåtterängar/äldre fodermark, då mossan är ett stort 
hinder för fröspridning av nya blommor och örter samt för olika insektsarter som är beroende av att 
komma i kontakt med jord, likt olika solitärbin. Mossan gynnar dessutom oönskad vegetation då det är 
en god grogrund för nya buskar och träd i ängsmark. Mossa i slåtterängar har blivit stor utmaning för 
oss på Västkusten då den under senare år mer eller mindre växer året om! 

http://djur.jordbruksverket.se/download/18.789f98e165775faad859840/1535441118561/%C3%84ngsvallsprojektetslutrapport.pdf
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.789f98e165775faad859840/1535441118561/%C3%84ngsvallsprojektetslutrapport.pdf
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Resultatet av bekämpning av mossa lägger grunden för hur väl kommande säsongs fröspridning och 
jordblottor till vildbin och andra insekter blir. ”Tidig och sen fältgentiana har inventerats och 
situationen ser bättre ut 2020 än de senaste åren. Bland annat beror förbättringen på krattning av 
mossa som genomförs de senaste åren av Länsstyrelsen i Västra Götaland, samt markägare och ideella 
föreningar.” för mer info läs länk nedan: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3494a051175c8731bee10934/1606809147786/2020-30-
miljomalsbedomning.pdf, kapitel 16.3.1 
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Kommentarer till de synpunkter som framkommit i samrådsremissen 
 
Processen att ta fram en preliminär miljökonsekvensbedömning 
Vi har haft i uppdrag att som i en del i arbetet med den strategiska miljöbedömningen ta fram en 
preliminär miljökonsekvensbeskrivning, MKB (samrådsversion). Den preliminära MKB:n är ett 
underlag för att Jordbruksverket ska kunna genomföra ett samråd enligt miljöbalkens 6 kap. 9 § 
punkt 3 samt 6 kap. 15 §. Vi har enligt uppdragsbeskrivningen i vårt arbete utgått från de förslag 
till åtgärder i den strategiska planen som Jordbruksverket lämnat till Näringsdepartementet i 
december samt de kompletteringar som lämnas under våren 2021, särskilt gällande betesmarker 
och slåtterängar samt eco-schemes. Dessa åtgärdsförslag och texter samlat är en tidig version av 
den strategiska planen. Vi har även i arbetet beaktat relevant information i t.ex. råd från 
kommissionen och dess Evaluation Helpdesk, krav i förordningar och andra nationella eller 
europeiska riktlinjer eller råd om strategisk miljöbedömning. Vi har vidare i den preliminära MKB:n 
beaktat miljöbalkens krav på innehållet och relevanta delar av Naturvårdsverkets vägledning om 
strategiska miljöbedömningar enligt miljöbalkens 6 kap. 
 
Vi har inför färdigställandet av den preliminära MKB:n (samrådsversionen) stämt av ett utkast med 
Jordbruksverkets sakexperter och dess utvärderingssekretariat för att diskutera eventuella 
förtydliganden som kan behövas i underlaget eller i den preliminära MKB:n (samrådsversionen). 
Avstämning har också skett om outline och struktur på rapporten.  
 
Samrådsprocessen 
Den preliminära MKB:n (samrådsversionen) 2021-04-01 sändes av Jordbruksverket ut på remiss. 
Totalt har 32 svar inkommit på remissen, vilka finns förtecknade i bilaga 4. Vi vill tacka alla som har 
inkommit med remissvar för engagemang och kommentarer som är värdefulla för det fortsatta 
arbetet med den strategiska planen.  
 
I vårt uppdrag ingår att ställa samman synpunkterna som kommit in under samrådsprocessen. 
Inkomna synpunkter framgår av bilaga 4. Vidare ingå i uppdraget att kommentera dessa 
synpunkter där det är relevant i detta skede av processen. Detta görs i denna PM. Alla inkomna 
synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen oberoende av de 
kommenteras i denna PM eller inte.  
 
