
;gm nå: Sv
i

Förstärkta miljö-
insatser i jordbruket

zâfáå YJN

,-7/-/////7/ lVé I fy e;ø x ,z,i z/////,.////j -zå rn. Jøárll FF-Eø-;øäÅu-f7,, f Kr///l/r r z . .å.: Q, h/xIv / ,,., m, ,z, 4âåi4,////-.-
fisk. ,.

dåv; 1
s... -

@

Ii .N r ,-ø . ; ,ff .:1 .., ,r.22 ,29 2 h: , gåørøa jau . .-V

J
SOU 1994: 82I





i
Statens offentliga utredningar

WW 1994:82
W Jordbruksdepartementet

Förstärkta miljö-
insatser i jordbruket

svensk tillämpning aV-

EG:s miljöprogram

Betänkande Jordbrukets milj öprogramutredningav
Stockholm 1994



och Dsremissutsändningar SOUkundtjänst.Förfrån Fritzesköpasoch kanDs svararSOU av
törvaltningskontorRegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm10647

50 2108-20Fax:
08-690 90 90Telefon:

91-38-13707-0ISBNABTRYCKERINORSTEDTS
0375-250XISSN1994Stockholm



Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Den 25 november 1993 bemyndigade regeringen chefen för Jord-
bruksdepartementet, statsrådet Olsson, tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift utreda fråganatt svenskt för stöd enligtettom program
EG:s förordning miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandeom

landskapet.av
Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Jordbruks-av

departementet den 15 januari 1994 departementsrådet Anders Lundin
särskild utredare.som

Till sakkunniga förordnades den 24 januari 1994 direktör Börje
Emilsson, universitetslektor Birgitta Juås och generaldirektör Per
Wramner.

Till förordnadesexperter dag miljöekonom Svantesamma
Axelsson, departementssekreterare Johan Bodegård, lantbrukare Peter
Einarsson, direktör Rune Frisén, avdelningschef Bengt O.H.
Johansson, departementssekreterare Ann Lemne, avdelningschef Carl
Johan Lidén, departementssekreterare Maria Malmlöf, civilingenjör
Sören Persson och departementssekreterare Ann Uustalu.

Till sekreterare förordnades departementssekreterare Katrine
Wiström.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 1994:82
Förstärkta miljöinsatser i jordbruket svensk tillämpning EG:sav-
miljöprogram.

Stockholm i juni 1994

Anders Lundin

Katrine Wiström





Innehåll

Sammanfattning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1 Uppdraget 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .1.1 Direktiven 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1.2 Betänkandets disposition 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Inledning problembeskrivning 27- . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Hållbar utveckling 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Jordbrukets miljömål 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Miljötillståndet i och miljöpåverkan jordbruket 30av . . . .2.3.1 Biologisk mångfald och kulturvärden 30. . . . . . . . . . .. .2.3.2 Växtnäringsläckage 31. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .2.3.3 Bekämpningsmedel 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3.4 Kadmium 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3.5 Ammoniak 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 Sammanfattning 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

3 Den svenska jordbrukspolitiken 37. . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 1990 års jordbrukspolitiska beslut 37. . . . . . . . . .. . . . . .3.1.1 Förväntade effekter i odlingslandskapet 1990 årsav
livsmedelspolitiska beslut 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 Anpassningar 1990 års livsmedelspolitiska beslut 41av . . .3.2.1 Vegetabiliesektom 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.2 Anirnaliesektom 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.3 Regional- miljöpolitikoch 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .3.2.4 Förväntade effekter i odlingslandskapet 44. . . . . . . . . . . .

4 EG:s jordbrukspolitik 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 EG:s jordbrukspolitik 45gemensamma . . . . . . . .. . . . . .4.2 EG:s reform jordbrukspolitiken år 1992 45av . . . . . . . . .4.3 EG:s kompletterande åtgärder 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4 EG:s miljöprogram för jordbruket 48. . . . . . . . . . . . . . .4.4.1 EG:s miljöprogram, förordning EEG 207892 48. . . . . . .4.4.2 Hittillsvarande erfarenheter 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.3 Handlingsfrihet 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Sveriges möjligheter påverka EG:s jordbruks- ochatt
miljöpolitik 52. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .



attBehov olika insatser för uppnå de svenska miljö-av
målen för jordbruket 55. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

5.1 Förhandlingsresultatet i medlemskapsförhandlingama 55..5.1.1 Vegetabiliesektom 55. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
5.1.2 Animaliesektom 56. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Regionalpolitik5.1.3 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .5.1.4 Skydd salmonella och djursjukdomar 57mot . . . . . . . . . .
5.2 Erfarenheter hittillsvarande styrmedel inom någraav

viktiga områden 58. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.1 Livsmedelspolitikens miljöeffekter 58. . . . . . . . . . . . . ..
5.2.2 Växtnäringsläckage 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5.2.3 Bekämpningsmedel 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Förväntad skillnad mellan miljömål och miljötillstånd i

olika delar landet efter medlemskap 61ettav . . . . . . . . . .
5.3.1 skillnadFörväntad i miljötillstånd efter medlemskap 61ett .
5.3.2 skillnadFörväntad mellan miljötillstånd 62och miljömål . .

Hur skall behoven tillgodoses principer 65- . . . . . . . . . . .
6.1 Allmärma utgångspunkter 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 EG:s miljöersättning 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
6.3 Ekonomisk modell för utformningen miljöersätmingav

enligt EG:s förordning 207892 68. . . . . .. . . . . . . . . . .
6.3.1 Efterfrågan på kollektiva nyttigheter

fallande betalningsvilja 69- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Utbud kollektiva nyttigheter 70av . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 Villkor för effektiv resursanvändning 70. . . . . . . . . . . . .6.3.4 Kommentarer till modellen 71.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Empiriska skattningar utbudet och efterfråganav

kollektiva nyttigheter miljötjänster 74. . . . . . . . . . . . . .

förProgrammet ekonomisk bärkraft 75. . . . . . . . . . . . . .
Miljöersätming inom i Sverige,LFA norra
miljöersättning-nord 75. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .7.1.1 Bakgrund 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

7.1.2 Motiv för miljöersätming-nord 77. . . . . . . . . . . .. . . . . .
7.1.3 Förslag till styrmedel 77. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Miljöersättning inom LFA-områden i södra Sverige,

miljöersätming-syd 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2.1 Bakgrund 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7.2.2 Motiv för miljöersätming-syd 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.3 Förslag till styrmedel 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resurshushållningsprogrammet 85. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Ekologiskt jordbruk 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1.1 Definition och bakgrund 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1.2 Motiv för stimulera ekologiskt jordbrukatt 86. . . . . . . ..8.1.3 Utvärdering hittillsvarande insatser 88av . . . . . . . . . . . . .8.1.4 Förslag till styrmedel 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1.5 Beräknad kostnad 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .konventionellt8.2 Resurshushållande jordbruk 109. . . . . . . . .8.2.1 Definition och bakgrund 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2.2 Motiv för stimulera resurshushållande konventionelltatt
jordbruk 110. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .8.2.3 Utvärdering hittillsvarande insatser 111av . . . . . . . . . . . .8.2.4 Förslag till styrmedel 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2.5 Beräknad anslutning och kostnad 125. . . . . . . . . . . . . . . .

Bevarandeprogrammet 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bevarande biologisk mångfald och kulturvärdenav
i odlingslandskapet 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1.1 Definition och bakgrund 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1.2 Motiv för bevara biologisk mångfald och kultur-att
värden i odlingslandskapet 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1.3 Utvärdering hittillsvarande insatser 133av . . . . . . . . . . . .9.1.4 Förslag till styrmedel för bevarande biologiskav
mångfald och kulturvärden i odlingslandskapet 136. . . . . .9.125 .Beräknad kostnad 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övriga9.2 åtgärder för bevara biologisk mångfaldatt

våtmarker, sprutningsfria kantzoner och utrotnings--
hotade husdjuisraser 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Definition9.2.1 och bakgrtmd 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.2 Motiv för ersättning 159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.3 Utvärdering hittillsvarande insatser 161av . . . . . . . . . . . .9.2.4 Förslag till styrmedel 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.5 Beräknad anslutning och kostnad 169. . . . . . . . . . . . . . . .Åtgärder9.3 för reducera växtnäringsläckageatt

extensiv vall, skyddszoner utmed vattendrag och fång--
grödor 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3.1 Definition och bakgrund 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



för reducerastimulera åtgärder9.3.2 Motiv för attatt
172växtnäringsläckaget . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .

173hittillsvarande insatser9.3.3 Utvärdering av . . . .. . . . . . . .
175till styrmedel9.3.4 Förslag .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .
179anslutning och kostnad9.3.5 Beräknad . . . . . . . . .. . . . . . .
180Skogliga åtgärder9.4 . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

185lantbrukaredemonstrationsprojekt föroch10 Utbildning .
185definitionBakgrund och10.1 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

avseendepraktikstimulera utbildning ochMotiv för10.2 att
185skogsbmksmetodermiljövänliga jord- och . . . . . . . . .

miljöutbildningar förtidigare10.3 Utvärdering av
186jordbrukare . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 190till utbildning10.4 Förslag .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

197kontroll och sanktionssystemBeslut,ll . . . .. . . . . . . . .
197beslutAvtal eller11.1 . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20011.2 Kontroll . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
201Sanktionssystemet11.3 . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

203Administration12 . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
arbetsfördelning ochnuvarande12.1 Myndigheternas sam-

203verkan . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20412.2 Utgângspunkter . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
206förslag12.3 Utredningens . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

209utvärdering och omprövningUppföljning,13 . . . .. . . . .
210Löpande uppföljning13.1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .
211omprövningSarnlad utvärdering och13.2 . . . .. . . . . . . . .

213finansiering14 Kostnader och .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
213administrativa14.1 Behov resurserav . .. . . . . . . . .. . . .
21614.2 Finansiering . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
217Litteraturförteckning . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Bilagor
221Bilaga Direktivl . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
227207892Förordning EEGBilaga 2 . . . . .. . . . . . . . . .. . . .

jord-påverkasVärdering miljövariablerBilaga 3 som avav
233bruksproduktion, DrakeL. . . . . .. . . . . . . . . . . ..



SOU 1994:82 Sammanfattning

Sammanfattning

Det svenska jordbruket uppfyller inte kravet på uthållighet. till-Det
godoser inte önskemålet kunna tillfredsställa dagens behovatt utanom

möjligheterna för framtidaäventyra generationer tillfredsställaatt att
sina behov. längreJu vi med ställa jordbruket tillväntar att ett ut-om
hålligt jordbruk desto dyrare blir Men det finns anledningprocessen.
till optimism. Det råder politisk enighet betydelsen jord-attom av
bruket utvecklas i miljövänlig och resurshushållande riktning och att

mål nås.uppsatta
Den snabbare ekonomiska tillväxten EU-medlemskap beräk-ettsom

medföra kan komma negativt påverka tillståndet i miljön. Detattnas
blir därför nödvändigt vidta långtgående miljöåtgärder vidatt mera

EU-medlemskap för inte försämra miljötillståndetett i Sverige.att
Jordbruket sektor i det sammanhangetär kan axla vidgaten ettsom
miljöansvar.

Sveriges roll i det internationella miljöarbetet har länge varit aktiv
och pådrivande. Sveriges deltagande i det internationella samarbetet
grundas på vårt för den globala miljön vi värl-ansvar ettsom som av
dens gynnande länder solidariskt måste Därutöverutöva. ärmera
Sveriges internationella agerande i vissa frågor särskilt viktigt för att
kurma uppnå nationella miljömål. Det gäller framför allt gränsöverskri-
dande luft- och vattenföroreningar. Jordbruket i många de länderav

ingår i EU inte särskiltär miljöanpassat. Ett EU-medlemskapsom
skulle förbättra Sveriges möjligheter påverka det internationellaatt
miljösamarbetet i allmänhet och samarbetet jordbruksområdet i
synnerhet.

Det finns alltså både nationella och internationella skäl fortsättaatt
den miljöanpassning det svenska jordbruket påbörjats. Dessaav som
skäl förstärks EU-medlemskap. Jordbruket de sektorerett ärav en av
där Sverige har goda förutsättningar utveckla nationell miljöpo-att en
litik kan bli förebild för andra länder. Jordbruket kan därför blisom

viktig del i framtida strategi för det svenska miljöarbetet inomen en
EU.
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utkrävasrimligen kanmiljöansvardetFör motatt somuppsvara
Målenjordbrukssektom.miljömål förvissauppställtriksdagenhar

be-skall tillgodoseåtgärdernaföreslagna ärutredningende attsom av
det le-kulturvärden, bevaramångfald ochutveckla biologiskochvara

minskaväxmäringsläckagetminskalandskapet,ochvande samtöppna
bekämpningsmedel.användningriskerna med av

främstdetvi konstaterai dag kan ärtill situationenOm vi attser
utred-människans hälsa. Inomförinnebär riskerföroreningar som

detkadmium iföda därmetaller i ärområde gäller detningens vete
Ca 100 000nitratnitrit i dricksvatten.problemetstörsta samt perso-

vanligtvis orsakatnitrathalterdricksvatten med högahar avner
stallgödselhantering.olämplig

människansdirekt bäringmarken har ingenAnvändningen av
möj-betydelsefull fördäremot mycketmening. Denhälsa i ärsnäv

upplevelse land-för vårturism ochrekreation ochlighetema till av
ochdet gäller dethelt annorlundaSituationen öppnaskapet. närär

föroreningar och mark-bådepåverkarvariationsrika landskapet. Där
kulturvärdena.mångfalden ochbiologiskaanvändningen den

SverigesNorrland och i södrajordbruket iförMycket talar att
ekonomisktsikt får svårt konkurreramellanbygder påskogs- och att

jordbruk kan kom-bedömt dessaUtredningen harslättbygden.med att
vidtas. Deninte motåtgärderomfattningiläggas storatt omnerma

till detknutnakulturvärdenmångfalden och debiologiska är nusom
Om dedrabbas.bygder kommerjordbruket i dessamångforrniga att

blir för-slåttermarkema läggsochogödslade betes-naturliga, ner
mångfald särskiltbiologisklusten stor.av

övergripan-miljöersättningsprogram och denSambandet mellan ett
påtaglig. Utredningen haruppenbar ochjordbrukspolitiken bådede är

samband.kartläggning detta Där-fullständiginte eftersträvat aven
förmedlabakgrundsbeskrivning förgjortutredningenhar attemot en

helhetsbild.konturerna enav
kapitlet under-hållbar utveckling. Ibegreppetkapitel 2 diskuterasI

sektori-i denmiljöproblemen bottnarde befintligastryks mångaatt av
organisationer haransvarsfördelningen deserade gör att som an-som

skildaför förvaltningför miljöskydd och ärnaturresursemaavsvar
förvaltningen. Efterekonomiskaför denfrån de har enansvarsom

mil-miljötillståndet i ochmiljömålgenomgång jordbrukets samt avav
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jöpåverkan jordbruket konstaterar utredningen det svenska jord-av att
bruket i dag inte bedrivs uthålligt.

I kapitel 3 redogörs för utvecklingen den svenska jordbmkspoli-av
tiken under 1990-talet. Effekterna 1990 års jordbrukspolitiska be-av
slut analyseras liksom de anpassningar vegetabilie- och anirnaliesek-av

gjorts för förbereda Sverigestorn jordbrukatt och livsmedelsin-som
dustri för EG. Anpassningen har minskat omställningssvårighetema

hotet den traditionella jordbruksproduktionenmen mot kvarstår.
I kapitel 4 beskrivs EG:s jordbrukspolitik. Dengemensamma re-

form jordbrukspolitiken beslutades i maj 1992av medförde bl.a.som
s.k. kompletterande stödåtgärderatt infördes. EG:s miljöprogram för

jordbruket förordning EEG 207892 syftar till minska jordbru-att
kets miljöbelastning och till bevara odlingslandskapet.att En detal-
jerad redovisning syftet, villkor och ersättningsregler Utred-av görs.
ningen förordningen hittillsnoterar tillämpatsatt flexibelt. Omfatt-
ningen och inriktningen förutsätts till med-programmetav anpassas
lemslandets specifika behov.

I kapitel 5 analyseras de behov olika insatser föreligger förav som
miljömålen för detatt svenska jordbruket skall uppnås. I kapitlet kon-

det svenska miljötillståndetstateras att vid EU-medlemskap kom-ett
försämras något vadatt gäller växtnäringsläckagemer och riskerna

med användning bekämpningsmedel. Det innebär utvecklingenav iatt
dessa avseenden går fel håll i förhållande till de riksdagen fast-av
ställa målen. Därför bör åtgärder för minska växtnäringsläckagetatt
och användningen bekämpningsmedel förstärkas. Marknadsordning-av

inom EG:s jordbrukspolitikarna inte tillräckligagemensamma är för
Sveriges mål bevaraatt den biologiskaatt mångfalden och öppetett

landskap skall kunna nås. EG:s miljöersättningsprogram skapar emel-
lertid goda förutsättningar för nå målen.att

I kapitel 6 utvecklas ekonomisk modell för hur EG:s miljöersätt-en
ningsförordning skall kunna tillämpas på effektivt i Sverige.ett sätt
Utredningen har valt betrakta miljöersätmingsprogrannnetatt ettsom

där det offentliga köper vissaprogram prestationer, kollektiva miljö-
nyttigheter. Miljönyttigheterna saknar emellertid marknad. Fören att
det skall bli lönsamt producera vissa, frånatt samhällets synpunkt
önskvärda, icke marknadsprissatta nyttigheter t.ex. och kultur-natur
värden betalar det offentliga ersättning för dessa nyttigheter. Ika-en
pitlet specificeras de villkor skall gälla för samhället skallsom att an-
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samhällsekono-utsträckning ärimiljönyttigheterköpa somenses
motiverade.miskt

möjlighetergodalämnar attmiljöersättningsprogramriktadeEG:s
iSverige harodlingslandskapet.imiljövärdena sam-och ökabehålla

medfinan-framförhandlatmedlemskapsförhandlingamaband med en
tilluppgårmiljöersättningsprogram,svensktförsieringsrarn somett

natio-likaförutsättermedfinansiering storEGzsmiljoner165 enecu.
uppgiftsindetUtredningen har attmedfinansiering. re-settnell som

medfmansierings-framförhandladedenutnyttjardovisa ett somprogram
samhällekonomisktbedömtsdetutsträckning mo-i den vararamen

tiverat.
föreslagnaför detriktlinjerföljandeföreslår program-Utredningen

miljöersättningförmet

miljöersätt-uppfylleråtgärderförendastErsättning lämnas som-
207892.ningsförordningen

principskall iuppoffringargjorda mot-förersättningarSamhällets- förharnyttighetemaproduceradededet värde sam-somsvara
hället.

ske. Enbör ompröv-ersättningssystemetutvärderinglöpandeEn av-
3 år.efterbör skening

för miljöersätt-nationellaföreslagna programmetutredningenDet av
demellansamordningmedområdeniprincip delasikanning treupp

bär-ekonomiskförDessaprogramområdena. ärolika programmet
bevarandeprogrammet.resurshushållningsprogrammetkraft, samt

vari-ochförmåletprincip öppeti ettProgramområdena motsvarar
vidriskernaochväxtnäringsläckagetminskamåletlandskap, atterat

biologiskbevaramåletbekämpningsmedelanvändning attsamtav
odlingslandskapet.ikulturvärdenochmångfald

bärkraftekonomiskförProgrammet
ekonomiska förut-öppenhetlandskapets ärhotetfrämstaDet ommot

ekono-Utanöverleva.långsiktigtjordbruketförsättningar saknas att
samhälletstillgodoseförförutsättningarbärkraftighet saknas attmisk

Utredningenlandskap.levandeochönskemåluttalade öppetettom
bärkraftighetframtidajordbruketsdärtvå områdendefinierathar
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kan ifrågasättas. Det gäller jordbruket i Sverige och i södranorra
Sveriges skogs- och mellanbygder.

Detta programområde nödvändig förär grund bevara öp-att etten
och varierat landskap. Den biologiska mångfalden ochpet de kultur-

värden samhället vill bevara i huvudsak knutna till fortsattärsom en
animalieproduktion och lämplig geografisk fördelning dennaen av
produktion. Det första programområdet för miljöersättning såledesär

skapa förutsättningarsätt för fortsatt drift i områdenett att be-som
döms producera kollektiva nyttigheter samhället har intressesom av.

Ett resultat medlemskapsförhandlingama överenskommelsenärav
miljöersättning enligt förordningen 207892 skall kunnaatt användas

för lösa de specifika problemen i jordbruketatt i Sverige.norra

Utredningen föreslår

miljöersättning lämnas i Sverige för främjaatt användning-attnorra
jordbruksmark förenlig med skyddär och förbättringen av som

miljön, landsbygden och landskapet bevara levande ochav ett
landskap,öppet

denna ersättning lämnas för vall och betesmark. Tillatt förgrund
ersättningsberättigade arealer bör ligga koppling mellan djuren
och arealanvändning djurenhet ochper

maximal ersättning enligt förordningen lämnasatt i stödområdena
1-3 2 750 krha. I område 4 lämnas ersättning med l 435
krha.

Enligt utredningens bedömning de fysiska betingelsemaär och od-
lingsförutsättningen i det mindre gynnande området LFA-området i
södra Sverige i desamma i Sveriges stödområdestort sett som norra

Detta motiverar enligt utredningen den kombination stöd ochatt av
ersättning skall långsiktig bärkraftighet i stödområdegarantera 4som
också tillämpligt i LFA-omrâdetär i södra Sverige.

