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Jordbruksverkets förslag på hantering av ersättning 
till betesmarker och slåtterängar i CAP efter 2020 – en 
syntes av nyligen genomförda analyser 

 

Jordbruksverkets slutsatser – sammanfattning 

Vi föreslår att: 

 Inte flytta ersättningen för betesmarker och slåtterängar till eco-schemes 

 Ta bort åtagandeplaner för alla markklasser och komplement1 

 Ersättningsnivåerna höjs så att de bättre motsvarar kostnadsökningar och 

intäktsbortfall för lantbrukarna 

 Öka satsningar på rådgivning när åtagandeplanen tas bort 

 Behålla dagens omfattning på gårdsstödsdefinitionen 

 Behålla differentiering av ersättningen till betesmarker och slåtterängar 

 

Vi behöver utreda: 

 Utformning och finansiering av komplementen    

 Förändring av villkor och kalkyler   

 Genomförande av rådgivningssatsningarna  

 Hur vi på effektivaste sätt ajourhåller markklasser och block 

 

Vi behöver arbeta vidare med: 

 En förutsättning för rekommendationerna ovan är att arbetet med att 

korta ned tiden som länsstyrelserna behöver lägga på  handläggning av 

åtaganden fortsätter och fullföljs. 

                                                 
1 I avsnitt 6 finns en förklaring på orden åtagandeplan, åtagande, specialklass och komplement. 
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1. Förslag 

 

Flytta inte ersättningen till betesmarker och slåtterängar till eco-schemes 

Jordbruksverket föreslår att miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar 

ligger kvar i pelare 2. Den främsta anledningen till att inte flytta ersättningarna 

för betesmarker med allmänna och särskilda värden är att specialklasser och 

vissa komplement inte är tillåtna i en hektarbaserad ersättning på 

gårdsstödsberättigad areal.  

Komplement och specialklasser kommer även fortsatt att behöva hanteras med 

femårsåtaganden vilket skulle innebära att lantbrukare och myndigheter behöver 

hantera upp till tre olika ersättningar uppdelat på olika pelare, istället för en. Det 

finns en risk att utvecklingskostnader för flera system, och administrationen de 

skapar för lantbrukare och myndigheter, överstiger tidsvinsterna i 

länsstyrelsernas handläggning. Detta gör att vi inte kan rekommendera en flytt av 

allmänna och särskilda värden till eco-schemes när specialklasser och 

komplement samtidigt ska hanteras med femåriga ersättningar i pelare 2.  

Jordbruksverket förordar, som nämnt i tidigare uppdrag om eco-schemes ( Dnr. 

3.1.17-00151/2020), att vi omvandlar minskat kväveläckage och ersättningarna 

till ekologisk produktion till ettåriga ersättningar inom direktstöden. 

Ur jordbrukarnas synvinkel skulle det finnas vinster med att överföra 

betesmarksstödet till eco-schemes eftersom det ger ökad flexibilitet och gör det 

enklare att planera. Risken att skötseln av markerna försämras och risken för 

administrativa problemen överväger dock i en samlad bedömning. För att öka 

jordbrukarnas motivation och minska oron för att göra fel föreslår 

Jordbruksverket att rådgivningsinsatser riktade mot jordbrukarna förstärks och 

ett fortsatt arbete med att minska administrativt tunga moment, se kommande 

avsnitt. 

 

Ta bort åtagandeplaner för alla markklasser och komplement 

Utredningen om förenkling av åtagandeplaner (Dnr. 3.1.17-08698/2018) 

kommer fram till att de flesta marker kan skötas med generella villkor. Detta 

gäller även specialklasser. Med tanke på den komplexitet som åtagandeplanerna 

tillför föreslår vi att det inte ska finnas några marker med åtagandeplaner inom 

CAP. 

 

Utöver slutsatserna i utredningen om förenkling av åtagandeplaner så anser 

Jordbruksverket att komplementen kan hanteras utan åtagandeplan. 

Vi föreslår att marker med särskilda värden, specialklasserna samt relevanta 

komplement får generella skötselvillkor som är kopplade till markklassen istället 

för det till det enskilda skiftet. Villkoren för merandelen av arealen blir dock 

desamma. Detta innebär, som vi visat i utredningen om förenkling av 
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åtagandeplanerna, att miljönyttan kan bibehållas samtidigt som tid kan besparas i 

handläggningen av åtagandeplanerna och IT-utvecklingen är begränsad.  