Synpunkter i remissvaren 
Syftet med den preliminära MKB:n (samrådsversionen) är att så tidigt som möjligt i processen med 
den strategiska planen kunna få in synpunkter på MKB:n för att förbättra det fortsatta arbetet med 
både den strategiska planen och den slutliga MKB:n. Det har således varit ett medvetet val från 
uppdragsgivarens sida att få synpunkter tidigt i processen även om då av naturliga skäl inte ett 
fullständigt underlag finns tillgängligt. Dessvärre har i flera av remissvaren inte beaktats dessa 
förutsättningar. Inte heller har i flera remissvar beaktats de begränsningar som finns för den 
preliminära MKB:n när det gäller bl a tillgången på underlag, tid för bedömningsarbetet, avsaknad 
av möjligheter till kompletterande egen faktainsamling för miljöbedömaren etc. 
 
Vår uppdragsgivare har tillgång till samtliga inkomna synpunkter från remissinstanserna och 
beaktar dessa i det fortsatta arbetet med den strategiska planen. I detta skede av processen är vår 
uppgift att uppmärksamma uppdragsgivaren på viktiga synpunkter från remissinstanserna som 
innebär förändringar jämfört med vår preliminära MKB. 
 
Vi vill därför uppmärksamma uppdragsgivaren på följande jämfört med vår preliminära MKB: 
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 Eftersom varken ekonomisk ram eller hur denna ska fördelas mellan olika åtgärder är klart 
i dagsläget kunde inget alternativt förslag till den strategiska planen som helhet 
presenteras i den preliminära versionen av MKB:n. Vår bedömning gjordes således på 
åtgärdsnivå. Våra kommentarer avser därför i huvudsak de synpunkter som har inkommit 
kring vår bedömning avseende enskilda åtgärder. 

 När det gäller nulägesbeskrivningen i kapitel 4 bör dock beskrivningen avseende levande 
skogar utvecklas något till följande: ”Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå 
samhällets mål för skogen. För att bevara skogens biologiska mångfald krävs förstärkta 
åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Skydd av skogar med 
höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra 
miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras och vars värde 
ökar över tid. Utvecklingen i miljön är negativ.” 

 Beträffande miljöeffekterna av gårdsstödet kan ytterligare understrykas att det ”Bidrar 
direkt till att jordbruk fortsatt kan bedrivas på landsbygden vilket är en viktig förutsättning 
för flera miljömål.  Bland de indirekta effekterna som kan uppstå finns många positiva 
miljöeffekter (Klimatanpassning, Inlagring av kol och växthusgasavgång från organogena 
jordar, Förnybar energi och energieffektivisering, Anpassad produktion till 
klimatförändringarna och Minskad relativ påverkan på klimatet, Minskad belastning på 
mark, luft och vatten, Biologisk mångfald i slättbygd och Värdefulla gräsmarker)”. 

 Vår text vad gäller ”Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och 
vårbearbetning för minskat kväveläckage (eco-scheme)” har delvis missuppfattats i 
remissvar: Den bör därför omformuleras på följande sätt:  Miljöeffekter: ”Bland de indirekta 
effekterna finns många positiva miljöeffekter (klimatpåverkan, inlagring av kol i marken och 
kontroll av kväve som urlakas från organogena jordar). Inlagringen av kol i marken avser att 
minska växtnäringsläckaget och därigenom förbättra markbördigheten. Fånggrödan tar upp 
överblivet kvävegödsel under hösten. Eftersom det mineraliserade kvävet annars hade lakats 
ur under höst-vinter reducerar fånggrödan detta. Processen innebär dock att jordbearbetning 
kan ske först efter stödåret. Beroende på arter när det gäller mellangröda, finns risk att 
grövre rotsystem medför markerosion. Genom att ersättningen blir ettårig bör intresset från 
lantbrukarna bli avsevärt större än vid en femårig miljöersättning.” Risk för negativa 
miljöeffekter: ”Utnyttjande av fång- och mellangrödor innebär att under det s.k. stödåret kan 
inte jordbearbetning ske utan marken måste då vara orörd. Möjligheten att utnyttja marken 
efter stödåret kompenserar för stödårstiden. Stödet i sig har inga negativa miljökonsekvenser 
om instruktionerna följs noggrant. I och med att stödet är ett-årigt så bör effekterna ur 
miljösynpunkt bli goda.” 

