
Faktablad om EU-ersättningar 2020 
CAP-ersättningar som direkt eller indirekt har anknytning till gräsmarker i odlingslandskapet. 

Information från Jordbruksverkets webbplats februari 2020.  

Pelare 1 – inkomststöd 
Gårdsstöd: lämnas för all åkermark och betesmark som det finns stödrätter för. Varje stödrätt är värd 

i storleksordningen 130 euro/hektar.  

Stöd för unga: Unga lantbrukare cirka 60 euro per hektar för maximalt 90 hektar.  

Förgröningsstöd: lämnas för all åkermark och betesmark som det finns stödrätter för och uppgår till i 

storleksordningen 70 euro/hektar. (Förgröningsstödet försvinner när nästa CAP-period inleds.) 

Nötkreatursstöd: Cirka 90 euro per djurenhet (fullt stöd lämnas för nötkreatur över 1 år som hålls 

under räkningsperioden 1 augusti – 31 juli)  

 

Pelare 2 – landsbygdsprogrammet 

Miljöersättning för vallodling 
Lämnas i de delar av landet där det inte går att få kompensationsstöd. Ersättningen är 500 kronor per 

hektar för vall med tre års liggetid.  

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 
Ersättning lämnas i hela landet (förutom alvarbete på Öland och Gotland).  

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel 1 000 kr/hektar 

Betesmarker med särskild skötsel 2 800 kr/hektar 

Slåtterängar med särskild skötsel 5 500 kr/hektar 

Alvarbete 1 400 kr/hektar 

Skogsbete 3 500 kr/hektar 

Mosaikbetesmarker 2 700 kr/hektar 

Gräsfattiga marker 2 700 kr/hektar 

Komplement bränning 800 kr/hektar 

Komplement efterbete 700 kr/hektar 

Komplement höhantering 1 700 kr/hektar 

Komplement lieslåtter 7 000 kr/hektar 

Komplement lövtäkt 100 kr/styck 

Komplement svårtillgängliga platser 1 000 kr/hektar 

Det finns också miljöersättning för restaurering (3 600 kronor per hektar) och engångsröjning (5 000 

kronor per hektar) av naturbetesmark samt ersättning för fäbodbete och för fäbod i bruk.  

Ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/ andra ettåriga grödor 
(inte vallodling på åkermark) 

1 500 kr per hektar 

Potatis, sockerbetor och grönsaker 5 000 kr per hektar 

Frukt och bär 7 500 kr per hektar 

Djurersättning åkermark,  
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet 

1 600 kr per hektar 

Djurersättning betesmark,  
där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet 

800 kr per hektar 



Kompensationsstöd 
Ersättning lämnas för odling av växtodlingsgrödor, extensiva grödor samt för grovfodergrödor i 

kombination med innehav av djur. Ersättningen är indelad i olika nivåer beroende på vilken typ av 

jordbruk verksamheten klassas som samt var i landet verksamheten finns.   

 Typ 1, 2, 3: Jordbruk med nötkreatur, tackor eller getter i kombination med grovfodergrödor. 

Grovfodergrödor är bland annat vall, grönfoder, betesmark och slåtteräng. 

 Typ 4: Jordbruk med växtodlingsgrödor. Växtodlingsgrödor är bland annat spannmål, 

proteingrödor och potatis. 

 Typ 5: Extensivt jordbruk med grovfodergrödor utan nöt, tackor eller getter. 

Ersättning per hektar: 

Område Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 

1 5 400 2 600 1 000 1 200 400 

2 4 100 2 300 1 000 1 200 300 

3 3 900 2 100 800 1 200 250 

4 3 300 1 700 700 1 200 250 

5 3 000 1 500 600 1 200 250 

6 2 100 1 000 300 800  

7 1 600 700 250 800  

8 1 200 600 250 600  

9 800 400  700  

10 600 300  800  

11 1 000 400  800  

12 1 600 500  700  
 

Djurtätheten per hektar grovfoderareal påverkar vilken typ av jordbruk det klassas som 

Område Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 5 

1–5 minst 0,65 minst 0,30 minst 0,10 lägre än 0,10 

6–12 minst 1,00 minst 0,40 minst 0,10 lägre än 0,10 
Se karta på nästa sida 

Djurvälfärdsersättningar 
Extra djuromsorg för får: Ersättningen är 2 000 kronor per djurenhet. 1 får motsvarar 0,15 djurenhet. 

7 stycken får motsvarar alltså 1 djurenhet, således cirka 300 kronor per får.  

Utökad klövhälsovård för mjölkkor: Ersättningen är 220 kronor per djurenhet. 1 nötkreatur över 24 

månader motsvarar 1 djurenhet.  

Investeringsstöd 
Lantbrukare kan få investeringsstöd för upp till 40 % av kostnaderna för en investering. Maximalt 

stöd varierar över landet mellan 1 och 7 miljoner kronor. Det finns också stöd för att sätta upp 

stängsel mot rovdjur och för restaurering av betesmarker.  

Kompetensutveckling 
Inom landsbygdsprogrammet finns olika möjligheter för stöd för kompetensutveckling. Det är den 

som ordnar kompetensutveckling och rådgivning som tar del av stöden. De kan genomföra 

verksamheten i egen regi eller upphandla den.  

  



Stödområden för kompensationsstöd 

 