 

Ersättningsnivåerna höjs så att de motsvarar framräknade merkostnader 
för lantbrukarna 

Attraktiva ersättningar är nödvändigt för att nå full anslutningspotential och 

bromsa den nedåtgående trenden i areal. Åtgärder med bara delvis 

kostnadstäckning konkurrerar dåligt med andra mer lönsamma aktiviteter på 

företagen. De är också mer attraktiva för de företag som har sämre lönsamhet 

och färre alternativa aktiviteter. 

Det utrymme som eventuellt uppstår om ersättningen till ekologisk produktion 

flyttar till eco-schemes kan med fördel användas till höjda ersättningar för 

betesmarker och slåtterängar. 

 

Satsa på rådgivning när åtagandeplanen försvinner 

Ett enklare system med färre villkor kan göra ersättningen mer attraktiv att söka 

och därmed ge en förbättrad miljönytta genom ökad stödanslutning. För att 

miljönyttan inte ska riskera att försämras genom försämrad skötsel bör ersättning 

av åtagandeplan kombineras med satsningar på skötselrådgivning. 

Istället för åtagandeplaner förordar vi rejäla satsningar på kompetensutveckling 

och rådgivning inom CAP, för att öka kunskaperna om hur betesmarker och 

slåtterängar ska skötas, inte minst marker med särskilda värden.  

Konsekvenserna för miljönyttan om man ersätter åtagandeplanerna med 

generella skötselvillkor beror till stor del på vilka villkor som blir generella och 

hur dessa villkor utformas. Om man sätter mer än ett generellt villkor kommer 

många marker att få fler villkor än de har idag vilket kan vara negativt för 

anslutningen. Det finns dock en risk att generella villkor kan leda till en alltför 

likriktad skötsel i olika marker. Det är därför viktigt att villkoren tillåter variation 

i skötseln och att inga villkor som inte är nödvändiga för att säkerställa 

miljönyttan blir generella.  

 

Behåll dagens gårdsstödsdefinition 

Vi vill inte utöka gårdsstödsdefinitionen till att omfatta fler markklasser än idag. 

Betesmarkerna har historiskt inneburit sanktionsrisker på grund av inaktivitet, 

igenväxning samt svårfastställda arealer. Arealer inom specialklasserna skulle 

sannolikt öka riskerna för sanktioner om de ingick i gårdsstödet. Det är bättre att 

kompensera avsaknad av gårdsstöd på dessa arealer genom att höja 

ersättningsnivåer för miljöersättningarna än att ändra definitioner i gårdsstödet.  
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En differentierad ersättning till betesmarker och slåtterängar bidrar till 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksverket vill understryka att ett system som ger ersättning för 

lantbrukarnas skötsel av marker med särskilda värden, vissa specialklasser och 

komplement är en nödvändighet både för miljönyttan och för att en mer kostsam 

skötsel av vissa arealer ska kunna ersättas.  Att bevara olika typer av gräsmarker 

är viktigt, inte bara för att bevara förutsättningar för vilda växter och djur, utan 

även för många ekosystemtjänster[1]. Det handlar bland annat om pollinering, 

växtskydd, vattenreglering och friluftsliv. Genom att ge ersättning till flera typer 

av ängs- och betesmarker samt för vissa skötselåtgärder ökar förutsättningarna 

för olika typer av ekosystemtjänster och därmed möjligheterna att förstärka ett 

varierat och därmed ”robust” landskap. Ersättningar för skötsel av ängs- och 

betesmarker är ett av de viktigaste styrmedlen vi har för att bidra till nå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, som Jordbruksverket är ansvarig 

myndighet för.  

 

 

2. Utredningsbehov och fortsatt arbete 

 

Utformning och finansiering av komplementen    

Om alla åtagandeplaner tas bort måste det finnas en metod för att hantera 

komplementen. Komplementen bör ses över och motiveras utifrån syfte, vem 

som är stödmottagare samt koppling till markklassen. En del komplement kan 

passa som generella villkor på vissa marker medan andra bör hanteras separat till 

exempel med nationell finansiering, eller tas bort. Hur enskilda komplement ska 

hanteras bör alltså utredas ytterligare. Vissa av åtgärderna som omfattas av 

komplementen finansieras idag både inom CAP och med nationellt anslag. 

Denna problematik berörs i Jordbruksverkets analys av hantering av gräsmarker 

(Dnr 3.1.17-10807/2019) och bör undvikas framöver.  

Vi ser inga vinster med att skapa ett nytt ansökans- och handläggningssystem om 

marker eller komplement av större omfattning ska hanteras med enbart nationella 

pengar. Större arealer bör hanteras och ansökas på samma sätt som övriga 

jordbrukarstöd i SAM Internet. 