Utredningen föreslår därför

miljöersättning lämnas för vall och betesmark iatt det mindre gyn-
nade området LFA-området i södra Sveriges skogs- och mel-
lanbygder,
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medochmellanbygdemaikrha400medlämnasersättningatt
ochskogsbygdernaikrha400l

levande ilandskapoch öppetbevara norraföråtgärden ettattatt
kombine-skall kunnaSverigesödraLFA-området iochSverige

åtgärder.ersätmingsberättigadeandramedras

Resurshushållningsprogrammet
vidaregåmål ochnå attenighetpolitisk uppsattafinns attDet om

jordbruket.iresursanvändningenförbättraförmiljöarbetetmed att
ochmiljö-viktigastedeangripadelsförslagetStrategin bakom är att

påhelhetstänkandeetableradelsjordbruket, ettiresursproblemen att
central plats.fårresursfrågorochmiljö-gårdsnivå där en

förersättningförslagutredningensförutgångspunktenDetta omär
jordbruk.konventionelltresurshushållandeochjordbrukekologiskt

delsmåsteuppnåsskallprogramområdetmedsyftetFör att
ijordbrukarenmåste sättasdels centrumöka,miljöåtgärdemas status

jord-i svensktförändringsarbeteochomställnings-aktivareför ett
bruk.

utredningenföreslårjordbrukekologisktFör

000 ha300börjordbrukekologisktför attriktmärket cavaraatt
2000,årekologisktodlasåkermark

bedömaförår 1997under attprövning görsprogrammetatt aven
ersättningsnivå-ochvillkorenföreslagnautredningende avom

målet,tillmed hänsynlämpligaärerna

ersättning lämnas,permanentatt en
jordbrukekologiskttillomläggningersättning försärskildatt en

inte lämnas,

slätt-södraGötalandsomfattarZon 1i 3inlandet delas zoner.att
Götalandsslättbygder,Götalands2 omfattarbygder. Zon norra

Göta-3Zonslättbygder.Svealands utgörsmellanbygder och av
Norrland,skogsbygderSverigesmellerstalands och samt

jord-ekologisktförkrha lämnas650arealersättning med 1att en
bruk i zon
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i 2 lämnas ersättning med 5001 krha,att zon

i 3 lämnas ersättning 800med krha,att zon

för ekologisk djurhållning i kombination med ekologisk odlingatt
lämnas ersättning med 800 krha i1 6501 krha i 2zon zon

950 krha ioch zon

följande villkor skall gälla för ersättning skall lämnasatt att
Användning lättlösliga handelsgödselmedel eller kemiskaav
bekämpningsmedel tillåts inte.

Ersättning länmas, med vissa undantag endast minst 25 %om.
den anslutna arealen vall eller gröngödsling.ärav

Full ersättning lämnas endast för företag med djurtätheten.
högst 1 djurenhetha åkermark.om

Införsel till gården stallgödsel från viss intensiv inneupp-av.
födning tillåts inte.

För resurshushållande konventionellt jordbruk föreslår utredningen

följande villkor skall uppfyllas för ersättning skall tilllämnasatt att
företagett

Användning handelsgödselkväve skall reduceras med 30 %.av

Andelen mark skall 60 i% Malmöhus,grön Kristian-vara
stads, Blekinge och Hallands län. För övriga län i Götaland
skall andelen 50 %.vara

Förbättrad stallgödselhantering i samband med spridningen.

En årlig växtnäringsbalans skall för gården.upprättas.
Användningen ogräsbekärnpningsmedel skall reduceras.av.
Svampbekämpning i stråsäd, med undantag för betat utsäde,
tillåts inte. Två införs.zoner
En sprutningsfri kantzon skall lämnas vid bekämpning av.
spannmål på gården.

Sprutningsutrustningen skall varje år. Testprotokolltestas.
skall uppvisas.

Biobädd och säkert förvaringsutrymme skall ñnnnas..
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omfattar Götalands södra ochindelas i två Zon 1landetatt zoner.
Svealands slätt-Götalands mellanbygder ochslättbygder,norra

Övriga 2 ochdelar landetbygder. utgör zonav

uppfyllda, skall ersättning år 1 lämnassamtliga villkor ärnäratt
med 500 krha i Vid erhållenmed 900 krha i l och zonzon

i lför svampförbudet reduceras ersättningen meddispens zon
200 krha.

växtnäringsläckaget föreslår utredningenFör reduceraatt

extensiv vall i områdenersättning lämnas med 1 500 krha föratt
vall,med låg andel

anläggning skyddszon vattendragersättning för utmed lämnasatt av
med 2 krlöpmeter ochca

fånggrödaersättning lämnas med 500 krha för insådd iatt av
Götaland.

Bevarandeprogrammet
Motivet för tredje programområdet möjligaste mån för-det iär att

olika i dag förekommandesöka samordna ersättningsforrner och verk-
påverkar bevarandet viktiga i odlingslandska-samheter värdensom av

Utredningen vill mång-understryka bevarandet biologiskpet. att av
fald och kulturvärden integrerad del framtida livsmedels-denär en av
politiken. Sarnordningen åtgärder för bevarande biologisk mång-av av
fald och kulturvärden central betydelse för bevarandearbetetär attav
skall bli framgångsrikt. biologiskFör bevarande mångfald och öv-av
riga och kulturvärden i landskapet föreslår utredningennatur-

genomförandet sker i fyra samordnadeatt program

Bevarande slåttermark.av

Bevarande betesmark.av

Bevarande värdefulla kulturmiljöer.övriga ochnatur-av

Övriga åtgärder mångfald.för bevara biologiskatt
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För bevarande slåttermark föreslår utredningenav

samtliga bevarandevärda marker caatt 2 800 ha bevaras för fram-
tiden,

grundersättning lämnas med 800att l krha ien värdeklass A och
med l 300 krha i värdeklass B och

följande tilläggsbelopp kan lämnasatt i klass A:

lieslåtter 2 500 krha-
efterbete 700 krha-
lövtäkt 500 krha-

För betesmark föreslår utredningen

totalt 370 000 ha i fyra olikaatt värdeklasser bevaras.ca

vid beräkning ersättningenatt för bevarandevärd betesmark skallav
beaktas huruvida ersättning också lämnas till mark inomsamma

för bärkraftighetsprogrammet ochramen

följande ersättningsbelopp länmasatt

Klass A 6001 krha
Klass B 1 100 krha
Klass C 850 krha
Klass D 850 krha

bevaraFör åtgärderövriga för biologisk mångfald föreslåratt utred-
ningen

ersättning lämnas föratt hydrologisk restaurering våtmarker,av
småvatten mindre åar och bäckarsamt enligt följande

våtmarker och småvatten med 4 800 krha de första 5 årenca-
och därefter 2 500 krha i 15 årca

mindre åar och bäckar 6med krm de första åren och där--
efter 2,50 krm i 15 årca

ersättning lämnasatt med högst 500 krha för sprutningsfria
kantzoner i Götalands slätt- och mellanbygder Svealandssamt
slättbygder och
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utrotningshotadekrdjurenhet för000med 1lämnasersättningatt
utrotningshotad iförutsättning ärunderhusdjursraser att rasen

hela Europa.

föreslårUtredningen

begränsadepåmiljöåtgärder vissaförlämnasersättning kanatt
skogsmark.arealer

miljöersättningförnationellttillförslagUtredningens ett program
ersättningsberät-hurredovisastabell låtgärder. I10-talomfattar ett

kombineras.kantigade åtgärder

Administration
tyd-försökt skapaadministrationsförslagmed sitt ettUtredningen har

myndigheter-mellansamordningbättreansvarsförhållande ochligare
na.

myndighetoch önskvärtlämpligtdetUtredningen att un-enanser
administrationenförEUfårregeringender gentemot avansvaret

EG:sfinansierasstödoch demarknadsregleringarrta genomsom
trädgård.jordbruk ochtillsigriktarjordbruksfond och som

föreslårUtredningen

för jordbru:myndighetsansvaretcentraladetJordbruksverketatt ges
förslagutredningensmiljöersättning. Bakomförkets program

önskemåletliggermyndighetsansvaretcentraladetverketatt ge
ligga tillskallhelhetssynsamordning ochbättre att enom en

kulturlandskapet.odlings- ochigmnd för åtgärder

omprövningUtvärdering och
Enosäkerhet. osä-omgärdasutredningen lämnarförslagDe avsom

huri EU. Enjordbrukspolitiken ärframtidagäller denkerhet annan
osäkerhettredje rörEntillämpas.kommerförhandlingsresultatet att

växelkursutvecklingen.förutsättningarekonomiskaframtida t.ex.
oli-inkomstbortfallet förgjortutredningenberäkningarDe avsom

föreslagnagrund för deTillmed osäkerhet.förenadeka åtgärder är
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ersättningsnivåema ligger dels utförda beräkningar, dels bedöm-en
ning den osäkerhet förknippadär med beräkningsunderlaget.av som

Osäkerheten får emellertid inte hindra de från samhälletsatt syn-
punkt önskvärda åtgärderna genomförs. Jordbrukets miljöersättnings-

bör strategi, bedöms kunnaprogram förverkligases som en som upp-
mål. Vägledande försatta utredningens målbeskrivningar har bl.a.

varit de intentioner, ligger till grund för riksdagens uttalan-som t.ex.
de vad beträffar mål för ekologisk odling och Naturvårdsverkets
kvantitativa tolkning målet bevara den biologiska mångfalden,attav

önskemålän söka uppnåett kvantitativtsnarare målatt vid vissett en
given tidpunkt. Varje åtagande den storleksordning, utred-av som
ningens förslag innebär måste förenas med flexibilitet i vilkenen om
takt det önskvärtär infria åtagandet. Avvägningar börsom att fort-
löpande ske mellan olika mål och mellan olika åtgärderuppsatta för

nå dessa mål.att

Utredningen föreslår

miljöersättningsprogrammetatt utvärderas och denna utvärde-att
ring ligger till grund för omprövning 3 år.en programmetav om

De totala kostnaderna för miljöersättningsprogranunet bedöms uppgå
till 2 800 miljoner kronor år vid slutet den förstaca 5-årsperio-per av
den tabell 2. Till detta kommer kostnader för administration och
räntekosmader, totalt uppgår till 67 miljoner kronor årsom ca per un-
der år 2-5. Vad gäller finansieringen detta fråga förär statsmak-en
terna avgöra.att

Slutsats
För svenskt jordbruk skall behållaatt sin konkurrenskraft krävs att
produktionen klarar de krav, marknaden i framtiden kom-av nya som

ställa på miljöanpassningatt ochmer resurshushållning. När det
svenska jordbruket uppfyller villkoren för uthållighet skapas fömt-
sättningar för näringen vinna marknadsandelar iatt Europa i kon-
kurrens med andra europeiska jordbruksföretag. Det enligt utred-är
ningen viktigt detta önskvärda tillståndatt stegen därförmot påtas ett
konkurrensneutralt sätt.
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för-jordbruket skaparmiljöersättning tillförriktadeEG:s program
miljömå-riksdagenuppnå desamhället uppsattaförutsättningar att av
Jordbru-jordbruk.uthålligtytterligare motDärmedlen. ettstegtas ett

miljönyttig-Samhället köperåtagandende görs.förkaren ersätts som
bedömsutsträckningimarknadsprissatta,inteheter, är somensom

motiverat.samhällsekonomisktvara

miljöersättningforNationelltlTabell program -
åtgärderkombinationertänkbara av

åässgsgäägéå å5 å9 9 wao .äå å ää ° wm å9E; -
åo. ,rä s -iå. å

XX XXX oMiljö-nord 0ooo-
XXXXXX oMiljö-syd oo -
XXXXjordbruk oEkologiskt o00-
XXjbr X XResurshushåll.konv. 00o -
XExtensiv vall 0oo -
XXX XutmedSkyddszon vatten o -
XFånggröda 0 oo -

X XSlåttermark -
tSiit ixxBetesmark
XXXX X XX XNatur-okulturmiljöer -

vänta-ke,
XSprutfri o o0 o -zon

markersättningförtillberättigaråtgärdernaX Båda samma-
markinte förersättningtillberättigaråtgärdernaBåda sammamen-

Åtgärderna varandrauteslutero -
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Tabell 2 Bedömdomfattning, ersättningoch kostnadvid slutet S-årsperiodenav

Omfattning Ersättning Total kostnad
ha hektar miljoner kronorper

ÅTProgramnnetfär ekonomiskbärCraft

Miljöersåttning-nord Suurnagenomsnitt 178000 2 433 435
Område1-3 13500 2 750- Område4 43 000 1432-

Mil jÖersâttning-syd Summagenomsnitt 410 00 924 380
skogsbygd 215 000 1400- mellanbygd 19500 400-

B Resurshzashdllningsprøgramnzet
Resurshushållande konventionellt 00 001 700 700

jordbruk

Ekologiskt jordbruk Summagenomsnitt 300000 1240 372
Område 1 Gss 40 00 650l- Område2 Gmb, Gns,Ss 14000 5001- Område3 Skogsbygder och Norrland 12000 800-

Extensiv vall 30 00 5001 45
Fånggrödor 40 00 500 20
Skyddszoner utmed vattendrag 1001 3 300 4

C Bevarandeprøgrammet
Slåttermarker Summagenomsnitt 2 800 1 675 5

klass A 2 100 8001- klass B 700 3001-
Betesmarker Summagenomsnitt 370000 l 170 433

klassA 12500 6001- klass B 100000 1 100- klass C 12500 850- klassD 20 000 850-
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 250 000 600 150
Götalandsslättbygder
G:s skogs-och mellanbygd,Svealand
Ölandoch Gotland
Nedre Norrland
Övre Norrland

Våtmarker småvattenoch 2 400 4 800 12
åar,Mindre bäckar 2 000 6 000 12

Sprutningsfria kantzoner 50000 500 25
Utrotningshotade husdjursraser 2 100DE 1000 2
Miljöåtgârder på begränsade

skogsmarksarealer 40
ÖvrigtD

Utbildning, information demonstrationsprojektoch 121

SUMMA: 2 755
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1 Uppdraget

1.1 Direktiven

I utredningens direktiv bil. l framhålls övergripande mål föratt ett
den svenska jordbrukspolitiken god hushållningär med samhälletsen
totala Miljömålet slå vakt rikt och varieratär od-attresurser. ettom
lingslandskap, bevara den biologiska mångfalden, minimera jordbru-
kets miljöbelastning på grund växtnäringsläckage och användningav

bekämpningsmedel bevara odlingslandskapets ochav samt att natur-
kulturmiljövärden.

I samband med EG i maj 1992 reformerade denatt gemensamma
jordbrukspolitiken infördes bl.a. s.k. kompletterande stöd för mil-ett
jövänliga jordbruksmetoder och bevarandet landskapet bil. 2.av

Vid EG-medlemskap kommer Sverige tillämpa EG:sett att gemen-
jordbrukspolitik.samma

Utredningen har fått i uppdrag lämna förslag till utformningatt av
svenskt för stöd enligt EG:s förordning.ett Programmetprogram

skall kunna träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap.ett
direktivenI framhålls utgångspunkten för utredningen böratt vara

de svenska miljömålen och de behov finns inom och kultur-natur-som
miljövården inom jordbrukspolitiken.

Utredningen skall enligt direktiven

hur de specifikaöverväga svenska behoven kan tillgodoses,

hur de existerandeöverväga svenska miljöåtgärdema inom jord--
bruket och andra stödformer faller inom förordningenssom
tillämpningsområde kan utformas inom för programmet,ramen
analysera behovet och utformningen olika insatser bak-motav-
grund konsekvenserna svenskt EG-medlemskap,ettav av

beakta förhandlingsutfallet,-
lämna förslag till stöd för omläggning tillett ekologisk produk--
tion,
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det föreslagnaredovisa de administrativa konsekvenserna pro-av-
och hur kontrollen bör utformas,grammet

landskapsvårdsersättning ochavtal tecknas förutreda hur de som-
i odlingslandskapet skall utformas,naturvårdsåtgärder

dess administra-redovisa förväntade kostnader för ochprogrammet-
tion, utvärdering och uppföljning samt

föreslå finansiering förslagen.av-

medlemskapsförhandlingama förhandlatSverige har i samband med
miljöersättningsprogramfram medfinansieringsram för svensktetten

erhållaför deklarerat Sverige kan förväntasjordbruket. EU har att
natio-165 miljoner medfinansiering förutsätter likaEU:s storecu. en

nell medfinansiering. Utredningen det sin uppgifthar attsett re-som
medfmansie-dovisa utnyttjar den framförhandladeett program som

samhällsekonomisktringsramen i den utsträckning vi bedömt det vara
motiverat.

1.2 Betänkandets disposition

Utredningen 2-6 bakgrundsbeskrivning i syftehar i kapitel gjort en
problembilden kapitel 2, utvecklingenatt presenterasummera av

den svenska jordbrukspolitiken 1990-talet kapitel 3, redovisaunder
EG:s jordbrukspolitik kapitel 4 och diskutera be-attgemensamma
hovet olika insatser för nå miljömålen i jordbruketde svenskaattav
kapitel 5. kapitel 6 beskrivs ekonomiska modell varitI den ut-som
gångspunkt för utredningens förslag. Utredningen valt betrak-har att

miljöersättningsprogrammet samhället i prin-därta ett programsom
cip köper icke marknadsprissatta miljönyttigheter i den utsträckning

bedöms samhällsekonomiskt motiverat.som vara
Det utredningen föreslagna för miljöersättning kanprogrammetav

delas i programområden med samordning mellan de olika de-treupp
larna. bärkraftighetsprøgrammet resurshållnings-Dessa kapitel 7,är

kapitel 8 och bevarandeprøgrammet kapitel 9. Pro-programmet
gramomrâdena i princip de miljömål för jordbruketmotsvarar som
defmierats i kapitel



SOU 1994:82 Kapitel 1 25

behovetI kapitel 10 redovisas ökade för utbildning,av resurser
information och demonstrationsprojekt. I kapitel 11 diskuteras den ad-
ministrativa hanteringen miljöersätmingsprogrammet. I kapitel 12av
motiveras varför Jordbruksverket bör det centrala myndig-ges
hetsansvaret for I kapitel 13 beskrivsprogrammet. den osäkerhet som
omgärdar utredningens programförslag och behovet attav program-

utvärderas ochmet år 1997.omprövas Slutligen analyseras resursbe-
hov och finansiering i kapitel 14.
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2 Inledning problembeskrivning-

Jordbrukets huvudsakliga syfte produceraär jordbruksprodukter.att
Jordbruket kan dessutom bidra till varierat och levande kultur-ett

landskap och till variationsrikedom hos och djurarter.växt- Det har
också givit upphov till kulturvärden visar sig i landskapetssom ut-
fomming, vegetation, bebyggelse och i fornlämningar. SverigeI för-
knippas sådant ochett öppet varierat landskap med skönhets-stora
och rekreationsvärden.

De förändringar i odlingslandskapet har underägt efter-som rum
krigstiden ingår i dag i hotbilden för väsentliga kultur- och naturvär-
den. Igenväxning, förbuskning och brist på underhåll kultur-gör att
historiska värden med tiden försvinner. En tredjedel landets hota-av
de, sällsynta och hänsynskrävande och djurarterväxt- har sin hemvist
i odlingslandskapet. Inom kärlväxtgruppen finns två tredjedelar av

i odlingslandskapet.arterna Jordbruket har också påverkat miljön ge-
valet driftsinriktning. Nyanom brukningsmetoderav har bl.a. med-

fört läckage växtnäringsämnen och bekämpningsmedelav tillav
grundvatten och vattendrag.

2.1 Hållbar utveckling
Det internationella mellanstatliga miljösamarbetet har relativt korten
historia. Grunden för det globala miljösamarbetet den mänskligaom
miljön lades i samband med 1972 års världsmiljökonferens i Stock-
holm. Flera viktiga konventioner skydd för den marina miljön,om
för åtgärder luftföroreningarmot och för skydd flora och faunaav
tillkom under l970-talet.

Sverige har förbundit sig skydda ochatt växter djur och deras livs-
miljöer, bl.a. ansluta sig till Bemkonventionen,attgenom antogssom
i Bern år 1979 och trädde i kraft för Sveriges del år 1983. Konventio-

syftar till skydda europeiskanen att vilda djurarter och växterav
deras levnadsområde.samt Särskild vikt läggs vid skyddet arterav

hotadeär och sårbara. Bemkonventionensom har bl.a. medfört deatt
flesta kräl- och groddjurenarter fridlysts i Sverige.av
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Brundtlandkom-framtid,Vår somFN-rapporten,I gemensamma
utvecklinghållbardeñnierades1987 somårpresenterademissionen

möj-behov äventyradagenstillfredsställer attutanutvecklingen som
behov.sinatillfredsställagenerationerframtida attförligheterna

inteutvecklingenutvecklinghållbar är attförförutsättningEn en
dvs.på,byggerjorden atrnos-livalltnaturligadehotar system som
ekonomis-ochEkologiskaorganismema.ochjordamafåren, vattnet,

eko-så debeslutsprocesserallai attsamordnasmåsteövervägandenka
jord-ochekonomiskadesamtidigtbeaktas t.ex.aspekternalogiska som

miljöan-begreppetperspektiv ärdettaIaspekterna.brukspolitiska
utveck-hållbarmed begreppetsamhällsutveckling synonymtpassad

ling.
metallerfosfat,kol,olja,lagerändligaförbrukarSverige uran,av

valrnöjlig-generationerskommandeinskränkertaktioch somengrus
inteellersamhället naturenrestproduktemadelDenheter. somav

avfall.mängdökadtillledertillupparbetar resursernya
RioiutvecklingochmiljövärldskonferensenvidHuvudtemat om

principerdeAvutveckling. tarhållbar1992 somjuniJanerio ide var
kom-ävenframgårindustriländema attinommiljöarbetetsikte på

tillgodosesmåstemiljöochutvecklingbehovgenerationersmande av
integreradmåstemiljön utgöraskyddet enrättvistpå sätt, att avett

ochbegränsabörländernautvecklingsprocessen och un-attdel av
långsiktigtinte ärkonsumtionsmönsterochproduktions-danröja som

biolo-konventionenundertecknadeskonferensenVid omhållbara.
inne-Konventionen1994.godkände årriksdagenmångfald,gisk som
bio-denbevaraförpolitiksamladföra attåtagandebl.a.bär att enett

konventionenanledningmedharRiksdagenmångfalden.logiska av
mångfald.biologiskbevarandestrategi försvenskantagit aven

användainriktasdärförmåste attmiljöarbetet na-framtidaDet
tjänsterpåochpåpriserdäreffektivtpå sätt, varorettturens resurser

Enanspråk.iallaför taskostnadenreflekterar naturresurser som
iframträdande platsmåste fåsikttankegrundläggande merensom

förore-denprincipenresurshushållning är atttill bättre somsträvan
Detmiljöförstöringen.förkostnadernabetalaockså skallmiljönnar

skallresursförbrukningenochmiljöförstöringen re-bådebetyder att
i priset.flekteras

tydligare.bliekonomi behöverochekologimellanSambandet
sektoriseradei denbottnarmiljöproblemenbefintliga an-deMånga av
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svarsfördelningen degör organisationeratt harsom försom ansvar
miljöskydd och för förvaltning skilda frånnaturresursema är deav

har för den ekonomiska förvaltningen.som ansvar

2.2 Jordbrukets miljömål
De övergripande målen för den generella miljöpolitiken riksda-som

tidigare beslutat skyddaärgen människors hälsa,att bevaraom den
biologiska mångfalden, hushålla med uttaget så denaturresurserav att
långsiktigt kan utnyttjas skyddasamt och kulturlandskapet.att natur-
Skyddet hälsa, kultur- och naturvärdenav ställersamt naturresurser
krav på hur samhällets materialflöden och markanvändning utformas
prop. 199091:90, bet. 199091:JoU30, rskr. 1990912343.