 Det bör förtydligas att ”Stöd till biodlingssektorn” främst bidrar till ekosystemtjänsten 
pollinering i landskapet. I ett av remissvaren hävdas att biodling kan ha negativa effekter 
på vildbin genom konkurrens om nektar- och pollenresurser och undanträngningseffekter. 
Det finns dock evidens för att vi inte klarar oss utan biodling. Vid ett klokt genomförande 
med hänsyn till vildbin kan åtgärden bidra till hållbar utveckling genom bidrag till ”Ett rikt 
odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv och Livsmedelsstrategin”. 

 När det gäller ”Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner” bör ”Risk för 
negativa miljöeffekter och hur dessa kan motverkas” förtydligas enligt följande: ”Stödet 
har inga negativa miljökonsekvenser i sig. Uteblivet stöd kan dock ses som negativ 
påverkan.  Det är därför av stor vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, administrativt 
hanterligt för sökanden och myndighet/stödmyndighet.” 

 En av remissinstanserna (LRF) framhåller att de åtgärder som Jordbruksverket hittills 
förordat inom ramen för ecoschemes ger flertalet lantbrukare för få valmöjligheter. Därför 
vill LRF tydligt förorda en komplettering med något av de alternativ som tagits fram och 
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som finns med i MKBn, exempelvis precisionsjordbruk planering och odling. Detta är i linje 
med vårt förslag men kan vara ett förtydligande.  

 I avsnitt 6.2 Konsekvenser av nollalternativet bör följande läggas till ”Skogens miljövärden 
infördes 2016 som en del av landsbygdsprogrammet. Syftet är att bevara och utveckla 
biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Det ska göras på skogsmark med 
skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. För miljökvalitetsmålet Levande skogar är 
nollalternativet därför sannolikt bättre då det i nuläget är oklart om Skogens miljövärden 
kommer att ersättas av till exempel ett nationellt stöd.” 

 
Vår övergripande bedömning i avsnitt 7.2 förändras inte. 

 
 
 


	Bilaga 2A Jordbruksverkets förslag till avgränsningar.pdf
	Förslag till avgränsning av strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027
	Syftet med denna PM
	Avgränsningar i miljöbedömningsarbetet
	Avgränsningar i olika skeden i processen med den strategiska planen
	Geografisk avgränsning
	Avgränsning i tid
	Detaljeringsgrad och omfattning
	Utgångspunkter för val av aspekter och mål
	Relevanta miljöeffekter för bedömning av den strategiska planen
	Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den strategiska planen
	Betydande miljöeffekter

	Relevanta slutsatser i de fördjupade utvärderingarna av miljömålen
	Generationsmålet
	Ett rikt odlingslandskap
	Begränsad klimatpåverkan
	Ett rikt växt- och djurliv
	Ingen övergödning
	Levande skogar
	Myllrande våtmarker
	Bara naturlig försurning
	Giftfri miljö
	Grundvatten av god kvalitet
	Levande sjöar och vattendrag
	Hav i balans samt levande kust och skärgård
	Storslagen fjällmiljö
	God bebyggd miljö



	Bilaga 2B Jordbruksverkets förslag till alternativhantering.pdf
	Förslag till alternativhantering i strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027
	Syftet med denna PM
	Alternativ i den strategiska miljöbedömningen
	Målen som styr de valda alternativen
	Mål på EU-nivå
	Mål på nationell nivå

	Förslag till alternativ
	Nollalternativ
	Andra alternativ
	Jämförelse mellan positiva och negativa aspekter för de olika alternativen