 

Villkor, ersättningsnivåer och kalkyler   

Vi behöver se över ersättningsnivåer och villkor. Idag täcker ersättningsnivåerna 

endast en del av de intäktsbortfall och kostnadsökningar som åtgärderna 

genererar hos de 25 000 stödmottagarna av ersättning för skötsel av betesmarker 

och slåtterängar. 

                                                 
[1] https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2582  

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2582
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Jordbruksverket har gjort en genomgång av villkoren för ersättningen till 

betesmarker och slåtterängar inklusive komplement och konstaterar att vissa 

villkor överlappar varandra och vissa villkor är viktigare för administrationen än 

för att uppfylla syftet med ersättningen. 

 

Upplägg för utökad rådgivning  

Som tidigare nämnts bör ett avskaffande av åtagandeplanerna kombineras med 

satsningar på skötselrådgivning för att motverka risker för att miljönyttan 

försämras. Hur denna rådgivning ska utformas och riktas bör ingå planen för 

utformning av kompetensutvecklingen i nya CAP. 

 

Hur vi på effektivaste sätt ajourhåller markklasser och block 

Det finns ett behov att besluta hur ajourhållning av markklasser ska hanteras. Vi ser att 

det finns en potential i att samordna detta med befintlig ajourhållning av block. Hur 

den samordnade ajourhållningen kan implementeras och arbetsfördelningen mellan 

myndigheter behöver utredas vidare. 

 

Arbetet med att korta ned tiden som länsstyrelserna behöver lägga på  
handläggning av åtaganden bör fortsätta  

Ett av huvudargumenten för att ta bort femåriga åtaganden, som vi alltså inte 

rekommenderar, är att förändringar i åtaganden för ersättningen till betesmarker 

och slåtterängar är en av de största posterna för tidsåtgång hos länsstyrelser och 

lantbrukare. Det är även ett stort irritationsmoment. Vi vill fortsätta med arbetet 

att få ned antalet ändringar i åtaganden, exempelvis har vi nyligen analyserat hur 

små ändringar av block skulle kunna minska. 

 

3. Vad betyder förslaget ur ett konkurrenskrafts-, hållbarhets- och 
landsbygdsperspektiv  

I vårt arbete tar vi hänsyn till att kommande jordbrukspolitik bidrar till 

utvecklingen av jordbrukets konkurrenskraft, effekter för hållbar utveckling och 

för landsbygden.  

 

4. Förenkling 

Beskrivningarna utgår från att den nya jordbrukspolitiken och implementeringen 

av denna ska vara så enkel som möjligt för stödmottagare såväl som 

myndigheter. Borttagande av åtagandeplaner är en mycket stor sådan förenkling.  
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5. Samråd 

Under hearingen om åtagandeplaner var det flera som framförde önskemål om 

att ha åtagandeplaner kvar och att införa en extra ersättningsnivå för vissa extra 

värdefulla marker, så kallade värdekärnor. Trots det föreslår vi att det inte läggs 

in en extra ersättningsnivå och att alla åtagandeplaner tas bort för de ersättningar 

som söks inom SAM Internet.  Vi föreslår istället mer satsningar på rådgivning, 

så att stödsystemen kan hållas så enkla som möjligt.  

Vår slutsats är således att måluppfyllelsen blir tillräcklig, vi når förenklingar 

både för den stödsökande och i handläggningsprocessen. Vi undviker också 

risker i utvecklingsarbetet och kan bibehålla den stabilitet som byggts i IT-

systemet vilket i sin tur medför lägre utvecklingskostnad. 

 

6. Liten ordlista  

 

Åtagande Femårigt avtal mellan lantbrukare och myndighet om att 

åtgärder ska utföras och ersättning betalas ut under en viss 

tidsperiod 

Åtagandeplan  En bilaga till åtagandet för miljöersättningen för 

betesmarker och slåtterängar med exempelvis motiv, 

beskrivning och skötselvillkor för de block som en 

lantbrukare har åtagande på. En åtagandeplan ges till de 

lantbrukare som har ett åtagande för särskild skötsel.  

Specialklasser Markklasser som får miljöersättning men inte gårdsstöd, 

exempelvis alvarmarker, gräsfattiga marker och 

mosaikbetesmarker. 

Komplement Aktiviteter som är knutna till ett åtagande för betesmarker 

och slåtterängar med särskild skötsel d.v.s. särskilda värden 

och specialklasser. 

 

 