Nyttjandet marken och skall på sådantav vattnet görasav sättett att
rik variation biotoperen ochnaturtyper, kan bibehållasav ocharter

naturligt förekommande kan bevaras i livskraftigaarter balanserade
bestånd och möjligheter till rekreation och friluftslivge i varieratett
landskap.

Det övergripande målet för den svenska jordbrukspolitiken är en
god hushållning med samhällets totala Sektorsansvaret förresurser.
miljöfrågoma har lagts fast riksdagen. Miljömålet för jordbruks-av
sektom slå vaktär riktatt och varierat odlingslandskap,ettom be-att

den historiska kontinuiteten i den fysiskavara kulturmiljön, bevaraatt
den biologiska mångfalden minimera jordbruketssamt att miljöbelast-
ning grund växtnäiingsläckage och användningav bekämpnings-av av
medel. All användning kadmium kan medföraav metallensom att
sprids i bör, enligt riksdagen,naturen på sikt upphöra prop. 198990:
146, bet. l98990:JoU25, rskr. 1989902327.

För minska jordbruketsatt negativa miljöpåverkan beslöt riksdagen
år 1988 kväveutlakningen frånatt jordbruket skulle halveras fram till
år 2000 prop. 198788:128, bet. l98788:JoU24, rskr. 198788:374.
Inom för det nordiska samarbetetramen har detta mål tidigarelagts
och halvering, i förhållande till år 1986,en skall i stället nås i särskilt
belastade kustområden till år 1995.

Användningen kemiska bekämpningsmedel inomav jordbruket, räk-
i aktiv substans,nat skulle halveras mellan åren 1986 och 1990 med ut-

gångspunkt i den genomsnittliga användningen åren 1981-1985 prop.
198788:128. Därefter beslutade riksdagen användningen skallatt hal-
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prop.1990-taletmitteneftertillgångytterligare strax avenveras
1989902146.

jordbruketmiljöpåverkanochiMiljötillståndet2.3 av

miljö-Lokalolika faktorer.radpåland beroriMiljötillståndet ett en
luftbumaBådejordbruket.frånkväveläckagevidpåverkan sker t.ex.

gränsöverskridande.kanföroreningarvattentransporteradeoch vara
betydelseklimatförhållanden äroch storlokaliseringGeografisk av

miljöförore-handförmågamiljötillståndet. Naturens att ta omför
konsekvenserna.föravgörandeocksåningar är

kulturvärdenmångfald ochBiologisk2.3.1
variationenförsamlingsbegreppmångfaldenbiologiska är ettDen

ochekologiskadeorganismema, systemen processer-levandedebland
mång-biologiskadenrelaterasNormaltingårorganismemana som

mångfal-inomvariationengenetiskanivåer, den arter,tillfalden tre
ekosystemen.mellanvariationenden samtarterav

jordbru-ochjordbruketsavspeglarkulturmiljöerVärdefulla agrara
land-ochmarkerhävdadefornlämningar,Bebyggelse,historia.karnas

isammanhangfunktionellai sittsamspelarolika slagskapselement av
synpunkt.kulturhistoriskfrånvärdefullmiljösådan ärsom

känneteck-vilketlandskapet,präglattidlångunderharJordbruket
värdefullamångfaldnaturvärdenochrika kultur- samt avennas av

Odlingslandskapetshävd.formermed olikabiotoperartrikaoch av
förutsättning förviktig art-livsmiljöervarierande ärpårikedom en

prägla-odlingslandskapetäldredjur. Detochblandrikedomen växter
bruknings-olikaochmarkanvändningvarierandemycketdes avav en
kulturvär-bådeskapadevilketbetesmarker,ochslåtter-på åker-,sätt

och djur.förlämpliga livsrum växterochden
nedläggning-ochjordbruketstrukturrationaliseringen ibl.a.Genom

successivtodlingslandskapetivariationenemellertidharmarken av
förlivsbetingelsemaochkulturvärdenainnebärDettaminskat. att

odlingshisto-Skötselnbetydligt.försämratsdjurliv haroch avväxt-
landskapselementvärdefullaochbebyggelsebetydelsefullriskt av

under-bristförbuskning ochIgenväxning,oroväckande.minskar
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håll är problem gjortett annat och kulturhistoriskaattsom natur- vär-
den försvunnit. De naturliga foderrnarkema har drabbats dennaav
rationaliseringsprocess. Dessa för och kulturvärdennatur- så viktiga
oplöjda och ogödslade inslagen i odlingslandskapet har minskat i om-
fattning. De har påverkatsäven negativt det övriga åkerbmket delsav

val grödor och växtföljder,genom spridningav bekärnpningsme-av
del och gödsel, dels deponering o.d. Vidare har våtmarkersten di-av
kats åar ellerut, rätats kulverterats,ut dikenöppna lagts igen, åker-
holrnar och tagits bort. Luftbumastenmurar föroreningar, i synner-
het kväve, innebär hotett växtartermot är anpassade till låg kvä-som
vetillgång den ökade konkurrens degenom för frånutsätts sådana
växtarter hög kvävetillgång.som gynnas av

Denna utveckling har påverkat de flesta och djurgrupperväxt- som
har sin hemvist i jordbmkslandskapet. En betydande del denav svens-
ka floran i dag hotad.är Omkring 70 % de hotade kärlväxtemaav
och 25-35 % de övriga växtgruppema hör hemma iav jordbruksland-
skapet. Förändringarna i odlingslandskapet ocksåär del i hotbildenen
för ungefär tredjedel landets hotade, sällsyntaen eller hänsynskrä-av
vande djurarter.

Även den domesticerade delen den biologiska mångfalden behö-av
bevaras. Ett organiserat bevarandever och husdjursgenetiskaväxt-av

nödvändigtär för kommanderesurser generationeratt skall kunna
förädla ochväxter djur församt behov.mötaatt Vissa husdjurs-nya

unikaär i Sverige, koraserraser t.ex. fjällkon och rödkullan.som
Dessa har minskat i antal underraser lång tid på grund konkur-en av

från högavkastanderens mer raser.

2.3.2 Växtnäringsläckage
Övergödning innebär förändring till näringsrikareen tillståndett i
mark eller orsakasvatten, ökad tillförsel ellersom tillgänglighetav

växmäringsämnen, särskilt Ökadkväveav och fosfor. växtlighet och
ändrade ljusförhållanden leder till förändrad artsammansättning av
djur och Iväxter. fallsämsta konsekvensernaär syrebrist, utslagen
bottenfauna och ñskdöd.

Kväve reglerar tillväxten i haven Sverige. I Bottenvi-som omger
ken regleras tillväxten emellertid fosfor. I sötvatten reglerasav växt-
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till-regleradockkanKväveavtfosfortillgången.regeliproduktionen
hög.mycketfosforhaltendär ärsjöari deväxten

vallodlingminskadochjordbruketbrukningsmetoder iFörändrade
och be-näringsläckageformimiljöeffekternegativamedförthar av

problemenökadeDegmndvatten.ochikämpningsmedelsrester yt-
initratföroreningarhavochkustvatten samtföroreningarmed av
iuppmärksammadesområdenjordbruksintensivai vissagrundvatten

meddricksvattenhar000100Ungefär1980-talet.påmitten personer
bam. Detallt förframförriskkannitrathalter, vilket utgörahöga en
nitratpro-dessaorsakarstallgödselhanteringenhandförstai somär

tjän-intenitratkväve10 vattennitrathalterVid över ansesblem. mg
grävda brunnarinitrathaltemaFramför alltdricksvatten.ligt som

rela-områdesvis påkväveläckage ettjordbruketsspeglakunnatorde
tivt bra sätt.

jord-frånÅtgärdsprogrammet växtnäringsläckageminskaför att
Åtgärderna tillsyftar1988.årriksdagenbeslutadesbruksmarken av

minskakväveläckagethalvera1995 samt attoch år1985mellan åratt
Åtgärdsprogrammet stödmedgenomförsbetydligt. avfosforläckaget

utvecklingsåtgärder.bidragavgifter,rådgivning,lagstiftning, samt av
sprid-utspritt kväve,mängdenb1.a.storlek berorKväveläckagets

ochårsmånjordart,brukningsmetoder,spridningstidpunkt,ningssätt,
mängdenmellanförhållandeproportionelltintefinnsgrödval. Det ett

komplicerat.sambandet ärkväveläckage,ochutspritt kväve utan mer
förtidpunktochstorlekpåverkarin ochspelarfaktorernämndaOvan

omfat-Åtgärdsprogrammet växtnäringsläckageminskaförläckage. att
bestämmel-åkerareal,djuri antalbegränsningardärför även pertar

växtnäringsrådgivning,stallgödsel,lagringochspridning avser om
utvecklings-markvinterbevuxenoch samtandel höst-ökadpåkrav

maskinteknik.ochodlings-frågaiinsatser om
b1.a. begräns-genomförts,redanhardelEn programmetstor av
gödselrnedel,organiskaandraochstallgödselspridninginingar av

b1.a. be-reglerna,ovanståendedeVissamarkkrav grön avm.m.
årförstkraftdock iträderåkerareal,djurantaligränsningar per

sigmöjlighethaft6 årunderjordbrukama attDå1995. har anpassa
maskinutrusming,förbättradinsatser,Andrareglerna.till de t.ex.nya

utrustning kommerförst dåkväveläckagetfå effektkommer nyatt
användningenminskamål är avi bruk. Ett attprogrammetsav

ärredanuppnåddes2000. Dettaår20 % tillmedhandelsgödselkväve
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1992 då kväveförbrukningen hade minskat med drygt 25 %. Den nu
aktuella bedömningen alla planeradeär närprogrammet attav
åtgärder har genomförts kommer halveringen kväveläckaget attav
uppnås.

2.3.3 Bekämpningsmedel
De hälso- och miljörisker förenade medär användning be-som av
kämpningsmedel arbetsmiljörisker, riskerär för den miljön ochyttre
risker för bekämpningsmedel i livsmedel.rester av

För den arbetar med bekämpningsmedel finns risker förknip-som
pade med hudkontakt få medlet sig eller i sigatt in-genom genom
andning. I den miljön kan bekämpningsmedlen förorsakayttre skador

det hamnar utanför det avsedda spridningsområdet,attgenom t.ex.
vindpåverkan, utlakning eller avdunstning. I naturmiljöngenom kan

bekämpningsmedlen påverka faunan. De djur lever el-ogräs,som av
ler insekter och har del sin livscykel förknippad medav som en av

får mindre tillgångogräset, till föda kemisk bekämpningnär används.
Sådana indirekta negativa effekter på andra deänarter som man

bekämpa har påvisats för långavsett att rad organismer, både i ochen
utanför åkern.

Människor kan vidare för riskerutsättas bekämpningsmedel iav
den miljön, förorenat dricksvatten.yttre Orsaker tillt.ex bekärnp-att
ningsmedel har återfunnits i och grundvatten kan bristfälligyt- vara
hantering, lång nedbrytningstid hos bekämpningsmedlet eller ett
olämpligt användningsområde medlet. Rester bekärnpningsme-av av
del i livsmedel kan hälsorisk. Statensutgöra livsmedelsverk haren
fastställt för bekämpningsmedelsresterövre gränser i livsmedel och
genomför stickprovskontroller bl.a. frukt, bär, grönsaker, potatis,av
spannmål och dricksvatten.

Ett särskilt åtgärdsprogram genomförs för närvarande för elimi-att
hälso- och miljöriskema vid användning bekämpningsmedelnera iav

jordbruket. I berörs främst frågor riskernaprogrammet för denom
miljön och arbetsmiljönyttre de risker för människansamt ärsom

förknippade med exponering födan. Som delmålen förettgenom av
gäller till efter mittenprogrammet 1990-taletatt minskastrax av an-

vändningen bekämpningsmedel, räknat i aktiv substans, med 75 %av
jämfört med den genomsnittliga användningen under perioden 1981-

2 14-0901
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åstadkommits mel-tidigareanvändningen harhalvering1985. En av
ijordbruketAmbitionenår 1990. är1981-1985åren attlan samt

bekämpningsmedel,minimumsig medskall klaraframtiden ett av
hård behovspröv-ochbedömning riskernabl.a. sträng avgenom en

föreskrif-anpassninggodkärmandeprocessen,medsambandning i av
minskadochför säkrarerådgivningsinsatserutvecklings- ochter samt

användning.
Kravetförvidtagits inomåtgärder harrad programmet.En ramen
medelvissamedförtbekämpningsmedel haromregistreringpå attav

Användningsområ-dokumentation.dåliggrundin bl.a.dragits av
information lämnasBättremedel har begränsats.vissadet för numera

med utveck-arbetetVidare hardokumentationskrav.risker och attom
givits ökadebekämpningsmetoder resurser.nya

riskerna bedömsochgodafrånErfarenheterna ärprogrammet en-
Använd-åtgärderna.vidtagnademinskatmyndigheterna haligt genom

Arbetemed 65 %.hittills minskatbekämpningsmedel harningen av
användning be-medriskernaytterligare minskaförkvarstår att av

hälso-potatisodlingen därinomgäller särskiltkärnpningsmedel. Detta
finnsriskernaminskaBehov ävenmiljöriskemaoch är attstora. av

ogräsbekämpning.vidandra områden,på t.ex.

Kadmium2.3.4
kanfödan. Kadmiumkadmiumintag skervårtStörre delen genomav

genetiska skador. Detoch kanmänniskans njuraransamlas i även ge
kadmium. Intagetmänniskans intagminskaviktigtdärförär att av

hälsoeffekter lågnegativarisken försådan nivå äri dag påsker atten
nuvarandesikt dock denPå långlevande generationen.för den ärnu

inriktasinternationella arbetetoacceptabel. Dethälsoskältillförseln av
råder enighetkadmiumhaltema och detminskapå attatt om an-

upphöra.kadmium på sikt börvändningen av
nedfall frånhuvudsakligentillförs åkermarkenKadmium genom

kadmium-handelsgödsel. Andraanvändningenluften och avgenom
svenska jor-Kadmiumhaltema ifoderfosfat.kalk ochkällor slam,är

till-0,1-0,6 mgkg. Denfall i intervalletligger i flertalet störstadar
luften.nedfall från I2 300 kgår, skerförseln kadmium, genomcaav

tillförs åkermar-gödselrnedelsanvändningenmed den årligasamband
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ken 600l kg kadmium. Detta 40 % den totala till-motsvararca ca av
förseln tio gånger bortförseln.är större änsom ca

Regeringen beslutade hösten 1992 fr.0.m. den l januari 1993 in-att
föra förgränsvärde kadmium i handelsgödsel. Vidare infördes denett

januari 19941 miljöavgift på kadmium i handelsgödsel. En utvär-en
dering kommer för bedöma avgiftens effektivitet.görasatt att

2.3.5 Ammoniak
Under det halvseklet har ökad kvävedeposition Sverigeöversenaste en
kunnat konstateras. En hög deposition kan efter tid leda till kväve-en

nivåmättnad, dvs. den där ekosystemet inte längre förmår binda kvä-
i tillförseln.takt med Ett på uppnådd kvävemättnad ivet symptom

Sverige den ökade utlakning nitrat från skogsmark påvisatsär av som
i de södra delarna landet. En ökad utlakning bidrar till öka för-attav
sumingen.

Kvävebelastningen i Sverige består till 60 % kväve från kvä-ca av
veoxider till 40 frånoch % kväve ammoniak. Kvävedepositio-ca av

landet varierar mellan 5-25 kg kväveha med de högstaöver vär-nen
dena i sydvästra Sverige.

Ammoniakutsläppen uppgår till SO 000 kväve årligen ärtonsom ca
till del nationellt problem, då ammoniak sprids kortarestor överett
avstånd kväveoxider. Mot bakgrund de ökade problemen iän t.ex. av
Sverige med kvävemättnad försurning mark och beslu-samt vattenav
tade riksdagen år 1991 arnmoniakavgången från jordbruket skallatt

Åtgärdernaminska med 25 % till år 1995. bör i första sättasett steg
in i de delar landet har hög total kvävedeposition och harav som en

utsläpp ammoniak till följd hög djurtäthet.stora av av
Regeringen beslutathar ändring i förordningen 1979:426om om

skötsel jordbruksmark för minska arnrnoniakavgången från jord-attav
bruket Blekinge,i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. Bestäm-
melser meddelatshar beträffande påfyllning och täckning gödsel-av
behållare.

2.4 Sammanfattning

Nya och förändrade brukningsmetoder med ökad intensitet har med-
fört negativa miljöeffekter i form näringsläckage och bekärnpnings-av
medelsrester i och grundvatten. Den totala arealen och betes-ängs-yt-
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från början 1940-talet och fram till slu-mark har ungefär halverats av
1980-talet. för flora och fauna viktiga naturliga ochDe ängs-tet av

1950-talet harminskat Sedan slutetbetesmarkema har ännu avmer.
för-totalt för landet 150 000 ha naturliga och betesmarkerängs-ca av

svunnit medan arealen kultiverad betesmark förändrats obetydligt.
Förändringen brukningsmetoder har medfört odlingsland-även attav

blivit ensidigt åkrarskapet med sammanhängande gränsarstora som
åker-direkt varandra. Borta dikesrenar, skogsbryn, dungar,ärmot

holrnar och märgelgravar. Detta har medfört mindre antal djurett
och i odlingslandskapet och den biologiska mångfalden harväxter
minskat samtidigt för rekreation i olikaintresset landsbygds-som
miljöer ökat.

En förutsättning för hållbar utveckling samhället integre-är atten
i kretslopp så balans upprätthålls mellan nedbrytan-naturens attras en

de och uppbyggande Dagens jordbruk uppfyller inte krets-processer.
loppsprincipen beskriver några de villkorenavgörandemestsom av
för uthålligt samhälle.ett

Vår tids jordbruk skiljer frånsig de tidigare formerna framför allt
högre energianvändning förbrukning änd-och ökadgenom genom av

liga Jordbrukets främsta ändligaenergikälla kommer frånresurser.
tillgångar fossilt bränsle. Försörjningen växtnäring frånmed skerav
ändliga depåer fosfat och kvävegödselrnedel tillverkas till delstor
med hjälp ändliga energikällor, vilket möjliggjort kreaturslösadetav
åkerbruket. Den kemiska bekämpningen förhar minskat riskerna
missväxt har i stället skapat mindre synliga långsiktigtmen nya, men
allvarliga risker, ansamling naturfrämmande i bio-ämnent.ex. av
sfären.

Jordbrukets resursbas och ökade specialisering kräver ökade trans-
och mindre kretslopp. Dagens ekonomi åsidosätter kostna-tätaporter

derna för exploatering å den sidan och förstör-naturresurserav ena
ingen och kulturvärden å den andra. Att upprätthålla ekosy-natur-av

produktionskapacitet innebär både ekosystemets för-stemets att gynna
måga solenergi och restprodukter utveck-omsättaatt attsamt gynna
lingen biologisk mångfald och kulturvärden.av

befinnerVi i dag långt ifrån hållbar utveckling. Detta äross en en
väsentlig utgångspunkt för utredningens förslag. Ju längre vi väntar
med omställning till uthålligt jordbruk desto dyrare bliretten pro-
oessen.
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3 Den svenska jordbrukspolitiken

3.1 1990 års jordbrukspolitiska beslut

Regleringen det svenska jordbruket bestod fram till år 1990 iav av
princip två gnmdelement, gränsskyddet och den interna marknadsreg-
leringen. Den interna marknadsregleringen innebar för de prisreg-att
lerade den svenske jordbrukaren kan varitsägasvarorna att garante-
rad avsättning allt producerades till på förhand framför-av ettsom
handlat pris. I den utsträckning producerade överskott skul-som man

dessa på världsmarknadenavsättas med hjälp exportstöd. Export-av
stödet finansierades näringen, konsumenterna och skattebetalar-av av

Utöver prisstödet till jordbruket finns sedan år 1989 direktbidragna.
utbetalas djur eller arealenhet. Djurbidraget tillkom isom per per

samband med i GATT-förhandlingama år 1989 beslutade sigatt man
för frysa gällande reglerade producentpriser.att

Den svenska livsmedelspolitiska reformen genomfördes för tänkten
situation Sverigedär står utanför EU och där GATT-förhandlingama
förutsågs resultera i liberalisering handeln med jordbmksvaror.en av

Ett syfte med det livsmedelspolitiska beslutet attvar genom avreg-
lering och marknadsanpassning uppnå ökad effektivitet och balans i
livsmedelsproduktionen. Näringen skulle bantas, också görasmen mer
konkurrenskraftig i högre grad tvingas stå på ben.attgenom egna
Gränsskyddet skulle enligt beslut bibehållas i avvaktan slut-samma
förandet GATT-förhandlingama. 1990 års reform förväntadesav
medföra den svenska produktionen på sikt skulleatt tillanpassas en
nivå högst motsvarade det inhemska avsätmingsutrymmet ochsom en
lönsam export.

