
 

 

 

 

Workshop om gräsmarker i CAP 17 mars 2020 –  
Sammanställning av gruppdiskussioner 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ekosystemtjänster ordnade en workshop om gräsmarker den 17 

mars. Det övergripande temat för workshopen var ”Hur kan CAP-ersättningarna bidra till en 

långsiktig skötsel av olika slags gräsmarker?” 

Gruppdiskussionen utgick från ett antal frågeställningar vilka redovisas nedan. Diskussionen ska dock 

ses som en helhet för det var ofta diskussion om flera punkter samtidigt.  

1. Ersättningsnivåer för naturbetesmarker 

Det rådde bred samsyn kring att nuvarande ersättningsnivåer i miljöersättningen för betesmarker 

behöver höjas även om vissa framförde en brasklapp att det beror på vad som då eventuellt kan behöva 

prioriteras ned i CAP. Vissa framförde förslag på åtgärder att prioritera ned men där skedde ingen 

djupare diskussion. Det framfördes åsikter om att det behövs extra pengar för betesmarker med högre 

biologisk mångfald. Andra menade att samspelet mellan olika typer av betesmarker är viktigt liksom 

att företag med mycket marker med allmänna värden då skulle bli av med EU-ersättningar och gjorde 

därför ingen prioritering utan konstaterade att det behövs mer pengar till betesmarker överlag. En hög 

ersättning för bete ger högre incitament att beta betesmark framför åkermark.  

Vid diskussionen framkom önskemål både om att öka antalet betesmarksklasser och att minska dem. 

En ökning av antalet klasser skulle möjliggöra skarpare prioriteringar och styrning av ersättning 

medan en minskning av antalet klasser skulle skapa förenklingar. Här framfördes också förslag om att 

samordna större betesområden, se mer nedan. Gränsen mellan långliggande vall, betesmark med 

allmänna värden och betesmark med särskilda värden är flytande och gränsdragningar generellt 

innebär en extra problematik. Hur ska de mest värdefulla markerna identifieras och definieras? I 

sammanhanget om betesmarksklasser framfördes vikten av kontinuitet i ersättningen liksom att 

ersättningarna är långsiktiga och förutsägbara. Här kom också diskussion om tidigare 

definitionsförändringar av betesmarker upp som fortfarande innebär att vissa lantbrukare känner 

osäkerhet.  

Om inte ersättningen kan höjas så kan det finnas möjlighet att justera villkoren för ersättningen så att 

kostnaden för skötseln kan minska. Resonemang fördes om nya tekniker kan användas t.ex. för den 

dagliga tillsynen utan att riskera sämre djurskydd. Andra sätt att minska kostnaderna är att skapa större 

betesfållor genom att slå ihop flera skiften till en större fålla.  

Några framförde att ersättningen måste gå till den som sköter marken och inte markägaren. Några 

framförde att en djurkopplad betesmarksersättning skulle kunna lösa detta. I områden med mycket djur 

händer det att djurägaren får tillgång till ”gratis” betesmarker utan att få del av ersättningarna, annars 

tvingas djurägaren flytta djuren kanske flera mil bort. Det skulle vara intressant med en utredning av 

arrenderad mark med muntliga respektive skriftliga avtal för att få en översikt.  

Flera aspekter av fäbodbruket lyftes. I en grupp lyftes att det behövs differentiering av ersättningen 

mellan de 2-3 procent som har traditionell fäboddrift med mjölkning jämfört med de som har köttdjur 

på fäbodbete. Eventuellt borde fäbodbruket hanteras nationellt (utanför CAP) men långsiktig 

finansiering måste säkras då. En annan aspekt gällde utmarksbete som är vanligt vid fäbodar där 

definitionen av skogsbete ansågs vara alldeles för snäv och inte anpassad till mulbetesrätten.  

2. Små värdefulla betesmarker med långa avstånd och/eller svår arrondering. 

Risken är större att marker med svår arrondering överges. Önskemål framfördes om att det borde vara 

den hägnade ytan som ska räknas, detta blir särskilt aktuellt i skärgårdsområden där det ofta kan bli 

många små skiften som är hägnade i ett större område.  



 

 

 

 

3. Samverkan på landskapsnivå 

Ett sätt att underlätta samverkan på landskapsnivå vore att tillsätta resurspersoner som hjälper till med 

samordningen och att betes/skötselplaner görs för ett helt område istället för att det görs 

åtagandeplaner för specifika marker. Om skogsmark ligger mellan betesmarker bör korridorer 

(”passagemark”) på något sätt kunna komma med i planen också. Samverkan kan leda till större 

betesfållor. Att gå från 1 till 20 hektar ger en stor kostnadsbesparing. Digital övervakning/drönare, 

öronbrickor med GIS och virtuella stängsel är viktiga pusselbitar för ett effektivt utnyttjande av stora 

betesfållor. Resurspersonen eller betesförmedling borde kunna finansieras via landsbygdsprogrammet.  

 4. Effekter av oförutsägbara händelser 

Det anses viktigt att inte lantbrukare ska behöva ta hela risken för oförutsägbara händelser, men vad är 

dålig management och vad är katastrof? Erfarenheter från torkan 2018 visar att det behövs buffert, dvs. 

många behöver lite mer mark för foder men då riskerar man att hamna i en lägre nivå i 

kompensationsstödet och förlorar EU-ersättning (se även om målkonflikter).  