Övergången till avreglerad marknad skulle under socialtgörasen
acceptabla former. Under övergångstid på i princip 5 år skulle där-en
för bl.a. följande åtgärder vidtas för underlätta anpassning.att en

Inlösensystemet för spannmål skulle bibehållas den 1 julit.o.m.-
1994. Garanterade priser skulle successivt trappas ner,
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för stimuleralämnadesoch anläggningsstödomställnings- att en-
livsmedelsproduk-åkermark tillomställningvaraktig änannatav

tion,

infördes för odlingbidrag hektarinkomststödett avtrappat per-
spannmål, oljeväxter ochgrödor såsomtidigare prisregleradeav

1992 års skörd ochsockerbetor t.o.m.

köttproduktionenminska mjölk- ochåtgärder vidtogs för samtatt-
juliden 1övergångsvis finansiera viss köttexportför t.o.m.att

1994.

spamimålsområ-marknadsregleringenAvvecklingen den internaav
genomförd 30 juniför fullt dendet skulle successivtgöras att vara

1994.
successivt under periodenspannmål skulle sänkasInlösenpriset

1994 skörd1990-1993 från 1,30 krkg till 0,90 krkg. Fr.o.m. års
påslopas. Skulle det då finnas överskottskulle inlösenskyldigheten ett

på världsmarknadenmarknaden får dettaden svenska avsättas utan
subventioner.

påverka jordbrukar-inlösenpriset inte skullesänkningenFör att av
inkomststöd underinkomst på oacceptabelt lämnadessättett ettnas

väljer åkermarkbudgetåren 199091-199293. Jordbrukare att tasom
fårför odling prisreglerade grödor,produktion, använtssom avur

omställningsstödet gälleromställningsstöd. Som villkor för att mar-
skall omställd tillken den 1 juli 1996 varaktigt änannatsenast vara

måste jordbrukaren minska odlingenlivsmedelsproduktion. Vidare av
omställningsarea-prisreglerade grödor med areal motsvararen som

anläggningsstöd läm-len. För vissa omställningsarealer kan dessutom
anläggning våt-för plantering lövskog och energiskog samt avnas av

marker.
beredskapsskäl,På oljeväxtområdet målsättningen att, upp-var av

kontraktsodling.rätthålla produktionen på 1990 års nivå genom
avreglering skulle leda till förändringarRiksdagens beslut storaom

interna mjölkprisregleringenför hela mjölkproduktionen. Den som
1991. Mjölkpensiontidigare tillämpades i Sverige upphörde den 1 juli

övergångsperiod.och omställningsbidrag tänkt finnas underattvar en
för lönsarnhetsutjämning exponfinansieringEtt förenklat systern utan

enligtinfördes samtidigt för mejeriproduktionen. skallDetta system
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1990 års beslut avvecklas den 1 juli 1995. Utjänmingssystemets syfte
mejerier möjlighet mjölkproducenter prisbetalaär att attge samma

för råvaran oberoende mejeriets produktionssamrnansätxning.av

års3.1.1 Förväntade effekter i odlingslandskapet 1990av
livsmedelspolitiska beslut
Syftet med 1990 års livsmedelspolitiska jord-beslut att anpassavar
bruksproduktionen till vad kunde inom landet elleravsättassom av-

på den internationella marknaden exportsubventioner. Det-sättas utan
skulle medföra förändringar odlingslandskapet. Om denta stora av

interna avregleringen hade fått fortsätta bedömdes den totala arealen
åkermark minska med ungefär 500 000 denha arealutöver som
redan låg i träda.

För kunna bedöma miljöeffekterna reformen bör haatt av man en
uppfattning denna minskning skulle ha skett och hur dennaom var
areal i fortsättningen skulle ha Beräkningar utförts vidanvänts. som

lantbruksuniversitet]Sveriges visar regionala effekter. Enligt ana-
lysema skulle minskning ha skett i södra Sveriges skogs- och mel-en
lanbygder de bättre jordbmksbygdema i Norrland. Mjölkpro-samt
duktionen skulle delvis flyttatsha från skogsbygd till slättbygd. Iut
vilken utsträckning detta skulle ha inträffat beror naturligtvis på hur
mycket naturvårds- och regionalstöd skulle ha lämnats till skogs-som
och mellanbygder. Ett sådant stöd skulle ha medfört minskningenatt

åkerarealen i stället skulle ha inträffat i slättbygdema.av
Enligt beräkningarna minskar åkerarealen ikraftigt avreglerings-

altemativet. Huruvida detta negativt för och kulturvärden iär natur-
odlingslandskapet beror dels vilken mark drift, dels påtassom ur
hur den nedlagda åker- och betesanealen kommer i fram-användasatt
tiden. Någon nedläggning jordbruksmark på grundstörre av av re-
formen har hittills inte och skogsplantering på åkermarkägt ärrum
relativt obetydlig. En orsak till detta förmodligen många jord-är att
brukare avvaktar till frågandess svenskt EU-medlemskapettom av-
gjorts. anpassningDen skulle kunna förväntas ske vid fullföljdsom en
intern avreglering har därför inte realiserats.

I Lats Jonasson,MathematicalProgramming Prediction.Institutionenför ekonomi,as
Sverigeslantbmksuniversitet,1993.
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Att produktion eller varaktigt ställs tillmark tas ur om annan pro-
duktion försämra förutsättningarna förlivsmedel kan bevarandeän av

Samhälletodlingslandskapets kulturvärden och biologisk mångfald.
kan emellertid motverka detta hot i särskild ordning betalaattgenom
för produktion kulturvärden och biologisk mångfald. Statligaav me-
del anslogs i samband 1990 års beslut till landskapsvård förmed att
bevara vissa nationellt värdefulla miljöer med fastlagda kvaliteter
från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt. budgetåret 199394För

250har miljoner kronor för landskapsvårdande åtgärder. Ettavsatts
särskilt stöd länmas också för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet
NOLA. stöd, uppgår till 40Detta miljoner kronor år,som ca per
syftar till bevara hävdberoende biotoper med höga och kul-att natur-
turvärden.

För nå målet minska växtnäringsläckaget finns omfattandeatt att ett
innehåller lagstiftning, rådgivning, forskning och ut-program som

veckling avgifter. Lagstiftningen ställer på bl.a.krav djurtäthet,samt
lagring, spridning stallgödsel på s.k. mark, dvs. krav pågrönsamtav

viss andel åkerarealen hålls täckt med gröda under höst, vin-att en av
vår.ochter

Användningen handelsgödsel skulle enligt gjorda bedömningarav
minska kraftigt 30 % vid intern avreglering jämfört med situa-en
tionen i slutet 1980-talet, framför allt på grund arealeratt storaav av
skulle produktion. Detta medför naturligtvis inte automatiskttas ur en
minskning växtnäringsläckaget 30med %. Hur läckaget blirstortav
beror bl.a. på de arealer produktion belägna. Intensi-ärtasvar som ur

i användningen förväntades också minska på grundteten att men av
prissänkningen på handelsgödsel har detta inte skett.

Om 1990 års jordbrukspolitiska beslut hade fullföljts skulle använd-
ningen kemiska bekämpningsmedel enligt beräkningar ha minskatav
med ungefär 40 % jämfört situationenmed i slutet 1980-talet,av
främst därför spannmålsarealen kraftigt minskar. Någon allmänatt
prissänkning bekämpningsmedel förväntas inte i avregleringsalter-av
nativet.

I det livsmedelspolitiska beslutet undantogs Sverige i principnorra
från den produktionsanpassning reformen förväntades medföra.som
Reformen skulle enligt beslutet inte tillåtas påverka lönsam-nämnvärt
heten där. Skälet till detta den betydelse jordbruket iär som norra
Sverige har för regional-, miljö- och beredskapspolitiken. Stödet om-
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fattar mjölk, kött får och lamm, smågris-,nöt, getrnjölks-, ägg-av
och potatisproduktion. Stöd lämnas dels pristillägg leve-ettsom per

kilo mjölkkött till mejerislakteri, delsrerat bidrag djurettsom per
och år. Stödet till potatisodling arealbidrag.utgörs Transport-ettav
stöd för livsmedelsindustrin mejeriet, slakterier och äggpackerier
lämnas också. Norrlandsstödet uppgick budgetåret 199091 till ca
1 miljard kronor.

3.2 Anpassningar 1990 års livsmedelspolitiskaav
beslut

I november 1991 bemyndigades chefen för Jordbruksdepartementet
regeringen tillsätta särskild kommission, Omställningskom-attav en

missionen, med uppgift utifrån Sveriges ansökan år 1991 med-att om
lemskap i förberedaEU avstämning de omställningsbesluten av som
omfattas 1990 års livsmedelspolitiska beslut.av

Omställningskommissionen lämnade delbetänkandet SOU 1992:87
Åtgärder för förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustriatt
för EG förslag vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och denom-

Åtgärderekologiska produktionen, delbetänkandet SOU 1992:125
för förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustriatt för EG -

Åt-förslag animaliesektom slutbetänkandet SOU 1993:33samtom
gärder för förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustriatt för
EG.

På grundval bl.a. Omställningskommissionens arbete beslutadeav
riksdagen år 1993 vissa anpassningar vegetabilie- och anirnalie-om av
sektorn inom för 1990 års livsmedelspolitiska beslut.ramen

3.2.1 Vegetabiliesektorn
I 1993 års budgetproposition prop. l99293:l00 bil. 10, bet. 1992
93:JoUl3, rskr. 199293:231 beslutades vissa anpassningarom av
1990 Ändringamaårs livsmedelspolitiska beslut. innebar sänkningen

priset sparmmål i kombination med införande arealbidrag.av ett av
Riksdagen beslutade med inlösenpriser förlängsatt systemet t.o.m.
budgetåret 199495. Riksdagen fastställde inlösenpriset till 1,05 krkg
spannmål för budgetåren 199394 och 199495. I enlighet med riks-
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förarealbidragbudgetårinfördes för dessadagsbeslutet även ett
potatis, konserv-proteingrödor, sockerbetor,spannmål, oljeväxter,

tillfastställdesfrövall. Arealersättningenbruna bönor ochärter,
budgetårettill 900 krhabudgetåret 199394 och höjdes700 krha

199394:43.199394:JoU6, rskr.199394:3, bet.199495 prop.
EG och därför sänktesProteinfodermedel saknar gränsskydd inom

proteinfoder-förreferenspriset därmed gränsskyddetdet svenska och
avskaffas helt fr.o.m. denjanuari 1993 förmedel med 30 % den 1 att

spannmål med 9 örereferenspriset för1 juli 1993. Dessutom sänktes
konsu-till sänkningen främst kunnakg. Anledningen garanteraattvar

hade kom-spannmålspris efter det jordbrukamalägre attmenterna ett
Sänkningenspannmålspris.med arealbidrag för lägreettpenserats ett

syftade till vidinnebar 1990 års beslutgränsskyddet att att pro-somav
1,15-1,20 krkgduktionsbalans möjliggöra spannmålsprisett caom

delvis frångicks.
svenska,föreslog 1993 budgetproposition detRegeringen i års att

för i huvudsakfemåriga omställningsprogrammet skulle attanpassas
skulleocksålikna EG:s trädesprogram. Regeringen föreslog detatt
förbasarealen skulle trädasinföras krav minst 15 % attattett avom

till arealbidrag. Riksda-jordbruksfastighet skulle berättigaden vara
någotemellertid regeringens förslag och beslutadefrångick attgen

erhålla arealbidrag.inte skall ställas villkor förträdeskrav attsom
infördes fr.o.m. år 19931990 års livsmedelspolitiska beslutI ett

fr.o.m.anbudssystem för oljeväxter. Anbudssystemet avskaffades
19921994 års 199293:183, 199293:JOU20, rskr.skörd prop. bet.

93:330. Inför 1994 års inlösenpriser iskörd infördes medett systern
kombination med arealbidrag 900 krha. fastställdesDet även attom
prisrelationen för oljeväxter spannmål skulle 2,5:1.och vara

Animalicsektorn3.2.2
Regeringen bedömde det vissa åtgärder för Sverigebehövdesatt att
vid tidpunkten för EU-inträde skulle ha stark och konkurrens-ett en
kraftig livsmedelsindustri. uppnå dettajordbruksnäring och För att

1992krävdes enligt regeringens uppfattning prop. 1992932183, bet.
93:JoU20, rskr. 199293:330 anpassning svenska pris-, stöd-en av
och kostnadsnivåema inom animalieproduktionen före inträde iett
EU.
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Regeringen bedömde sänkning referensprisnivåema elleratt en av
direktbidragen det motiveradesutöver sänkta foderkost-av som av

nader inte borde med anledning dengöras osäkra valutakursen. Enav
sänkt kronkurs förbättrar den relativa konkurrenskraften jämfört
med EU:s medlemsländer.

Inom EU lämnas inget direktbidrag för mjölkkor. Under budget-
året 199394 sänktes det svenska direktbidraget från 1 600 kr till

2001 krmjölkko och år för de sänkta foderkostnadema skulle fö-att
vidare till skattebetalarna och för stimulera till ytterligareras att en

rationalisering. Direktbidraget för mjölkkor avskaffas helt fr.o.m.
budgetåret 199495.

Inom övrig animalieproduktion vidarefördes de sänkta foderkosma-
dema referensprisema sänktes. Sänkningama referens-attgenom av
priserna motsvarade dock inte helt foderkostnadssänkningen. De svens-
ka djurmiljöbestärmnelsema innebära de svenska producen-attanses

har begränsade möjligheter påverkatema den totala produktions-att
kostnadsnivån. Regeringen ansåg därför skillnader i kostnadsnivåatt

beror på nationella särbestämmelser motiverar högre pris-som en
och stödnivå.

I propositionen föreslog regeringen vidare fördubbling di-en av
rektbidraget för får och lamm anpassning till EG:s högre di-som en
rektbidrag. Referenspriset för nötkött för får och lamm föränd-samt
rades inte den julil 1993.

Vidare har stödet till förädlade livsmedel förstärkts.export Re-av
geringen beslutade våren 1992 medverka med 60 miljoner kronoratt
i satsning på exportfrämjande åtgärder för livsmedel. Satsningenen

fyraårsperioden 1992-1996.avser
Våren 1993 beslutade riksdagen prop. l99293:183, bet. 199293:

JoU20, rskr. 199293:330 anslå 150 miljoner kronor föratt export
förädlade livsmedel i syfte svenska förädlade livsmedelav att ge en

möjlighet konkurrera på exportrnarknaden.att Samtidigt beslutades
det temporära föratt och grisköttnöt- skulle för-om exportsystemet

längas den 31 december 1994 ocht.o.m. ytterligare 100 miljoneratt
kronor skulle anslås för detta ändamål.
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miljöpolitik3.2.3 Regional- och
Det har inte genomförts någon justering det regionalpolitiska måletav
i 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Negativa effekter avreglering-av

skall enligt beslutet inte tillåtas påverka lönsamheten jordbruketen av
i Sverige.norra

Inom miljöområdet har vissa förändringar genomförts intemen
med anledning ansökan Syftet varitEU-medlemskap. har bl.a.av om

förbättra Sveriges miljöpolitik inom områdena biologisk mångfaldatt
prop. 199394:30, bet. 199394:JoU9, 199394:87,rskr. ekologisk
odling prop. 199293:100 bil. 199293:JoUl3, 199210, bet. rskr.
93:17.31 och 1993942157, bet. 199394:JoU22, rskr. 199394:prop.
272 kadmiuminnehålletoch i handelsgödsel l99394:3,prop. bet.
199394:JoU6, rskr. 199394:43.

3.2.4 Förväntade effekter i odlingslandskapet
Ett fullföljande 1990 års jordbrukspolitiska beslut skulle fram-av som
hållits ha inneburit sänkt produktpris framför allt skulle haett som
påverkat bygder med odlingsförutsättningar. Utvecklingen tillsämre

intern avreglerad marknad i Sverige fördröjdes riksdagennären
beslutade inlösenpriser för skullespannmål tillämpas förävenattom
budgetåren 199394 och 199495. Riksdagens beslut därutöverattom
införa arealbidrag innebär hotet nedläggning avveck-ochett att om
ling jordbruket i de odlingsbygdema minskade något.sämreav

Den sänkta stödnivån till animalieproducenter försämrar förutsätt-
ningarna för dessa iproducenter skogs- och mellanbygder, även om
den sänkta stödnivån delvis har kompenserats med lägre foderpriser.
Att regeringen införde anpassningar till EG:s lägre stödnivåer torde
lindra effekterna de framtida prissänkningar för animalieproduk-av
tionen EU-medlemskap kan resultera En viss prissänkningettsom

förvänta, framför allt för gris-är och nötkött. Utvecklingenatt av
mjölkpriset däremot ovisst. En successiv tordeanpassningär mera
minska omställningssvårighetema något för jordbrukare i ochskogs-
mellanbygder. Hotet den traditionella jordbruksproduktionenmot
kvarstår dock.
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4 EG:s jordbrukspolitik

4.1 EG:s jordbrukspolitikgemensamma

Den jordbrukspolitiken, Common Agricultural Policygemensamma
avCAP, grundpelama i EU-samarbetet.är I Romfördragetsen ar-

tiklar 38-43 den jordbmkspolitikens målanges gemensamma som
ökad produktivitet, skälig levnadsstandard för producenter, marknads-
stabilitet, tryggad livsmedelsförsörjning rimliga livsmedelsprisersamt
för konsumenter. EGzs jordbrukspolitik bygger på grundprinci-tre

marknad med priser för jordbruks-per, en gemensam gemensamma
gemenskapspreferens, dvs. produkter produceras inomattvaror, som

EU skall ha företräde framför importerade produkter samt en gemen-
finansiering jordbruksregleringen.sam av

För genomföra CAP har huvudsakligen olikaatt använt treman
styrmedel. Ett styrmedel har varit regleringar internaden markna-av
den med hjälp kvoter och priser. Ett styrmedel har varitannatav
gränsskydd i form rörliga införselavgifter och det tredje stynne-av
delsområdet strukturstöd.utgörs av

4.2 EG:s reform jordbrukspolitiken år 1992av

Vid uppbyggandet CAP under andra hälften 1960-talet EGav av var
underskottsomrâde för de flesta jordbruksråvaror.ett Under slutet av

1960-talet och tiotal år framåt höjdes priserna betydligt ochett pro-
duktionen ökade kraftigt. EG förvandlades gradvis till Överskotts-ett
område. Denna utveckling åstadkom nedåt marknadspriser-en press

Interventionsköpen ökade därvid kraftigt, vilket medfördena. att ut-
gifterna för jordbrukspolitiken också ökade. Sedan slutet 1970-ta-av
let har rad åtgärder vidtagits i syfte framför allt minska belast-atten
ningen budgeten, EGbl.a. har fört restriktiv prispolitik in-ochen
fört produktionskvoteringar.

CAP har stimulerat till kraftig effektivisering och intensitetshöj-
ning, vilket har bidragit till jordbruket vissa områden har blivitatt

miljöbelastning för samhället. Natur- och kulturvärdenen samt en
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målen,fått stå tillbaka för degod djurrniljö har att omgemensamma
för tryggadlevnadsstandard för producenter ochbl.a. skälig att enen

uppnås.livsmedelsförsörjning, skulle kunna
miljö ochinnebar för EG:s budget,Den belastning jordbruketsom

handelspolitiska relationerna resulterade i denför de att gemensamma
refomierades i maj 1992.jordbrukspolitiken

ochfå balans mellan utbudSyftet med reformen bl.a. bättreattvar
därmed minskaefterfrågan jordbruksprodukter inom EU och attav

överskottsproduktionen.
delvisi reformen jordbruksstödetDet centrala elementet är att om-

prisstödet förfördelas från prisstöd till direktbidrag. Det sänkta sparm-
produktionsregion arealstödmål kompenseras för varje ärett somav

genomsnittliga sparmrnålsavkast-differentierat i förhållande till den
regionen. villkor för jordbrukaren skall få areal-ningen inom Ett att

bidragsberättigade odlingen trädas.bidrag minst 15 % denär att av
trådade arealen trädesersättning 25 %För den lämnas ärsom caen

för spannmål. Avsikten det sänktahögre arealbidraget medän sparm-
med överskotts-mälspriset i kombination trädeskrav begränsaärett att

produktionen. Srnåproducenter undantagna från trädeskravet.är
Även i 1992prisstödet för oljeväxter och proteingrödor ändrades

reform. för ochårs Arealersättning länmas odling oljeväxter pro-av
teingrödor. För stödnivån skall oförändrad stödet för dessaäratt vara
grödor ungefärhögre hektar för spannmål. Prisetän motsvararper
världsmarknadsprisema oljeväxtfrö,på och åkerbönor.ärter

Reformen innebär ändrad inriktning på styrmedelsvalet. Det tota-en
stödet ligger ungefär nivå. får produk-kvar Däremot detsamma

tionsbetingade prisstödet arealstödet,mindre betydelse medan som
inte produktionsanknutet, förskjut-lika får ökad betydelse. Dennaär
ning från prisstöd till minska intensiteten i odlingenarealstöd väntas
och därmed minska liksomöverskottet gödsel- och bekämpningsmedels-
användningen.

Reformen CAP genomförs under treårsperiod med börjanav en
budgetåret 199394 och omfattar förutom vamområdena spannmål,
proteingrödor och oljeväxter nötkött, fårkött tobak.ochäven

Som följd lägre spannmålsprisemade sänks produktionskost-en av
nadema i animalieproduktionen. Till följd detta har stödprisemaav
för mjölk något. Gränsskyddetoch nötkött sänkts och exportbidraget
för griskött, fjäderfä direkt stödnivån föroch beroendeägg är av
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animalieproduktion betraktasformspannmål, eftersom denna avav
minskarprodukterspannmål. För dessaEU förädlad formsom en av

jordbrukspolitikEG:sföljd reformen.stödet automatiskt avsom en
ocharealbidragutforma kvoter,Sverige visstett utrymme attger
denodlingslandskapet ochsådant detandra stöd på sätt öppnaett att

biologiska mångfalden gynnas.

åtgärder4.3 EG:s kompletterande

kompletterande åt-innehåller ocksåjordbrukspolitiska reformEG:s
bmkningsmetoder och bevaran-för miljövänligagärder i form stödav

för207892, bil. 1, stödförordning EEGde odlingslandskapetav
208092 och för för-förordning EEGskogliga åtgärder i lantbruket

förordningförtidspensionering jordbrukaremånligare villkor för av
EEG 207992.

skyl-kompletterande stöden landGenerellt för degäller äratt resp.
må-åtgärder. Omfattningen ochdigt för dessautarbetaatt ett program

för varjeemellertid nationelltstödåtgärdemalet för de olika avgörs
medlemsland.

understöd-skogliga åtgärder i lantbruketSyftet med stödet för är att
tillbidrai marknadsregleringen,förändringar skall införas attsom

driftsfor-bidra tillskogstillgångama,förbättring attpermanenten av
tillbidramiljöanpassadepå landsbygden bättreär attsamtmer som

Stödetkoldioxid absorberas.växthuseffekten motverkas och äratt att
jordbruks-användningalternativbeskogningavsett att avsom engynna

aktivi-skogligajordbruksföretagensmark och utvecklasättett attsom
teter.

beskogningskostnader,Stödprogrammet innehålla stöd förkan ett
för täcka under-årligt skogsanläggningens första fem årstöd under att

inkomstförlusterhållskostnader hektarstöd för täckaeller årligtett att
till följd skogsplanteringen.av

förtidspensionering bl.a.Syftet med stödet för är att garantera en
med jordbruket,inkomst för äldre jordbrukare upphör att upp-som

den ekonomiska bär-Övertagande jordbrukare förbättraattmuntra
kraften i företaget.

och förmiljövänliga brukningsmetoderSyftet ersättningen förmed
följanderedovisas utförligare ibevarande odlingslandskapet av-av

snitt.
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4.4 EG:s miljöprogram för jordbruket

2078924.4.1 EG:s miljöprogram, förordning EEG
EG har i dag vissa stöd miljövänlig produktion. Isom gynnar sam-
band med reformen CAP, utvidgades dessa stödmöjligheter betyd-av
ligt. EG:s miljöprogram för jordbruket syftar till minska jordbru-att
kets miljöbelastning och till bevara odlingslandskapet. Ersättnings-att

skall komplement till reformen jordbrukspoli-systemet ettses som av
tiken och det skall bidra till uppnå Gemenskapens målsättningaratt
avseende jordbruket miljön.och Ersättningen för de miljöåtgärder

jordbrukare vidtar skall bidra till skälig inkomst.attsom en ge en

Miljöprogrammet enligt förordningenär avsett att gynna:

a användningen jordbruksmetoder minskar jordbrukets be-av som
lastning omgivningen, förhållande också bidrar tillett som en

balanserad marknad produktionen minskas,attmera genom

b från miljösynpunkt extensiñering växtodlingen samtgynnsam av
får- och nötkreaturshållning, vilket inkluderar omläggningav av

åkermark till extensiv gräsmark,

c brukningsmetoder för jordbruksmark vilka förenliga med be-är
varande förbättringoch miljön, landsbygden, landskapet,av na-

marken och den biologiska mångfalden,turresurser, av

d skötsel jordbruks- och skogsmark har i områdenövergettsav som
där det nödvändigt miljöskäl eller förär undvika riskerdeattav
för brand och andra naturolyckor har samband med avfolk-som
ning jordbruksområden,av

e åtgärder medför jordbruksmark miljöskäl produk-attsom tasav ur
tion längre tid,en

f skötsel mark allmänheten har tillträde till och användsav som som
för fritidsaktiviteter,

g teoretisk och praktisk utbildning för jordbrukare jordbruksme-av
toder förenliga med behovetär miljöhänsyn och bevaran-som av
det landskapet.av
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Reformen omfattar ersättning till jordbrukare förbinder sigsom att:
a minskaavsevärt användningen handelsgödsel- ocheller bekämp-av

ningsmedel, behålla genomförd minskning, påbörja eller bedriva
ekologisk produktion,

b på extensifrerasätt växtodlingen,annat bibehålla extensiv produk-
tion eller omställa åkermark till extensiv vall,

c reducera antalet får och nötkreatur foderarealenhet,per
d använda andra miljövänliga odlingsmetoder, bevara odlingsland-

skapet eller bibehålla lokala utrotningshotade husdjursraser,

e sköta jordbruks- och skogsmark övergetts,som
f jordbruksmarkta produktion miljöhänsyn under minst 20 årur av

samt

g sköta mark tillgängligär för allmänheten.som

Medlemsländerrra kan införa för utbildningett ochseparat program
för praktik avseende jordbruks- och skogsbruksmetoder för-ärsom
enliga med skydda miljön ochatt bevarandetnaturresursema, av
landsbygden och landskapet och särskilt avseende god jordbrukar-
praxis god praxis för ekologisksamt odling. Programmet skall möj-
liggöra ersättning både för medverkan, planering genomförandesamt

utbildning och praktik. Kostnadenav för medlemslandet fårav inte
överstiga 2 500 ecujordbmkare.

Gemenskapen skall dessutom medfrnansiera demonstrationsprojekt
angående miljövänliga jordbruksmetoder och särskilt angående till-
lätnpningen god praxis.av

Medlemsländema skyldigaär införa miljöprogramatt i enlighetett
med förordningen. Omfattningen och inriktningen ärprogrammetav
emellertid beroende nationella behov. Medlemsländemaav skall ge-
nomföra hela landetöver utifrån sinazonprograrn specifika behov.
Programmet skall i princip omfatta ersättning för samtliga åtgärder

i punkterna Om tillräckligasom anges skäl kan anföras, kana-g. stöd-
för begränsas tillprogrammet sådana åtgärderen zon överens-som

stämmer med den specifika karaktären på området i fråga. Det är
också möjligt för eller flera åtgärdernaatt ien punkter-av som anges

utforma ersättningsprograrnna ett tillämpasa-g helaöver landet.som
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medöverensstämmelseimiljöåtgärdvidtarjordbrukareEn ensom
år-fråga skalligäller förmiljöprogramdet garanteras enzonensom

maxi-20 år. Detfall underi vissaunder minst 5 år ochlig ersättning
berättigadegrödorför ettåriga150 ecuhaersättningsbeloppetmala är
betesmark,tillgrödor ochför andra ettåriga250 ecuhatill anealstöd,

utrotningshotad husdjursrasvarje djurenhet100 för somav enecu
jordbruksmarkförecuha600engångsbeloppföds samt ett omupp

för ettårigabeloppetmaximalaproduktion. Detlångsiktigt tassom ur
förjordbrukaren,ecuhatill 350skall höjasgrödor och för bete om

flera åtgärdervidtagit ellerareal, harförtid och ensammasamma
miljö-andrasamtidigt använderochextensiñera växtodlingenför att

odlingsland-bevaraåtgärder förodlingsmetoder, vidtarvänliga att
husdjurraser.utrotningshotadeföreller bevaraskapet att

Hittillsvarande erfarenheter4.4.2
möjlighetMedlemsländemainfördes år 1992.Miljöprogrammet gavs

31 juliföre denmiljöprogramtill nationellain med förslagkommaatt
för bedöm-200mottagitEG-kommissionen har1993. programca
omfattar deTotaltantagit 40hittills endastning, har program.camen

9 olikaskrivna på19 000 sidorprogramförslagenhittills inkomna ca
programför-skall varjeKommissionenöversättningspråk. Efter av

STAR-kommittén ochförvaltningskommittéslag godkännas av en
Kommissionenbeslutet.formellaKommissionen detdärefter fattar

horisontellabedömningar dei första handhar valt göra pro-att av
Anledningen des-Frankrikes vallstöd.gramförslagen, är attt.ex.som

jordbruksproduk-effekten påkommer ha den störstaattsa program
kostsamma.detionen och kommer dessutom att mestvara

beräk-problem.vissa Deinledningsvis skapatFinansieringen har
Kommis-kommit in tillför de förslagnade totala kostnaderna som

500 %.med1993 överskred budgetramamasionen den 31 juli nästan
1993 ligger31 juliförslag kommit in efter denDe närmare ra-som

situationenuppkomnadenför För kunna hanterabudgeten. attmarna
för varjemedfinansieringsramframKommissionen förhandlathar en

förordningenstöd iförfarande saknar ärmedlemsland. Detta enmen
budgetmedel. Be-med begränsadeproblemetpragmatisk lösning

periodenförmiljöprogrammetkostnaderna förräkningarna görsav
ansökning-medlemsländemasVid prövningenfram år 1997.t.o.m. av
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bedömninggörs prograrnförslaget står i överensstämmelsear en om
med förordningen. Dessutom beräkningsunderlagetprövas och rim-
ligheten i ersättningsnivåema.

Kommissionen har inte medgivit medfinansiering miljöåtgärderav
på skogsmark där skogsmarkenän varit marginell omfatt-annat av
ning har ingått väsentlig del i odlingslandskapetsarnt och därsom en

skogsinslaget bör bevaras fört.ex. behålla helheten. Det emeller-att är
tid möjligt lämna ersättning för utbildning och demonstrationspro-att
jekt till jordbrukare med både åker- och skogsmark.

I de nyligen avslutade medlemskapsförhandlingama fastställdes ett
belopp för miljöåtgärder, kandidatland kan förväntas erhål-som resp.
la från EU fram år 1997. För Sverige uppgår detta beloppt.o.m. till
165 miljoner För erhålla denna medfinansiering krävsattecu. att
Sverige kompletterar med nationella medel. Storleken den svenska
delfinansieringen beror på den medfmansieringsgrad det svenskasom
förslaget till medför.program

Kommissionen har för avsikt ändra för medfinansiering-att ramen
existerande inte anslagna medel har utnyttjatsen ellerav program om

de beräknade kostnaderna inte har realiserats. Någon utvärderingom
tillämpningen miljöstödet har inte varit möjlig.av ännu För årav

1994 skall utvärdering och uppföljning medlemsländemasgörasen av
miljöprogram. Före utbetalning stödet kontrollerar Kommissionenav

kravet medfinansieringatt tidigareöverensstämmer med redovis-om
ning programmet.av

Kommissionens bestämmelser för statsstöd för miljörelatera-att ge
de åtgärder inom jordbruket någotär annorlunda villkoren i för-än
ordning EEG 207892, åtgärder accepteradeär under miljö-men som
förordningen stödberättigadeär även för nationellt stöd.

4.4.3. Handlingsfrihet
Den hittillsvarande tillämpningen förordningen har visat möj-av att
ligheterna lämna ersättning för olika åtgärderatt relativt omfattan-är
de. Några länder har infört direkt stöd till jordbrukare för fortsattett
drift med nuvarande produktionsmetoder. Ett exempel detta detär
franska vallstödet lämnas till jordbrukare med motiveringensom att
detta motverkar vallodlingen övergår till den, föratt miljön, sämre
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ersättning för utbildningNederländerna lämnassparmmålsodlingen. I
miljön.för förbättra kunskapernajordbrukare att omav

kunna för förändringarbidragsig inte lämnaKommissionen anser
marknadsordning-iinte uppfyller kravenproduktionsmetoderav som

medfinansieringNederländernamotiv har nekatMed detta manarna.
höllriktat till nötköttsproducenterersättning för ett somprogramav

till 3 djur-skulle minska djurtäthetendjurenheterha och6än sommer
tillräckligKommissionen inteminskning enligtenheterha. Denna är

extensifieringsbidragmarknadsordningama endasteftersom omger
djurenheterha.djurtätheten inte överstiger 2

föravrått Irland lämna ersättningKommissionen har vidare tra-att
på jordbruksfastigheter. Motivetditionsenlig målning ytterdörrarav

sitt programförslag har överskridit denför detta Irland medär att an-
förvalt finansiera ersättningengivna Irland har därförbudgeten. att

nationellt stöd.målade dörrar med ett
mellan kostnadkrav propottionalitetförordningen ingaI anges

EEG 207892, artikel 5.1inkomstbortfall ersättning. förordningoch I
hänvisning medlemslandet skall stödetsb finns till bestämmaatten

förlorad inkomstpå basis vad åtagit sig ochstorlek mottagarenav
tillhandahålla incitament.behovet ettsamt attav

möjligheter påverka EG:s jordbruks-4.5 Sveriges att
miljöpolitikoch

inom EU-ländema består dels ländernas nationellaMiljöpolitiken av
politik, dels beslut fattas inom Gemenskapen. Miljöpoli-deav som
tiken varierar starkt mellan de enskilda länderna.

Inriktningen EU:s miljöpolitik främst i miljöhandlingspro-av anges
i frånDen juridiska basen finns Romfördraget år 1957. Un-grammen.

der de första decennierna innehöll Romfördraget inte några särskilda
artiklar miljöskydd. 1972I samband med EG-toppmötet år togsom
beslut utveckla miljöpolitik. första miljöhand-Detattom en gemensam

1973.lingsprogrammet fastställdes år emellertid först medDet var
det tredje miljöhandlingsprogrammet från år 1983 hel-mersom en
täckande miljöstrategi presenterades. Det förebyggande miljöarbetet
framhölls samtidigt framhöll vikten varje sarnhälls-attsom man av
sektor skulle sitt miljöansvar.ta
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I samband med enhetsakten tillkom år 1987 förändrades besluts-att
gången. Enhällighet krävs inte längre vid beslut miljökravom pro-
dukter.

Maastrichtfördraget formella förutsättningar stärka EU:sattger
miljöpolitik. Hänsyn till miljön del EUzs grundläggandeär målen av
och flera miljöbeslut tidigare kommer kunna fattasän med kvali-att
ñcerad majoritet.

EG:s femte miljöhandlingsprogram Towards Sustainability antogs
år 1993. I slås fast medlemsländerna skall förverkaprogrammet att

långsiktigt hållbar utveckling. Dokumentet emellertid inte juri-ären
diskt bindande bör strategisk avsiktsförklaring. Program-utan ses som

syftar till förebygga miljöproblemen och bygger på miljö-met att att
hänsynen integreras i alla samhällssektorer.

Jordbruket i många de länder i dag ingår i EU inteär sär-av som
skilt miljöanpassat. Det finns emellertid tecken på den framtidaatt
jordbmkspolitiken kommer förbättras från miljösynpunkt. Omfatt-att
ningen och hastigheten i denna emellertid svårareär bedö-attprocess

Jordbrukama i några medlemsländer mycket välorganiseradeärma.
och betydande politisk maktfaktor.är 1992 års reform denen av ge-

jordbmkspolitiken innebar framhållits tidiga-mensamma att man, som
viktigt lägre intensitet i jordbruket. En ökad med-tog ett steg motre,

vetenhet bland jordbrukare i kombination med växande tryck frånett
konsumenterna kan dock underlätta ytterligare miljöanpassningen av
det europeiska jordbruket.

Eftersom det finns relativt skillnader i på jordbruketstora synsättet
i Europa kan ytterligare förändring jordbrukspolitiken komma attav

tid. De enskilda medlemsländerna har dockta ganska frihetstor att
själva utforma de kompletterande stödordningama inom den ram som
den jordbrukspolitikengemensamma anger.

Sverige kan vid medlemskap förväntas få inflytande på hur denett
jordbmkspolitiken i framtiden kan utvecklas för bligemensamma att

marknadsorienterad och miljöanpassad. Sverige visade 1990medmera
års beslut på möjligheten och på effekterna längre gående mark-av en
nadsanpassning och på de behov miljöåtgärder följdeav som av re-
formen.
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5 Behov olika insatser för uppnåattav

de svenska miljömålen för jordbruket

5.1 Förhandlingsresultatet i medlemskaps-
förhandlingarna

Öster-EU och de fyra kandidatländema Sverige, Finland, Norge och
rike avslutade jordbruksförhandlingama den l 1994. Sverigemars
hade 120 förhandlingspositioner på jordbruksområdet ettca varav
flertal positioner rörde veterinära frågor och växtskyddsfrågor.

5.1.1 Vegetabiliesektorn
Sverige får vid medlemskap i EU basareal på 1,8 miljoner haett en
baserat på den genomsnittliga odlingen spannmål, oljeväxter ochav
proteingrödor åren 1989-1991. Storleken på arealbidraget beräknas
på grundval den genomsnittliga produktionen åren 1986-1990 iav
enlighet med befintliga EG-regler. Arealbidraget syftar till kom-att

medlemsländerEU:s för det inkomstbortfall uppkommerpensera som
vid sänkt prisstöd. Exportörer spannmål fåkan återföringett av av
medel, s.k. exportrestitution, vid till tredje land. Spannmåls-export
slagen kom och råg garanterade lägsta pris, vilket där-ärvete, ett

inte gäller för havre.emot
Sverige kommer vid medlemskap införa EG:s trädespro-ett att

Det blir då möjligt för svenska jordbrukare fram till den 1gram. att
januari 1997 överföra mark, inom för omställningsprogram-ramen

till EG:s trädesprogram. Under period kommer extensivtmet, samma
bete träda bidragsberättigat, vilket innebär undantagatt ettvara
från EG:s regler. jordbrukaresEn trådade areal får nomialt inte över-
stiga den stödberättigade arealen spannmål, oljeväxter och protein-
grödor.

Sverige har inte förhandlat fram några speciella villkor olje-för
växtodlingen följer de regler beslutades i samband med denutan som
s.k. Blair-House överenskommelsen mellan EG och USA i anslutning
till GAH-förhandlingarna. Det innebär odlingsarealen begränsasatt
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till den genomsnittliga svenska oljeväxtodlingen under de årtre som
föregår eventuellt medlemskap.ett

Sverige får vid EU-medlemskap total produktionskvot förett en
socker 370 000 A-kvoten 336 364 och B-kvot-ärton, tonav ca varav

blir 10 % A-kvoten. Detta produktionen årundermotsvararen av
1992. A-kvoten i regel den inhemska konsumtionen ochmotsvarar
priset för sockerbetor med denna kvot högre priset för B-kvot-är än

flestaDe medlemsländerna har tilldelats B-kvot för kunnaen. atten
utjämna årliga produktionsvariationer och därmed ha produktionen

inhemsk konsumtion.motsvararsom

5.1.2 Animaliesektorn
För minska överskottet mjölk inom EG infördes år 1984att ettav sy-

med produktionskvoter för mjölk. Varje land tilldeladesstem en pro-
duktionskvot i princip motsvarade invägningen mjölk undersom av
år 1981 plus tillägg med %.1 För vissa medlemsländernaett samtav
för nytillkomna medlemsländer har kvoten fastställts på sätt.annat
För förhindra produktion den angivna kvoten tillämpasatt utöver ett

straffavgifter.med Genom gradvis minska kvoten EG,harsystem att
från införandet kvotsystemet, sänkt produktionen 10med %.av ca
Sverige har tilldelats mjölkkvot 3,3 miljoner kg vid 4,33 %en om
fetthalt. Detta i 1993 års produktion mjölk.motsvarar stort sett av

EU har Sverige under år bibehåller nuvarandeaccepterat att tre
regler för fetthalten i konsumtionsmjölk under förutsättning att
svensk mjölk, inte uppfyller EG:s regler, inte till öv-som exporteras
riga medlemsländer. Under denna treårsperiod skall EU detöverse
aktuella regelverket. EU har inte de svenska kravenaccepterat att ut-
öka listan mejeriprodukter får bidrag försäljningvid till sko-av som
lor. Möjligheten namnskydda filmjölk har dockatt accepterats.

Inom EU tillämpas bidragssystem för nötköttsproduktion,ett am-
och dikor för tackor. För begränsa stödens omfattning ochsamt att
undvika ytterligare produktionsöverskott har antalet bidragsberätti-
gade djur begränsats. Sverige tilldelas vid medlemskap kvoten
250 000 bidragsberättigade handjur, 155 000 och dikor samtam-
180 000 tackor, vilket ungefär 1993 års svenska anirnalie-motsvarar
produktion.
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5.1.3 Regionalpolitik
Norrland

Förhandlingsresultatet innebär delen,större dvs.att stödområ-
dena 1-3, det stödområdet fårav bergsjordbmks-norra status som
område. Resterande del stödområdet blir klassificeratav mindresom

område, s.k. LFA-områdegynnat Less Favoured Area. Detta möj-
liggör stödgivning delfinansieras EG. Försom täcka detav att
återstående stödbehovet inom mjölk- och köttproduktionen samt att
stödja de produktionsgrenar inte omfattas stöd till mindresom av
gynnade områden, s.k. LFA-stöd får Sverige möjlighet lämnaatt ett
nationellt stöd till nordligt jordbruk omfattar stödområdena 1-3.som
EG:s särskilda miljöprogram skall i enlighet med förhandlings-
resultatet kunna användas för lösa specifikaatt problem för jord-
bruket i Sverige. Stödet medfmansierasnorra med 75 % EG i målav
1-regioner och i övrigt med 50 %. De s.k. mål 1-regionema avser
Gemenskapens produktionsområden.svagaste Vid medlemskapsför-
handlingarna fick inte Sverige något område klassificerat mål 1-som
område. Däremot infördes för Norge, Sverige och Finland ett nytt
målområde, s.k. mål 6-regioner där medfinansieringen 75är %.

Pristillägget i sin nuvarande form måste enligt förhandlingsresul-
avskaffas,tatet stödet torde fortfarande kunnamen produktions-vara

anknutet för förhindraatt produktionen iatt området minskar.