5. Målkonflikter 

En målkonflikt som flera grupper diskuterade gällde trappstegsmodellen i kompensationsstödet. Det 

blir för kostsamt för lantbrukarna att ha färre djur per hektar. Det finns flera exempel på att lantbrukare 

väljer att inte ta med naturbetesmarker i sin ansökan eftersom de är så extensiva och förslag har 

framförts om att vikta naturbetesmarker på ett annat sätt i kompensationsstödet. Det finns också 

exempel på att restaureringar av betesmarker inte utförs på grund av detta.  

Det finns också en målkonflikt i tidig vallskörd och häckande fåglar. Sen vallskörd ger betydligt sämre 

kvalitet på fodret men riskerar att missgynna häckande fåglar. Kan detta hanteras med en ersättning 

inom CAP?  

Generellt tar nog lantbrukare större ansvar för marker man äger än marker man arrenderar samtidigt 

som många måste arrendera mark för att få tillräckligt med foder/beten.  

Kan insatser på åkermark (t.ex. genom förgröningen) leda till minskat intresse att sköta betesmarker 

och vice versa? I en grupp lyftes att naturbetesmarker borde kunna räknas in i förgröningen.  

I en grupp diskuterades konflikt mellan livsmedelsproduktion och hävd av naturbeten där 

foderkvaliteten på naturbeten är för dålig för högproducerande djur och det kan bli problem med 

djurskyddet om dessa djur betar naturbetesmarker. Om det fanns möjlighet att sambeta en 

naturbetesmark och en vall skulle det underlätta utifrån dessa aspekter.  

6. Ersättningar för gräs på åkermark 

Vallodling på rena växtodlingsgårdar behöver stimuleras för mullbildning, men måste utformas så att 

det inte leder till åkermarksbete framför betesmarksbete. Behoven ser olika ut i slättbygd respektive 

skogs- och mellanbygd.  

Det vore bra om multifunktionella skyddszoner (SamZoner) kan komma med i EU-ersättningarna för 

att stimulera mer biologisk mångfald i slättområden. En grupp diskuterade att definitionen av vall inte 

är verklighetsbaserad, kan en skrivning liknande ”avsikten med vallen är att få en god skörd” vara 

ändamålsenlig?  

Flera grupper tog också upp ängsvallar, dvs. vallar med större inslag av annat än gräs. Det kan också 

röra sig om mark som idag tas upp som betesmark men som egentligen är gammal åker/vall med stort 

inslag av örter. Det framfördes behov av en ersättning där det är tillåtet att växtligheten naturaliseras, 

även med träd. Frågan om träd på jordbruksmark är dock komplicerad med tanke på de diskussioner 

som var för ett antal år sedan.  



 

 

 

 

 

7. Hur kan rådgivningen förbättra den långsiktiga skötseln av gräsmarker? 

Intresset för rådgivning är stort och resurserna räcker inte till. Samtidigt lyfter en grupp att det är 

viktigt att det sker lagom mycket rådgivning, för det måste finnas tid att sköta sitt företag – ökad 

samverkan mellan olika arrangörer är därför viktigt. Vid rådgivning är diskussionen och mötet A och 

O dvs. att rådgivningen görs som ett utbyte mellan arrangören och företagen och inte med ett 

ovanifrånperspektiv. För lantbruksföretagen är den en fördel om rådgivning om biologisk mångfald 

och produktion kan samordnas mer eftersom det blir mer tidseffektivt, för myndigheterna kan det vara 

svårt att få till eftersom det kräver mycket resurser och administrationen är komplicerad men det finns 

goda exempel.  

Om åtgärdsplanerna tas bort kommer rådgivningen att bli mycket viktigare.   

Flera grupper nämnde Greppa näringen som modell, skulle ett ”Greppa mångfalden” kunna utvecklas?  

Två grupper lyfte kontroller och att det inte bara bör vara fokus på brister utan också uppmärksamhet 

på det som är bra, råd kan vara bättre än villkor.  

Webbaserade kurser borde kunna fungera, samtidigt som många lyfter att mötet (enskilt eller i grupp) 

är viktigt för utbytet.  

Övrigt 

Åtagandeplaner – i flera grupper diskuterades åtagandeplaner som om de kommer finnas kvar i nästa 

period. Jordbruksverkets förslag om att ta bort dem har inte landat. Argument framfördes om att ha 

dem kvar, inte minst för att det investerats så mycket i dem. Samtidigt förs synpunkter fram om att 

dagens åtagandeplaner kanske, av rationaliseringsskäl, blivit för generella och därför inte ger det stöd 

lantbrukaren behöver.  

Det finns en enkät till mjölkbönder som pekar på att lantbrukare väljer att inte söka ersättning för 

naturbetesmarker i relativt hög utsträckning bland annat eftersom man är rädd för sanktioner men 

också för att man inte trodde att marken berättigade till ersättning.   

En grupp lyfte att det är viktigt att jobba med samhällets attityder och peka på att 

livsmedelsproduktionen är grunden för landskapet. 

Stöd för stängsling lyftes av några grupper.  

Diskussion om förenklingar förekom i alla grupper, t.ex. underlätta vid överlåtelser av åtaganden och 

om det verkligen är nödvändigt med alla löpande små justeringar av blockarealer.  

Oneliners:  

”Betes- och ängsmarker har stor betydelse för mångfalden och ekosystemtjänster vi idag tar för givna” 

”Ett lönsamt produktionsjordbruk är en grundförutsättning för att sköta gräsmarker och betesmarker” 

”Genom att markerna blir hävdade ökar områdets attraktionsvärde för boende, turism och annat 

företagande” 

 