Mindre gynnade områden i södra och mellersta Sverige
De samtal Sverige har haft medsom för EG-kommis-representanter
sionen visar flexibel tolkningatt de befintligaen kriterierna med-av
för skogsbygdemaatt och delenstörre mellanbygdema i södra ochav
mellersta Sverige, kommer kunna definierasatt LFA-områdensom
och därmed berättigade till LFA-stöd. Stödetvara kommer sannolikt
också omfatta Ölanddelaratt stora och hela Gotland. Den exaktaav
avgränsningen inteär ännu gjord och beslut i frågan kan fattas av
EG-kommissionen först efter svenskt EU-inträde.ett

5.1.4 Skydd mot salmonella djursjukdomaroch
Sverige har fått igenom sitt krav livsmedel, levande djuratt och foder

förs in i landet skall friasom från salmonella. Undervara 2-årigen
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sitt im-behållanötkreatur,gällerdetfår Sverige,övergångsperiod när
BSEanledningmedStorbritannienfrånför embryon avportstopp
på 3övergångstidunderEncephalopati ochSpongiforrnBovine en
skalli landetinsvin kommerlevandereglernabehållaår att somom

klassisk svinpest.frånfriavara

inomstyrmedelhittillsvarandeErfarenheter5.2 av
områdenviktiganågra

miljöeffekterLivsmedelspolitikens5.2.1
JordbruksverketNaturvårdsverket,1990 åtåruppdrogRegeringen

miljöeffekternautvärderaochföljaRiksantikvarieämbetetoch avatt
effek-har gjortsredovisningårligEnlivsmedelspolitiken.den avnya

erfarenhetermiljöskyddshänseendeoch iodlingslandskapet samtiter
avtalochlandskapsvårdsersättningenstyrmedel bl.a.olika er-omav

NOLA.odlingslandskapetnaturvårdsåtgärder iförsättning
visarodlingslandskapetieffekternabeträffande attErfarenheterna
ökatfår harochnötkreaturantaletochfinns kvarbetesmarkerna se-

Ytterligaretillstånd saknas.hävdensuppgiftermedanår 1991,dan om
odlingsland-ikulturmiljövärdenaocheffekternaanalyser natur-av

till lant-komplementområden,i vissakommerskapet ettgörasatt som
bl.a.genomförtsbyggnadsinventering harbruksstatistiken. En som

effekterbelysaförbebyggelseanalyserförunderlagskall ingå i attett
odlingslandskapet.ikulturrniljövärdenapå

minskadvisat påutvecklingenmiljöskyddsområdet harPå an-en
jordbruket frambekämpningsmedel ihandelsgödsel ochvändning av

uppbyggnad,undermiljöövervakningför ärtill år 1992. Ett program
effek-Vattenkvalitet ochbl.a.i dataresulterakommervilket omatt om
1990-hälftenandraunderjordbruketdriftsformer iolika avter av

talet.
redovisasNOLAochlandskapsvårdsersättningenBeträffande ca

60 %omfattar000 Avtalen300 ha.drygtomfattar000 avtal15 som
värde-hagmarksinventering,ochNaturvårdsverketsenligt ängs-de,av

naturbetesmarkema.värdefulla40 deoch %ängsmarkemafulla av
moti-vilka kännerjordbrukama,positivtuppfattasVerksamheten av

betesmarkema.hävdenförbättravation att av
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5.2.2 Växtnäringsläckage
De nuvarande åtgärderna växtnäringsläckage berör huvudsakli-mot

stallgödsel. Problem med växmäringsläckage uppkommergen främst
i södra Sverige i djurtäta områden eller i områden med lätta jordar.
Handelsgödselns exakta växtnäringsinnehåll och precisa sprid-mera
ningsmöjligheter miljövinsternagör förändradatt handelsgödsel-av en
användning inte likaär för stallgödseln. Påstora längre sikt inne-som
bär dock minskad handelsgödselanvändning mindreen växtnäringatt
finns i omlopp i jordbruksmarken och riskerna för växtnärings-att
läckage följaktligen minskar.

Flertalet åtgärder inom har redan vidtagits,programmet t.exsom
krav på viss andel höst- och vinterbevuxen mark, stöd till odling av
fånggröda, restriktioner för spridning stallgödsel och andraav orga-
niska gödselmedel under vintern enskild växtnäringsrådgivning.samt
Dessa åtgärder har hittills medfört minskning kväveläckaget.en av
Regler arealanpassad djur-täthet och krav på lagringskapacitetom om
för stallgödsel träder i kraft år 1995, då djurägama under 6 år kunnat

sig till nyade reglema. Dessa åtgärderanpassa förväntas betydande
effekter på kväveutlakningen då de genomförts helt. Effekter för-av
bättrad maskinutrustning försöks- och utvecklingsverksarnhetsamt får
sannolikt effekter på längre sikt.

Målet halvera kvävelåckaget frånatt jordbruksmarken bedöms kun-
uppnås samtliga åtgärdernär inomna har genomförts.programmet
Miljöavgift på kväve i handelsgödsel med 0,60 krkg kväve.tas ut

Jordbruksverket gjorde år 1992 utvärdering miljöavgiftens ef-en av
fektivitet. I utvärderingen framhålls dels de åtgärderatt som genom-
förs för minska växtnäringsläckagetatt leder till miljömålen nås,att
dels miljöavgiftema endastatt i ringa utsträckning har minskat han-
delsgödselanvändningen. Miljöavgiftema på kväve och fosfor i han-
delsgödsel bör därför enligt Jordbruksverket kunna avvecklas. Natur-
vårdsverket har däremot uppfattningen utveckligen bör iatt styras
riktning ytterligare reduceringmot användning handelsgödsel-av av
kväve och miljöavgiftema bör liggaatt kvar på nivåen motsva-som

den relation gällde år 1992ras mellanav kvävepris ochsom spann-
målspris.
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Bekämpningsmedel5.2.3
avsed-direktåtgärderdeErfarenheterna ärärprogrammet att somav

till medelövergångsåsomoch miljöriskema,minska hälso-da att
säk-medförtharutbildning, föreskriftermindre risker,med enm.m.

riskminsk-kvantifiera dennasvårtdockanvändning. Det är attrare
påhuvudsak inriktatsutvärderingar har ihittillsvarandening och att

vidtagna åtgärderna.beskriva de
införts irestriktionerförbud eller1987-1990 harperiodenUnder

egenskaper.oacceptablabekämpningsmedel medförantal fallstortett
i jord-användningen8 %dragits inmedelDe motsvarar ca avsom

1981-1985.trädgårdsodling under periodeniskogsbruk ochbruk,
mängd,försåldbekämpningsmedel, beräknad iAnvändningen av

1981-1985.nivån under periodenjämfört medmed 65 %har minskat
ogräsbekämpningendel skett itill övervägandeminskning harDenna
har möjliggjortstill lägre doser. Dettaövergångoch främst ge-genom
rådgivning. Vidareoch bättrespridningsteknik ökadbättre samtnom

medförtvamingsverksamhetenochutvidgadehar den enprognos-
insektmedelochanvändningenbehovsanpassningbättre av svatnp-av
potatisblad-för bekämpningåren. Bättreunder de preparatsenaste av

betyd-medförtharunder år. Dettakommit frammögel har ensenare
substans,i aktivbekämpningsmedel, räknatligt mindre användning av

år.under tidigareän
intematio-har ökatproduktion IPintegreradför s.k.Intresset

sortrnaterial, od-utnyttjabättrenellt. innebärDetta attatt man genom
bekämpningsmedel.användningenminimeralingsteknik kan avm.m.

syfteti huvudsak detsammaintegrerad produktionSyftet med är som
bekämp-användningminska riskerna medförmed attprogrammet av

därmed kunnaproduktion skulleIntegrerad utgöraningsmedel. ett
framtiden.värdefullt iverktyg

få ökadvissa delarbedömsarbetet medI det fortsatta programmet
kemika-olämpligaaweeklingsplaner förlångtgåendebetydelse: mer

förutsättningarpraktiskaspridningsföreskrifter ochlier, översyn av
uppföljning be-utveckling förtillsynsverksamheten,för system avav

ökadefunktionstestverksamhet,i ökadkämpningsmedelsrester vatten,
rådgivningförbättradpotatisområdet ochinsatser m.m.

medför närvarandebekämpningsmedelmiljöavgift påEn uttas
prisregleringsavgiftTidigare8 krkg aktiv substans. även ut,togs en

avgift46 denna29 krdos och krdos,varierade mellanvilken men
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har avvecklats. Miljöavgiften på bekämpningsmedelnu har utvärde-
och slutsatsenrats denär sannolikt haftatt viss dämpande effekt på

användningen. I samband med utvärderingen lämnades förslag attom
miljöavgiften skulle omvandlas till avgift dos i stället för avgiftper

kilo aktiv substans, vilketper skulle konkurrensneutralitet mellange
medel kan användas inomsom område så länge desamma likaärsom
farliga. Förslaget innebär vidare riskanalys skallatt utföras åren
1995 de medel då iär användning.av Om slutsatsensom analysenav
blir utvecklingen böratt bekämpningsmedelstyras mot med mindre
risker bör enligt förslaget riskdifferentieratett avgiftssystem införas.

5.3 Förväntad skillnad mellan miljömål och miljö-
tillstånd i olika delar landet efter medlemskapav ett

5.3.1 Förväntad skillnad i miljötillstånd efter ett
medlemskap
Miljöeffektema jordbruksområdet EU-medlemskapett berorav
bl.a. på de regler gäller vid medlemskapsom ochett resultatet av
medlemskapsförhandlingama. Stödutformningen för Norrland och
mindre gynnade LFA-områden, regionaliseringen produktions-av
kvoter och arealersättning liksom valutautvecklingen hör till de fak-

också påverkartorer miljöeffekterna.som
Medlemskap i EU medför betydligtatt areal åkermarkstörre blir

kvar i produktionen 1990-årsän beslut fullföljs. Orsakenom är att
lönsamheten för den arealkrävande produktionen i Sverige ökar med
EG:s prisnivåer och direktbidrag för mark. Den areal medräknassom
i arealbidragssystemet kommer användas tillatt spannmål, oljeväxter
eller träda. Trädan skall bevuxen och skall uppfyllavara nationella
miljökrav. Mark inte blir bidragsberättigadsom kommer endast i un-
dantagsfall användas tillatt spannmålsproduktion.

Att areal åkermarkstörre blir kvar i produktionen, Sverige gårom
med i EU, i de flestaär fall positivt det gällernär målet bevara bio-att
logisk mångfald, landskapöppetett och och kulturvärdennatur- i od-
lingslandskapet. Medlemskap i EU skulle kunna påverka produktionen
i Norrland skogs- och mellanbygdemasamt i södra Sverige, eftersom
dessa områden beroendeär animalieproduktionmest och minstav gyn-
nade höjd stödnivå för produktionav en spannmål.av
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användasåkerarealenhuvuddelenemellertidtordeNorrlandI av
be-Norrlandsstödetförutsättningjordbruksproduktion under attför

jordbru-innebärFörhandlingsresultatetnivå.nuvarande attpåvaras
bl.a.bevaraskanlandskapetdärmed detochNorrland öppnaket i

207892.EEGförordningEG:s miljöprogrammed hjälp av
mellanbygderochSveriges skogs-södrajordbruket iStora delar av

stödområ-jordbruksproduktionförförutsättningarlikartadehar som
EG:s mark-tillämpaväljer endastOm SverigeSverige.4 ide attnorra

sänktadengrundjordbruketområde hotasnadsordningar i detta av
animalieproduktionen.inomlönsamheten

påkvoteringarinföraSverigeEU-medlemskap kommerVid attett
resultatkosmadsnackdelarharJordbrukaredjurinnehav. ettsomsom

rationali-förutsättningarellergårdsstruktursplittrad sämre attav en
karaktärområdetsgeografiskadetpå grundproduktionen avsera

sälja sin kvottillåter,lönsamt,detfinna attkommer systemetatt om
produktion,effektivförutsättningar förmed bättretill producenter en

sjunkermjölkproduktionenförlönsamhetenOmslättbygd.it.ex.
mel-ochSveriges skogs-södrajordbrukare iförriskfinns därför att

verksamheten.avvecklarförstadelanbygder kommer att somvara
landskap ioch varieratförkonsekvensernegativa öppetfårDetta ett

motverkasskulle kunnautveckling attområde. Dennadetta er-genom
efter-samhälletnyttigheterkollektivaför sådanalämnassättning som

frågar.
jordbruksmarkarealbetydligtmedförMedlemskap i EU störreatt

denfullföljerochutanförSverige stårproduktionenblir kvar i än om
be-kemiskaanvändningeninnebärDettaavregleringen.interna att av

EU-vidhandelsgödselmedel bliroch störrekämpningsmedel ettav
intensitetenförutsättningundervid utanförskapmedlemskap attän ett

förhållan-påIntensiteten beroroförändrad.användningenkgha i är
insatsmedel.påprisetjordbruksprodukten ochpåmellan prisetdet

prisförhållande kom-dettabedöma hurinte försöktUtredningen har
utvecklas.attmer

miljötillstând ochskillnad mellan5.3.2 Förväntad
miljömål

EU-medlem-vidmiljötillstånd kommerjordbruketsDet svenska ett
och bekärnp-växtnäringsläckagenågot gällervadskap försämrasatt
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utvecklingenningsmedel. Detta innebär går fel hållatt i förhållande
till det riksdagen fastställda målet. Därför bör åtgärderav för att
minska växtnäringsläckaget och användningen bekämpningsmedelav
förstärkas. För detta ändamål bör bl.a. information och utbildning
kunna användas.

Marknadsordningama inom EG:s jordbrukspolitik inte tillräck-är
liga för Sveriges mål för biologiskatt mångfald föroch land-öppet
skap skall kunna nås. Däremot EGzs kompletterande miljöersätt-ger
ningsprogram förutsättningar för åstadkomma detta.att
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6 Hur skall behoven tillgodoses -
principer

6.1 Allmänna utgångspunkter

miljöpolitiskaDe målen tillsammans med gällande regelverkär ut-
gångspunkter för det konkreta åtgärdsarbetet inom jordbrukssektom.
Målen skall berörda intressenter myndigheter, jordbrukare, när-ge
ingsliv bild vad från samhällets synpunkt viktigtär strä-atten av som

Statsmaktemas övergripande mål också grund förutgörmot.va en
fördelningen och uppdelning i olika delmål.av resurser

När det gäller miljön leder under vissa förutsättningar marknaden
inte automatiskt till miljömålen uppnås. Här skall två problemom-att
råden beröras. Det gäller s.k. effekter, inne-kanexterna t.ex.ena som
bära produktion har negativa effekter påatt en persons en arman per-

produktion eller konsumtion, detta reflekteras i mark-utan attsons
nadsprisema. Det andra gäller kollektiva eller nyttighetervaror som
utmärks konsumtion nyttigheten inte minskar kon-attav en persons av
sumtionsmöjlighetema för en annan person.

Jordbruksproduktion förenad med både negativa effek-är externa
och positiva kollektiva nyttigheter. Ammoniakavgång, kväveläck-ter

gödsel och risker vid bekämpningsmedelanvändning ärage av exem-
pel på negativa effekter, kan försämra vår mark, vårtexterna som

våraoch livsmedel. Ett rikt och varierat odlingslandskap medvatten
sina kultur- och estetiska värden exempel kollektivaärnatur-, nyt-
tigheter jordbruket producerar.som

Om marknadens fungera inte ändras i dessa två fall förelig-sätt att
risk för samhället sinaanvänder felaktigt. Omstor attger resurser

marknaden inte signalerar vattenkvaliteten knapp fåräratt en resurs
avsaluprodukten för lågt pris jämfört med samhällsekonomisktett ett
korrekt pris. Detta gäller vid jordbruksproduktion leder tillt.ex. som
växtnäringsläckage.

När det gäller kollektiva nyttigheter tjänar och på attvar en vara
fripassagerare, dvs. hoppas komma åtnjutandei nyttighetman av en

betala för den. Detta leder till lägre produktion och kon-utan att en
sumtion kollektiva nyttigheter, varierat och rikt landskap, änt.ex.av

l4-090l3
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betalningsförmåga,värderingar,vad efterfrågas med hänsyn tillsom
resurstillgång.tillgänglig teknik och till

hjälpa marknadenPrincipiellt finns det två olika försätt att taatt
kollektiva nyttigheter och därmedhänsyn till effekter och attexterna

från samhälletsproducera de och tjänster önskvärdaär syn-varor som
ekonomis-punkt. samhället mål kan nås med regleringar,Av uppsatta

kombination regleringar och ekonomis-ka styrmedel eller med en av
På miljöpolitikens område i huvudsak kvantitativaka styrmedel. har

regleringar använts.
miljösituationen förändras ambitionerna i miljö-l takt med ochatt

politiken ökar behovet utforma ochväxer prövaatt att styr-nyaav
lånmedel. Ekonomiska styrmedel avgifter, subventioner och kansom

användas för påverka jordbrukets miljöeffekter. Principielltatt ver-
kar relativprisema fördessa ekonomiska styrmedel så de påverkaratt
olika produktionsfaktorer. Genom förändras såvälpriserna kanatt
konsumtion produktion påverkas.som

Från effektivitetssynpunkt, dvs. med hänsyn till måluppfyllelsen,
fördelningen i fallsaknar miljövårdskostnaden betydelse de tving-av

ande bestämmelser säkerställer de miljöpolitiska målen t.ex. absoluta
förbud någon verksamhet.mot

Med till måluppfyllelsen under vissa förutsättningarhänsyn kan
resultat nås antingen avgiftsbelägga eller subven-att attsamma genom

tionera verksamhet. främsta subventioneraDet argumentet mot atten
verksamheten det strider principen förorenaren betalarär motatt att
Polluter-Pay-Principle. Subventioner emellertid fördelkan med väl-
jas då kostnadsfördelning eftersträvas den uppkom-änen annan som

då förorenaren för såledeskostnaderna. Det inte fm-mer svarar synes
särskilda motiv för använda subventioner istyrmedel and-attnas som

fall då det önskvärt stödja driverdem miljöstörandeän är attra som
verksamhet av internationella konkurrensskäl eller sysselsätt-t.ex. av
ningsskäl eller stödja dem använder verksamhetens produk-att som
tion.

När gäller produktiondet kollektiva nyttigheter blir det frågaav en
i första hand lämplig ekonomisk ersättning skapa incita-attom genom

för jordbrukaren producera från samhällets synpunkt önsk-ment att en
värd volym dessa värden.av

Genom miljöfrågoma förs in i i övrigt given jordbrukspoli-att en
tik blir resultatet utredningens arbete med nödvändighet subopti-av en
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kunde hamiljöeffekternadet så de önskademering. Sannolikt är att
miljöfrågomaresuismässig kostnadnåtts till lägre budget- och omen

ekonomiskajordbmlcspolitiken, därtotal optimeringtagits i en av
likvärdigt.mål miljömål behandlas samtidigt ochoch

miljöersättning6.2 EG:s

jordbruksmetodermiljövänligaförordning 207892Enligt EG:s om
Sverige skyldigtbevarandet landskapet gälleroch är attattom av

erbjuda till sina jordbrukare.det
förtillämpningsföreskriftema kriterierförordningen ochI anges

tillämpasersättningssystemet skallhur det ekonomiska

för områdenmiljöersättning skallförZonprogram upprättas av-
Art 3.1-3.2.i fråga miljö ochhomogen karaktär naturom om

frivilligt åtagande Artpå basis femårigtErsättning lämnas ettav-
3.3.

Åtagandet och på landsbygdenpositiv effekt på miljönskall ge en-
Art 2.1.

inkomstbonfall åtagandetskall baseras på detErsättningen or-som-
utfördfå åtgärdenincitament försakar behovet attsamt att geav

Art 5.lb.

4.eller djurenhet Artårlig ersättning lämnas hektarEn perper-
differentiering med hänsyn till företagensMaximibelopp och stor--

Art 5.3.lek tillåtet krävs för incitamentdetär attom ge

ersättningen. Normalt uppgårförordningen maximinivåer förI anges
får dockEG:s medfinansiering till 50 %. De nationella programmen

Överskjutande sådanaersättningsnivåer. belopp får iinnehålla högre
EG-förutsättning det godkäntsfall finansieras nationellt under att av

kommissionen.
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6.3 Ekonomisk modell för utformningen av
miljöersättning enligt EG:s förordning 207892

I den teoretiska diskussionen miljöpolitiska styrmedel utgångs-ärav
punkten ofta både de marginella kostnaderna och de marginellaatt
intäkterna viss miljöpåverkan eller viss miljöåtgärd kända.ärav en en
När så fallet kan den optimalaär miljökvaliteten fastställas och lämp-
ligt styrmedel väljas.

Utredningen har för enkelhetens skull definierat positiva miljöeffek-
jordbruk kollektiva nyttigheter.ter På liknande kan min-av sättsom

skade negativa miljöeffekter betraktas kollektiva nyttigheter. Försom
dessa kollektiva nyttigheter finns inte tillräcklig privat efterfrågan för

få de mängder det samhällsekonomisktatt är lönsamt produ-som att
Staten kan korrigera detta ställa med betalnings-cera. attgenom upp

vilja budgetrnedel och efterfråga nyttighetema figur 6.1.

F ig. 6.1 Utbud och efterfrågan på miljöåtaganden, optimal volym
och optimal ersättning

Kr enhet Utbud påper
åtaganden

Efterfråganpå
åtaganden

Antal enheter

Miljöersättningssystemet skulle kunna betraktas fördelnings-ettsom
politiskt instrument, där ställer krav på vidtarattman mottagaren
vissa åtgärder för erhålla bidrag.att ett

Utredningen har emellertid valt betrakta miljöprogrammetatt som
där det offentliga köper vissaett prestationer, kollektivaprogram nyt-

tigheter. Tjänsterna, produceras i förening med traditionella jord-som
bruksprodukter, saknar emellertid marknad. För det skall bliatten
lönsamt välja vissa produktionsprocesseratt t.ex. mindre gödsel eller
mindre bekämpningsmedel eller producera vissa icke marknads-att
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betalar det offent-prissatta t.ex. och kulturvärdenprodukter natur-
liga ersättning för dessa produkter.en

Optimala ersättningsregler för kollektiva nyttigheter bygger att
Även miljöpoli-efterfrågekurvan utbudskurvan kända.är ettomresp.

måletstyrmedeltiskt mål och har valt gör attsatts ett somupp man
i sigutomordentlig vikt måletkan nås till lägsta kostnad detär attav

figur 6.1. I denresultat ekonomisk analys i enlighet medär ett av en
för kritisk gransk-meningen måste varje uttalat mål bli föremål en

ning.

Efterfrågan på nyttigheter fallande6.3.1 kollektiva -
betalningsvilja

torde iNyttotillskottet kollektiva nyttigheterfrån ökad konsumtion av
42:alikhet nyttigheter ökad konsumtion. Denmed andra medavta

första eller andra.åkerholmen i inte lika värdefull denbyn är som
lika värdefull den 30:e. EftersomDen l 00O:e rödkullan inteär som

kollektiva nyttighetenytterligare produktion den avtarnyttan av av
marginella betalningsvilligheten ocksåmed ökad volym denär avta-

gande.
behöverOdelbarheter förekomma i den meningenkan dock att man

till sinviss för nyttigheterna skall kommakomma i volym attupp en
hela by-Exempel önskemålet bevarapå detta kanrätt. attvara om

strukturer Möjligtvis kan också eko-för bevara vissa kulturvärden.att
logisk odling räknas dit.

Värdet bundna såde kollektiva nyttigheterna kan regionaltav vara
betalningsviljan på Vi kan betraktaberor de producerade.äratt var

skogsbyg-kulturarvet i Skåne och kulturarvet i de mellansvenskat.ex.
biologiska mång-derna olika nyttigheter. Detsamma gäller för densom

falden för minskningen för användningenoch kväveläckage samtav
bekämpningmedel. gäller inte i utsträckningDäremot detav samma

för varide hotade husdjursarterna. spelar kanske inte någon rollDet
landet den gula ankan finns.

Hur högt efterfrågekurvan ligger figur 6.1 beror på hurupp
mycket nyttigheten finns. Våtmarker i södra Sverigeredanav som
har i dag mycket liten omfattning jämfört i Sverige. Efter-med norra
frågekurvan för våtmarker sydliga därför liggai de tordezonema
högre i de Så långt antagits såhar detän ärattnorra zonema. zonen
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definierad det inte spelar någon roll i nyttighetenatt produ-var zonen
Från kulturbevarandesynpunkt kan sådant kriterium inne-ceras. ett

bära skulle bli ohanterligt små, ned till detatt enskilda jord-zonema
bruket. Det kan fallande betalningsvilja för varje enskilt jord-vara
bruk. Detta skulle kräva avtrappning arealersättning elleren ettav
maximital för ersättningsberättigad areal.

6.3.2 Utbud kollektiva nyttigheterav
Efterfrågekurvoma för de olika kollektiva nyttighetema skall ställas

kostnaderna för producera dem. Frånmot effektivitetssynpunktatt är
det den marginella kostnaden intressant, vad kostarär dett.ex.som

ha slåtter på ytterligare hektar naturligatt ängsmark. Denna kost-en
nad det marginella inkomstbortfallet påmotsvaras grundav attav

väljer produktionsprocess den bäst lönsam-änman en annan som ger
het för jordbruksproduktema. Kostnaden består skillnaden i avkast-av
ning mellan den bästa alternativa användningen marken och avkast-av
ningen på slåtterrnarksarealen. Om det gäller mark har myck-som en

lönsam alternativ användning bliret inkomstbortfallet och denstort
marginella kostnaden för den kollektiva nyttigheten blir hög. Om al-
ternativet till slåtter ingen brukningär alls, bestårt.ex. kostnaden en-
bart nettoförlusten på slåttermark.av

Det marginella inkomstbortfallet enhet den kollektiva nyttig-per av
heten beror säkert på hur mycket producerar våtmarker, slåt-man av
terrnarker och åkerholmar. Att hålla hektar våtmark kostar inteav en
så mycket. Man väljer då mark har låg lönsamhet i alternativsom an-
vändning. Ju areal våtmarkstörre ställer till förfogande, destoman
högre grad kommer den inkräkta marker med värdefull altema-att
tiv användning. Det marginella inkomstbortfallet blir stort.

6.3.3 Villkor för effektiv resursanvändning
Dessa inkomstbortfallskurvor visar vilka ersättningar jordbrukama
kräver för producera olika mängder de kollektivaatt nyttigheter-av

Vi mängden nyttigheter bjuds jordbrukenna. summerar nu utsom av
i vid olika ersättningsnivåer och ställer detta sammanlagdaen zon ut-
bud offentligasdet betalningsvilja imot Den optimala ersätt-zonen.
ningen måste beakta både önskvärdheten åtgärderna utförsattav
betalningsviljan och det inkomstbortfall åtagande leder tillettsom
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för jordbrukama. Den samhällsekonomiskt effektiva volymen kollek-
tiva och den optimala ersättningen enhet markerade iärvaror per

6.2.figur

Fig. 6.2 Utbud och efterfrågan på miljöåtaganden, optimal volym
och optimal ersättning

enhetKr gâbuadååper
g en

opuxmgl
ersättnmg

Efterfråganpå
åtaganden

enheterAntalOptimalvolym

Eftersom enligt förordningenersättningen skall arealersätt-vara en
ning, beteckningmåste axelns antal enheter kollektiva nyttigheter
bytas antal hektar och y-axelns kronor enhet blir kro-ut mot per

hektar. Underförstått då finnsdet samband,är änatt ettnor per om
inte fullständig proportionalitet råder, mellan antalet hektar skötssom
på visst och mängden kollektiva nyttigheter framkommer.sättett som
Skämingspunkten mellan utbud efterfråganoch i diagrammet anger
samhällsekonomiskt optimal arealer-sättning förväntad arealresp. som
erhåller ersättning. I skall enligt förordningens arti-zonprogrammet
kel 5 för varje inkomstbortfallet, vilket utbuds-motsvararzon anges
kurvan i ñgur 6.2.

6.3.4 Kommentarer till modellen
Förordningens regler för generellt ersättningssystem,sätter ettramar
där alla uppfyller vissa förhand uppställda villkor har rätt attsom
få areal- eller djurersättning för gjorda åtaganden. Alternativet till ett
generellt ersättningssystem avtal ersättning beslutasär ett om som
från fall till fall ad hoc-system.
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Fördelarna med det generella ersättningssystemet det lättär äratt
administrera och det effektivare ad nåhoc-systemetär änatt att att

horisontell rättvisa, dvs. ersättning för likartade åtaganden.samma
Ad hoc-systemets styrka kan ligga i den vertikala måleffektiviteten.

De generella medlen mindre flexibelt instrument riskenochär ärett
får med några åkerholrnar inte särskilt intressantaäratt man som som

biotoper och därför inte räcker till för intressantatt pengarna en mer
strandzon. Detta innebär samhällsekonomisk förlust.en

En kompromissmöjlighet har generella regler gårär att man men
relativt långt i precisering kraven. Alla uppfyller kraven blirav som
stödberättigade. Ju svårare det precisera kvalitetskraven iär att gene-
rella fördelaktigaredesto ad hoc-metoden.ärtermer

Inkomstbortfallet varierar sannolikt mellan beroende påzonema
jordbrukets naturliga förutsättning och på jordbrukspolitiken.

I de fall ointresserad i vilken region kollektivadenär nyt-man av
tigheten produceras landet enda De jordbrukareutgör en zon. som
kan producera den kollektiva nyttigheten billigast till lägsta inkomst-
bortfall kommer då hand all produktion. de fall dåI betal-taatt om
ningsviljan regionalt bunden varierar ersättningen mellanär zonema.
Då vi förutsatt ersättningen lika hög för alla i måste så-äratt en zon,
ledes zonindelningen beakta bådeäven betalningsviljan och inkomst-
bortfallet.

Enligt förordningen skall miljöersättningen baseras på inkomst-det
bortfall orsakats miljöåtagandet därutöver in-utgörasamt ettsom av
citament till åtgärden vidtas. fallI det jordbrukare har stigandeatt en
kostnader för ökad produktion kollektiva nyttigheter innebär detav

från samhällets synpunkt effektiv ersättning samtidigt leder tillatt en
överkompensation enligt figur 6.3.en
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Överkompensation inkomstbortfallmarginelltstigandevidFig. 6.3

MarginelltKr hektarper
inkomstbortfall

GenomsnittligtÅ
Ermmmg inkomstbortfall

Antal hektarOptimalvolym

markeradeför denåtagandeJordbrukaren kommer göra ett area-att
streckadeinkomstbortfallet. DenErsättningen ytanlen. änär större
ersättninggenerellöverkompensationen. Enstorleken somanger

principen ersätt-effektivitetssynpunkt striderfrånkorrekt attmotär
ersättningensamtidigtinkomstförlustenfår överstiganingen inte som

inkomstrnässigtneutral. kommerfördelningspolitiskt Detinte attär
medbevarandevärden ellermed sto-jordbrukare i storazonergynna

kväveläckage.medproblemra
Även dåinkomstbortfallskurvoriskillnaderbeaktar manmanom

före-mellankvarstå skillnaderdetzonindelningen, kommergör att
mind-ellerdåkommerErsättningeninom atttagen vara meren zon.

inkomstbortfallersättning ochmellanLikhetöverkompenserande.re
sist lätdetmarginella företagetför detgällakommer bara somatt

Altema-överkompenserade.blirövrigaareal,sig övertalas avsättaatt
homogenprövad. Juindividuelltersättningen blirtivet är zo-att mer

överkompensatio-mindre blirinkomstbortfallsmässigt, destoärnen
nen.

odlingekologiskodelbar somnyttighetenkollektivaOm den är
till villkorarealersätmingen knytaskulturvärden, måsteoch vissa om

ersättning-företaget ellerandelvillkor vissviss storlek eller attavom
sigsträckerOdelbarhetenmindre åtaganden.vidblir lägre somen

bystruk-bevarandeönskemålsommarker,flera ägaresöver avom
ersättningengenerellaslagmed detinte hanterasturer kan somav

207892.förordningianges
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Från effektivitetssynpunkt det önskvärt beställningenär över-att
enskommelsen den kollektiva tjänsten resultatinriktad vilkaärav
djurarter skall finnas, vilka miljöer skall tillhandahållassom som
etc.. Den brukande kan då använda sin kunskap och sin kreativitet
för åstadkomma detta på effektivaste villkor för dyna-att sättet, ett
misk effektivitet. Detta kräver jordbrukaren har god kompetens.att

6.3.5 Empiriska skattningar efterfrågan påutbudet ochav
kollektiva nyttigheter miljötjänster
Utredningen har uppskattat jordbrukets kostnader för produceraatt
vissa de miljötjänster samhället efterfrågar. Dessa kostnaderav som
redovisas i samband med de utredningen föreslagna miljöåtgär-att av
dema i det följande.presenteras

Det finns i dag inte något omfattande empiriskt underlag för att
bedöma samhällets betalningsvilja för de miljötjänster samhälletsom
efterfrågar. LarsDr Drake har på uppdrag utredningen gjortav en
sammanställning olika emipiriska skattningar det monetära vär-av av
det vissa miljötjänster bilaga 3. Drake redovisar följande bedöm-av
ning värdet olika miljötjänster;av av

Landskapsvärden Intervall krha
Öppet landskap åker 500-1 500-
Tillägg för Norrland 150- 450
Tillägg betesvall 400-1 000

Hagmark 1 400-4 200-
Högt klassad hagmark och
slåttermark kan detvärtvara
dubbla eller mer

Värdet minskad insats handelsgödselkväve uppskattas till 2-7av av
krkg kväve.
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bärkraftför ekonomisk7 Programmet

Det främsta hotet landskapets ekonomiska förut-öppenhet ärmot om
sättningar saknas för jordbruksföretagen överleva långsiktigt. Utanatt
ekonomisk bärkraftighet saknas förutsättningar för tillgodoseatt sam-
hällets uttalade önskemål och levande landskap. Utredning-öppetettom

har definierat två områden där jordbrukets framtida bärkraftigheten
ifrågasättas.kan Det gäller jordbruket i Sverige och södranorra

Sveriges skogs- och mellanbygder.
Detta programområde nödvändig grund för bevaraär öp-ettatten

och varierat landskap. Den biologiska mångfalden och de kultur-pet
värden samhället vill bevara i huvudsak knutna till fortsattärsom en
animalieproduktion och lämplig geografisk fördelning dennaen av
produktion. förstaDet programområdet för miljöersätming alltsåär

förutsättningar förskapa fortsatt drift i områden be-sättett att som
döms kunna producera kollektiva nyttigheter samhället intres-ärsom
serat av.

7.1 Miljöersättning inom LFA i Sverige,norra
miljöersättning-nord

7.1.1 Bakgrund
Vid förhandlingarna medlemskap i EU stödet till jordbruket iom var

Sverige de prioriterade frågorna inom förnorra en av mer ramen
jordbruksförhandlingama. Sveriges utgångspunkt i förhandlingarna

i princip bibehålla nuvarande stödsystem, med nuvarande stöd-attvar
nivåer och stödforrner inom stödområde i dag, medsamma som men
delfinansiering från EG.

För stödet till jordbruket i Sverige innebär förhandlingsresul-norra
ambitionen bevara erforderlig stödnivå kan uppfyllas.tatet att att en

Däremot måste stödets utformning förändras i vissa delar. Norrlands-
stödet, i sin nuvarande form, kommer upphöra och stödersättasatt av
inom EG:sför olika stödsystem nationellt stöd. Paral-samtramen av
lellt Miljöprogramutredningenmed arbetar särskild arbetsgruppen
inom Jordbruksdepartementet med utveckla förslag till utfomming-att
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Norrlandsstödet.det framtida Enligt vad utredningen erfariten av
kan stödet till Sverige i fortsättningen beståkomma att trenorra av
komponenter.

Stöd till mindre gynnade områdenbergsområden Less Favoured
Areas LFA inom för strukturpolitiken mål 5a.ramen-
EG:s miljöersättningsprogram för skydd miljön och bevarandeav

odlingslandskapet inom för de kompletterande åtgärder-av ramen
till CAP. När det gäller Norrlandsstödet åberopas endast artikelna

1 c.

Nationellt finansierat statsstöd.

Miljöersättningsprogrammet reglerat i EG:s förord-är nämntssom
ning 207892 och obligatoriskt för medlemsländerna. finnsDetär
emellertid för medlemsländerna själva arnbitions-avgörautrymme att

Åtgärdernivån för och inriktning ersättnings-ärprogrammet.av som
berättigade enligt förordningen godtas nationella stödäven som om
EG:s villkor för medfinansiering uppfyllda. praktiken innebärIär
detta medlemslandet kan överstiga de maximinivåer iatt som anges
förordningen. Ersättningen medfinansieras då inte EG. Miljöer-av
sättningen finansieras jordbruksfondens FEOGA garantisektion.av
EG:s medñnansieringsgtad 50 %, uppgår i mål 6-regio-l- ochär men

till 75 %. EG-kommissionen har, med anledning miljöersätt-attner av
ningsprogrammet blivit kostsamt beräknat, förhandlat framänmera

medfinansieringsram för varje medlemsland fram år 1997.en t.o.m.
För Sverige uppgår denna indikativa till 165 miljoner ecuår.ram

I förklaring fogad till slåsavtalet fast EU skall vidta de åtgär-atten
der behövs för Sverige snabbt skall kumia genomföra miljöer-attsom
särtningsprogrammet och för säkerställa samñnansieringatt en av pro-

inom för anslaget på budgeten.grammet ramen
I konferensdokumenten vidare miljöersättningspro-ett attav anges

skall kunna styrmedel an additionalutgöragrammet ett extra res-
ponse för de specifika problem jordbruket imöta haratt som norra
Sverige. Miljöersättningen har också ingått komponent i desom en
beräkningar inkomstbortfall EG-kommissionen med hjälpav som av
Sverige har genomfört för kartlägga effekterna EU-medlem-att ettav
skap. I dessa beräkningar har utgått från maximala ersättnings-attman
nivåer kan användas.
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förhandlingsresul-enligti Sverige skallStödet till jordbruket norra
föremål förvaritfram till i dag harden produktiontatet somavse

på deVidare avtaletanimalieproduktionen. byggerstöd, främst att
LFAbergsjordbruksstöddvs. i första handEG-stöd står till buds,som

förspeciellt stödkombineras medmiljöersätming, skall kunnaoch ett
nationellt finansierat.nordligt jordbruk ärsom

miljöersåttning-nord7.1.2 Motiv för
för207892 får miljöersättningförordningEnligt artikel lc i attges

med skydd ochförenliganvändning jordbruksmarkfrämja ärsomav
Syftet medlandskapet.landsbygden ochförbättring miljön, ersätt-av

jordbruksmark påanvändningenningen stimulera sättår ettatt av
otillräckligtlandskapsmiljön. Ettupprätthållerförbättrar ellersom

omfat-leda tillSverige förutseshögt stöd för jordbruket i ennorra
medför landskaps-jordbruksmark, vilkettande nedläggning sämreav

miljö och hotar det landskapet.öppna
förhindratstöd inte harMed nuvarande relativt högahänsyn till att

sannolikaområdet detnedläggningen jordbruksföretag i är attmestav
framför allt i sambandfler nedläggningar,minskat stöd leder tillett
jordbruksproduktion ilångsiktig fortsattmed generationsskiften. En

nivå fortsatt stöd minstområdet på ungefär nuvarande kräver nuva-av
rande omfattning.

7.1.3 Förslag till styrmedel
för miljö-intressanta formernafrån norrlandsstödsynpunktDe mest

syfteför vall betesmark iersättning de kan lämnas ochär att upp-som
areal-berättigade tillettåriga grödorrätthålla landskap. Föröppetett
kursecuha grönmaximalt uppgå till 150ersättning får bidraget

tillBeloppet höjstill maximalt 250 ecuha.och för vall och betesmark
åtgärder för350 ecuha jordbrukaren vidtar eller flera att ex-om en

od-miljövänligatensifrera växtodlingen och samtidigt använder andra
el-odlingslandskapetlingsmetoder eller vidtar åtgärder för bevaraatt

Ersättningen skallför utrotningshotade djurraser.ler bevara mot-att
åt-vidtagnauppstår för jordbrukaren för deden kostnadsvara som

innefatta incitamentskomponent.gärderna kan också enmen
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utred-enligt vaddetavtalstexternämndabakgrund ärMot ovanav
stödbildeftersträvamålarbetsgruppensningen erfarit att som av-en

stödsystemetinnebärfrån Dettamöjligt dagens.så litetviker attsom
handi förstastödetupprätthålls,produktionensåutformasbör attatt

mellan oli-omfördelningseffekteranimalieproduktionen,tillriktas att
lösningenminimerasproducenterochproduktionsgrenar samt attka

miljöersättningsförordningen.inomryms

erhålla ersättningVillkor för7.1.3.1 att
anirnalieproduce-skall riktasi första handstödsystemetEftersom mot

miljöersättning-nord lämnasutredningen,enligtföretag bör,rande
in-till brukareoch betesmarkersättning för vallflerårig somensom

och betesarealer.grovfoder-behovdärvid hardjur ochnehar eget av
ersättning tillbeslutetspannmål. IförErsättning bör inte lämnas om

arealanvändningbetestryck ochdjurantal,brukaren kanenskildeden
skallproduktionenskallUtgångspunkten upprätt-preciseras. attvara

betesarealema hållsvall- ochhållas öppna.samt att
och använd-djurinnehavmiljöersättningen tillkopplaGenom att

markägaren intepassivedjuren kan denmarken för dening egnaav
miljöersättningen.få deldirekt av

utgångs-ersättningsberättigade arealer börfastställandetVid av
arealbehov, uttrycktochkoppling mellan djurvisspunkten vara en

brukarearealfaktor. Dendjurenhetarealanvändning sompersom
ersättning.erhållerarealanvändning djurenhetuppnår beräknad per

areal-stödområdena eftersommellanskilja sig åtArealfaktom bör
stödområdet.delarvarierar i olikavolymenhet vallbehovet avper

stödom-södra delenden i denArealbehovet i änär större avnorra
rådet.

på arealfak-lämpliga värdetvikt detDet störstaär mestatt geav
handi förstatill syftet skallbör därvidHänsyn att atttastom. vara

produktionsnivåupprätthålla dagensanimalieproducentema,stödja
lösningen börsamtidigtomfördelningseffektemaminimeraoch som

alltför värdesyften. Ett högtmiljöersättningsförordningenstillgodose
de företagproduktion och missgyrmartill extensivstimulerar mer

alltför lågt värde miss-areal. Ettmånga djur och relativt liteharsom
till djur-areal i förhållandeföretag hari stället de storsomgynnar

antalet.
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arealfaktorer arbetsgruppen preliminärtI tabell 7.1 deanges som
föreslår för miljöersättning-nord. Arealfaktoremaskall gälla motsva-

faktiska vall bete. Enligt utredningendrygt det behovet ochrar av av
arealfaktom erfarenhet vunnits.bör omprövning göras nären av

Tabell miljöersättning-nord stödområdel-47.1 Arealfaktorer för i

ArealfaktorStödområde
l 1,20

1,052a
2b 1,00
3 0,95
4 0,80

beräknad kostnad7.1.3.2 Ersättning och
Med de utgångspunkter för miljöersättning-nord detnämnts ärsom

miljöersättningmöjligt beräkna storleken den krävs för attatt somav
stödnivå erhålla frånbibehålla dagens och därvid landskapssyn-ett

punkt odlingslandskap. princip blir miljöersätt-eftersträvat Iöppet
dagens stödnivå, inomningen bestämd LFA-stödet och dock ramenav

för nivåer för miljöersättningen. de fall miljöersättningmaximala I
för uppnå nivå får behovoch LFA-stöd inte räcker dagens dettaatt

tillgodoses nationellt stöd.genom
ersättningssystem skul-I de fall maximal användning stöd- ochen av

stödnivå i reduceras miljöersättning-totalt högre dagänsettge en
figur 7.1.nord. Detta gäller i praktiken endast stödområde 4

ersättning enligt förordningen 250 ha valllbetes-Maximal är ecu
miljöbelastning-mark inte några speciella åtgärder för minskaattom

vidtas. erhåller klumpsumma baserad på antalBrukaren ären en som
djurenheter, arealfaktor faktiskt innehav areal.och av

Sammanfattningsvis föreslår miljöersättning-arbetsgruppen att
lämnas i Sverige enligt tabell 7.2.nord norra
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Tabell 7.2 Ersättningsnivåerför landskapi Sverige,öppet krha.norra

Stödområde Ersättningsnivå
1 7502
2a 2 750
2b 7502
3 2 750
4 1432

Miljöersättning-nord kan kombineras med ersättningar för andra åt-
gärder Miljöprogramutredningen föreslår.som

Kostnaden för miljöersätming-nord uppskattas till 435 miljoner kro-
med medfinansiering från EG:s garantifond på 240 miljonernor en

kronor.
Mot den angivna bakgrunden har utredningen inte något erinraatt

sådan tillämpning miljöersättrtingen. Utredningen kanmot en av mot
bakgrund den 165 miljoner EU indikerat konsta-av ram om ecu som

hela utnyttjas kan kostnad miljo-tera 435att utrymmetom en om ca
kronor för miljöersättning-nord i miljöersättningspro-ner rymmas

för Sverige.grammet

7.2 Miljöersättning inom LFA-områden i södra
Sverige, miljöersättning-syd

7.2.1 Bakgrund
Till skillnad från de särskilda stöd i dag lämnas till jordbruket isom

Sverige kan EG:s generella regionala stöd exkl. mål 6 lämnasnorra
i hela landet under förutsättning gällande kriterier uppfylldaäratt
inom regionen.

,Vid expertsamtal EG-kommissionenmed har kartlagts i vilken ut-
sträckning områden i södra Sverige, liksom stödområde kansom
klassas LFA-områden. Enligt vad utredningen erfarit skulle rela-som
tivt områden södra Sveriges skogs- och mellanbygder uppfyl-stora av

de villkor gäller för enligt EG:s regler kurma klassasattsom som
LFA-områden. En arbetsgrupp inom Jordbruksdepartementet analyse-

för närvarande möjlig tillämpning detta stöd i södrarar en av
Sverige. Ett framtida svenskt förslag skall underställas EG-kommis-
sionen för prövning och Ministerrådet för beslut.
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7.2.2 Motiv för miljöersättning-syd
Huruvida hotet det landskapetöppnamot är omfattning iav samma
södra Sveriges skogs- och mellanbygder i stödområde 4 isom norra
Sverige svårbedömt och kanär till viss del berå i vilken utsträck-
ning LFA-stöd kommer tillämpas. Utredningen har tagitatt del av
preliminära bedömningar, gjorts nämnda arbetsgrupp,som rör-av
ande jordbrukets förutsättningar inom de områden i södra Sverige

bedöms kunna räknas LFA-områden. Jämförtsom med stödom-som
råde 4 i Sverige torde delar dessa områdenstora ha likartadenorra av
förutsättningar för jordbruksproduktion. Skillnaderna mellan de om-
råden avgränsats LFA-områden och de från jordbruks-som som
synpunkt bättre delarna södra Sverige betydande.är Skördenivåer-av

i spannmålsodlingen i genomsnitt 20-35är % lägrena i LFA-om-
rådena. Avkastningen i vallodling också lägreär i dessa områden men
vall relativtär konkurrenskraftigaresett spannmål iän skogs- och
mellanbygdema. Produktionen har starkare inriktning mjölk-en
och köttproduktion i skogs- och mellanbygdema i slättbygdema.än
Företagsstrukturen bättreär i slättbygdsområdenaavsevärt i skogs-än
bygdema. Vad beträffar företagsstruktur och produktionsstruktur är
däremot skillnaderna mellan slättbygdema och framför allt det norra
mellanbygdsområdet inte särskilt stora.

7.2.3 Förslag till styrmedel
Vid likartad hantering de olika stödformernaen skulle områden iav
södra Sverige med likartade förutsättningar stödområde 4som vara
aktuella för tillämpning såväl miljöersättningsamma LFA-av som av
stöd föreslagits för område Med den utgångspunktensom bör miljö-
ersättning i dessa områden enligt utredningen, i likhet med miljöersätt-
ning-nord, lämnas ersättning för vall och betesmark till bruka-som en

har djur.re som

7.2.3.1 Zonindelning
Analysen produktionsförutsätuiingar, strukturförhållandenav och de
företagsekonomiska förutsättningarna vid mjölkföretagen visar deatt
genomsnittliga förhållandena i de södra skogsbygdema iresp. norra
det preliminärt avgränsade LFA-området likartade.är Analysen av
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visarmellanbygdema inte heller på skillnader mel-södranorra resp.
lan dessa båda områden.

skogsbygdsområdenaföreligger klara skillnader mellan ochDet
mellanbygdsområdena gäller produktionsförutsättningar, strukturvad

i tvåoch ekonomiska förutsättningar. indelning LFA-områdetEn av
kan därför naturlig.zoner vara

erhålla7.2.3.2 Villkor för ersättningatt
LFA-området iEnligt utredningen bör krav kunna ställas inomstörre

försödra Sverige i Sverige för erhålla ersättning bevaran-än attnorra
Således villkor gälla företagen åtarde landskap. böröppet attav som

vissa i odlingslandskapetsig bevara och kulturvärdenatt natur- som
kulturvär-inte får skötselersättning inom för ochnatur-programmet

den för traditionell boskapsskötsel. Ersättning börbevarasamt att en
på betesgånginte lämnas till företag dispens från kravett.ex. som ges

vidtar odlingslandskapet,eller åtgärder märkbart ändrarsom som
åkrar med fli-borttagande åkerholmar nedläggningt.ex. samtav av

kiga och andra naturgivna former.

7.2.3.3 Ersättningsnivå och beräknad kostnad

Förutsättningarna vad gäller produktion, struktur och företagsekono-
förhållanden i stödområde 4 imiska för mjölk- och köttföretagen nor-

Sverige har enligt arbetsgruppen likheter med förutsättning-storara
i skogsbygdema i södra Sverige. En slutsats kan dras är attarna som

stöd och ersättningar i skogsbygdema kan motiveras med belopp som
iungefär storleksordning i stödområde 4är av samma som norra

Sverige.
Liksom i stödområde 4 beror effekten i de södra LFA-områdena på

Ävenden effekten miljöersättning.LFA-stöd ochsammantagna omav
arbetsgruppen inte slutfört analyserna skillnaderna mellanännu av
stödområde 4 och det södra LFA-området tyder de nuvarande bedöm-
ningarna på stöd motiverat tidigare nämnda principendenäratt om
för hantering olika stödforrnema skall tillämpas. Med dennadeav
utgångspunkt bör kunna lämnas 000 krstödberätti-LFA-stöd med lca
gad djurenhet i skogsbygdema och med knappt hälften detta beloppav
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mellanbygdemai miljöersätming lämnas med 400 krha i1samt ca
skogsbygderna och med 400 krha i mellanbygdema.ca

Med dessa utgångspunkter skulle den totala kostnaden för miljöersätt-
ningen inom det södra LFA-området kunna uppgå till 380 miljonerca
kronor.

Utredningen konstaterar den i avtalet med EU beräknade omfatt-att
ningen miljöersätmingsprograrrunet för miljöersätt-utrymmeav ger en
ning denna omfattning.av

Figur 7.1 Stödområde:i Sverigenorra

ä Stödområde1

I Stödområde2a

Stödområde2b

Stödområde3

Stödområde4
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8 Resurshushållningsprogrammet

Det väsentligt gå vidare med miljöarbetet förär förbättraatt att re-
sursanvändningen i jordbruket. Detta utgångspunkten för utred-är
ningens förslag ersättning för ekologiskt jordbruk och resurshus-om
hållande konventionellt jordbruk. Strategin bakom ärprogrammet att
etablera helhetstänkande på gårdsnivå där miljö- och resursfrågorett

isätts centrum.

8.1 Ekologiskt jordbruk

8.1.1 Definition och bakgrund
Huvudmålsättningen för det ekologiska jordbruket utformaär att re-
surseffektiva, kretsloppsbaserade produktionssystem låg mil-som ger
jöpåverkan och producerar livsmedel med hög kvalitet. Andrasom
viktiga mål husdjuren livsbetingelserär tillgodoser derasatt ge som
naturliga behov bevara och utveckla kulturlandskap medsamt att ett
artrikedom och biologisk mångfald.

Ekologiskt jordbruk syftar till produktion bygger på lokalaen som
och förnyelsebara på optimalt utnyttjande solenerginettresurser, av
och jordens biologiska produktionstörmåga hög recirku-av samt en
lationsgrad. Växtnäringsförsörjning och växtskydd baseras på en va-
rierad växtföljd där vallen med sin blandning och kväveñxeran-gräsav
de baljväxter spelar den avgörande rollen. Vallen bygger godupp en
markstruktur hög biologisk aktivitet, levererar kväve tillsom gynnar
andra grödor minskar både ogräsförekomst och andra växtskydds-samt
problem. Kemiska bekämpningsmedel och lättlösliga handelsgödselrne-
del används inte alls i ekologiskt jordbruk.

Den ekologiska djurhållningen fungerar integrerad del isom en
produktionssystemet. Djurtätheten till gårdens foderproduk-anpassas
tionsförrnåga. De djurkoncentrationema främstadenstora ärsom
orsaken till problem med växtnäringsläckaget därför omöjliga vidär
ekologisk djurhållning. Helt djurlös drift relativt ovanlig inomär eko-
logiskt jordbruk, grund djurens kapacitet förädla vallgrö-att attav
doma till avsaluprodukter och stallgödsel bättremöjliggör totaleko-en
nomi.
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jordbrukekologiskt och konventionelltEn väsentlig skillnad mellan
konventionell jordbru-produktionsmedel. Förpå inköptaär synen en
fråga, medan ekolo-uteslutande företagsekonomiskkare valetär enen

begränsning så långt möjligtgisk jordbrukare har ålagt sig att somen
bak-förutsättningar. Dettasin produktion odlingsplatsensbasera är

inköpinte avstår fråntill det ekologiska jordbruket baragrunden att
bekämpningsmedel,handelsgödselmedel och kemiskalättlösliga avav

eller stallgödsel uti-restriktioner för inköp foderharävenutan av
ekologiskt jordbrukbegränsning näringstillförsel tillfrån. Denna av

ekonomiska incitamentekologiska jordbrukare har starkaregör att
växtnäringsförlustema.delentill minimera den påverkbaraatt av

har det eko-garanti konsumentemaFör kunna gentemotatt ge en
olika kontrollmärk-logiska jordbruket hela världen byggtöver upp

Kontrollföre-Sverige utfärdas märkesgodkännandeningssystem. I av
Svenska Demeterförbun-ningen för Ekologisk odling KRAV och av

Sta-kontrollerar dessutom, på uppdragdet. Dessa organisationer av
ekonomiskt stöd förareal hittills har fåttjordbruksverk, dentens som

ekologisk odling.
betydligtodlades ekologisktår 1985 den arealFram t.o.m. somvar

1989,tredubblades från 10 000 ha årmindre 3 000 ha. Arealenän ca
000till 29då infördes för ekologiskt odlad mark,statligt stödett ca

År 1993 ekolo-fördelad 800 detta år. hade denha på l odlare under
lan-giskt till 44 000 ha, dvs. drygt 1,5 %odlade arealen ökat drygt av

oförändrat.dets antalet företag varit relativttotala åkerareal, medan
föreslagit prop.Med anledning EES-avtalet har regeringenav

1993942203 jordbruksprodukter och livsmedellag ärsomen om
EEGEG:s förordningekologiskt framställda. Därmed införlivas

209291 lagstiftning. [förordningen finns detaljerade be-med svensk
märkning, produktion, kontrollsystemstämmelser för definitioner,

tillåtas för för-och för import från tredje land. livsmedel skallFör att
enligtsäljning ekologiskt producerat krävs odlingen bedrivsattsom

årligen kontrolleras och dokumen-dessa regler och efterlevnadenatt
teras.

Motiv för stimulera ekologiskt jordbruk8.1.2 att
förJordbmkspolitiken stimulerat effektivisering jordbrukethar en av

samtidigt detframställa billiga livsmedel till konsumenternaatt som
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har skäligt jordbrukama skall uppbära rimligansetts inkomst.att en
Befintliga styrmedel har i huvudsak utformats efter dessa mål. Det
traditionella jordbruket har fram till i dag inte haft ledstjäma attsom
bygga mångfaldiga och robusta effektivast möjligaupp system som

tillvaratarsätt solenergin insatser ändliga I ställetutan av resurser.
har effektivitetsmåtten grundats optimering med hänsyn till areal,
arbetstid och kapital. Effektivisering från denna utgångspunkt har
medfört arealer åker-, och betesmarkeratt stora ängs- utnyttjarsom
solenergi för binda kväve har medatt användning energiersatts av
från bl.a. ändliga energikällor vid framställning handelsgödsel,av
bränslen och el. Detta har resulterat i intensivare produktion.en

Kretsloppstänkandet viktigtär uttryck för helhetssyn påett en
miljö- och resursfrågoma. Målet i kretsloppssamhälle deett är att
lagerresurser utvunnits recirkulerar i relativt kretslopp.täta Desom
ämnen hög grad återanvändningtrots och återvinning läck-som en av

från samhällets kretslopp skallut sådaner och mängdartvara av att
de kan fångas kretslopp därnaturens skapasupp av utannya resurser

skada. Naturensgöra kretsloppatt försörjer människan med alla livs-
nödvändigheter och råvaruuttagen bör i balans återbild-göras med
ningen.

Produktionsnivåema i ekologiskt jordbruk begränsas varjeattav
enhet bör självförsörjande på växtnäring. Det innebär areal-vara att
avkastningen 10-30 %är mindre vid konventionellän produktion.
Åkerrnark måste också till kvävesamlandeavsättas grödor, framför
allt till vallar och till gröngödslingsgrödor. I dag består knappt 60 %

den ekologiskt odlade arealen dessa Sammantagetgrödor.av med-av
för detta arealbehovet för given produktionsnivåatt vidär störreen
ekologiskt jordbruk vid konventionelltän jordbruk. För ekologisktatt
jordbruk skall kunna verka spjutspets för svenskt jordbruksom en
bör producenterna kompenseras för det inkomstbortfall orsakassom

omfattande hänsynstagandeett till miljön.av
Förutom näringens intresse finns det samhällsintresse sti-ett attav

mulera ökad kunskapsspridning ekologiskt jordbruk. Samhälleten om
har också intresse stimulera ökadett produktionatt ekologis-av en av
ka produkter för underlätta rationell infrastrukturatt kanatt en mer
byggas för hanteringen dessa produkter. Detta förutsätt-upp ärav en
ning för konsumentpriset för ekologiskaatt produkter skall kunna bli
lägre.
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199293:budgetpropostion prop.1993 årsanförde iRegeringen
uppställ-produktionför ekologiskflertalet de100 bil. 10 23 att avs.

jord-konventionellt svensktinomsammanfaller med målenmålenda
alltjordbruk till bliutveckla svensktförbruk. I attatt merprocessen

kraft.och pådrivandeproduktion viktigekologiskmiljöanpassat är en
propositionregeringen ibakgrund föreslogMot denna ettattsamma

ekologiskomläggningen tillsyfte stödjaförslag skulle utarbetas i att
miljöprogram.EG:s kompletterandeförproduktion inom ramen

199394:beslutat prop.Inför budgetåret 199495 har riksdagen
ettårigt arealstöd199394:272199394:JoU22, rskr.157, bet. ettom

Jord-i avvaktan påodling med 200 krhaför ekologiskt godkänd attca
eko-förslag till ersättning förmiljöprograrnutredning lämnarbrukets

samtliglämnas förArealersätmingen kommerlogiskt jordbruk. att
för grönsaker.för vall ochvegetabilieproduktion, dvs.ekologisk även

utarbetaregeringen skallfastslog i beslutRiksdagen ettattsamma
od-ekologiskt10 % åkerarealen börmed målet att varaavprogram

lad år 2000.

hittillsvarande insatser8.1.3 Utvärdering av
alternativodlings-års till ekologiskt jordbruk1989 ekonomiska stöd -

stödet
jordbruk lämnadesövergång till ekologisktFör främja varaktigatt en

åtog sigfr.o.m. år 1989 stöd till jordbrukare göraattett om-ensom
till jordbrukare åtogläggning delar eller hela sin areal och somav av

1988.före årsig fortsätta odla ekologiskt på arealer lagtsatt som om
treårsperiod jordbruksföretag för deStödet lämnades under till are-en

måsteår från år 1989. Odlingenaler lades inom 5 räknatsom om
6 för inte skall återbetalnings-dock bedrivas i år jordbrukarenatt vara

skyldig. Ornläggningsarealen minst femtedel år dockskall pervara en
minst odlaren följa Jordbruks-5 haår. För få del stödet skallatt ta av

för växtodling.verkets föreskrifter bygger på KRAV:s reglersom
endast förStöd lämnades, med undantag för det första året, den are-

lämna-odlades med prisreglerade grödor. Under det första åretsom
också för areal odlas med vall, grönfoder ellerdes stöd den grön-som

gödsling. frövall, slåtter- betesvall.Vall ochavser
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ettiavskrivningslån.Stödet utformatär Länet skrivssom årav sex
efter det har utbetalats. Storlekenatt på stödet varierar med skördeom-
råde 700-2 900 krha och år.

Anslutning till stödet
År 1989 anslöt sig 1 800 odlare till stödet. Närmare 60ca % dessaav
odlare hade tidigare inte odlat ekologiskt. Andelen odlare fortsat-som

med ekologiskt jordbrukte i omfattning tidigare utgjordesamma som
25 % och andelen odlare före år 1989 bedrev ekologiskt jord-som
bruk lade arealer utgjordemen 15 %.som om nya

Kostnader för dagens stöd
Under perioden 198990-199293 har 86,5 miljoner kronor betalats

i form direkt stödut till odlare.av

198990 35 miljoner kronor
199091 23 miljoner kronor
199192 21 miljoner kronor
199293 7,5 miljoner kronor

Jordbruksverket länsstyrelsernaersätter med 200 kr ärende förper
det administrativa arbetet med stödutbetalning. Kontrollen stödetav
utförs KRAV och Demeterförbundet påav Jordbruksverkets uppdrag,

ersättningmot 120 kr kontrolluppdrag. dettaen Utöverav per har
KRAV erhållit engångsersättning på 520 000 kr.en Totalt uppgick
den administrativa ersättningen under perioden 198990-199293 till

3,6 % det totala stödet.ca av

Utvärdering 1989 års ekonomiska stöd till ekologisktav jordbruk
Stödet till ekologiskt jordbruk har kritiserats för endast ha lämnatsatt
för prisreglerade grödor. Detta styrde valet grödor för eko-av ett
logiskt jordbruk olämpligt Kritikensätt. gällde framför allt det fak-

stöd inte lämnadestum att för vallareal har central roll i detsom en
ekologiska produktionssystemet. Stöd lämnades inte heller för grön-
saksodling, troligen denär odlingsom förknippadär med desom
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kritikerna,enligtstödochekonomiska riskernastörsta ett na-vore,
produktio-ekologiskadenstimulera dennaocksåturligt för att gren av

kritise-jordbruk harekologisktomläggning till ävenförStödetnen.
hadejordbrukarekonkurrensen. Desnedvriderför det somattrats
kon-fick svårtprodukterekologiskamarknad förupparbetat atten

förerhöll stödår 1989jordbrukareekologiskamedkurrera somnya
sin produktion.läggaatt om

förhål-produkter iekologiskamerpris förofta betalatsDet har ett
anslut-detta harTrotsframställda produkter.konventionellttilllande

minskat efter detdrastisktjordbrukareekologiska attningen av nya
upphörde.jordbruktill ekologisktomläggningstödet för

till styrmedel8.1.4 Förslag
ekologiskt jord-ersättning förUtredningen föreslår permanentatt en

diffe-Ersättningens storlek börEU-medlemskap.införs vidbruk ett
jordbrukekologisktför alltlämnaslandet och börrentieras inom

Vida-bedrivs ekologiskt.jordbruksföretagendast delaräven ettavom
frilandsod-och förjordbruksgrödorför allaersättning lämnasbörre

odlas på åkermark.lade trädgårdsgrödor som

jordbrukMål för ekologiskt
rskr.199394:JoU22,199394:157, bet.prop.beslutadeRiksdagen

måletmedskall utarbeta199394272 regeringen attettatt program
år 2000 med motive-ekologiskt odladåkerarealen bör10 % varaav

nischproduktion förinte baraekologiskt jordbrukringen är ettatt en
idelockså börintresserade konsumenterfåtal stra-utan enses som en

enligt riksdagens be-Sverige harför svenskt jordbruk.tegisk satsning
produktion.ekologiskförutsättningar förnaturligadömning goda

ochbåde inomavsättningökad produktion ochMöjligheterna till
tillvaratas.därför enligt riksdagenlandet börutom

odlad åker-mål för ekologisktriksdagensUtredningen har tolkat
viss be-för verksamheten,riktmärkemark än attett ensnararesom

2000.odlad årekologisktvarje pris skallåkerareal tillstämd vara
emellertid utredningenharkostnadsberäkningamaunderlättaFör att

skallmål de factoriksdagensförenklade antagandetgjort det att upp-
nås år 2000.
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Utredningen det bör fastställas delmål för år 1997.att En-anser ett
ligt utredningens uppfattning bör alltså riktmärket 140 000attvara ca
ha åkermark odlas ekologiskt år 1997. Permanent ersättning för eko-
logiskt jordbruk i enlighet med utredningens förslag är ersätt-en ny
ningsform och bör därför för bedömaprövas de utredning-att om av

föreslagna villkoren och ersättningsnivåema lämpliga hän-en är med
till det riksdagen fastställda målet.syn av

Permanent ersättning till ekologiskt jordbruk
Vid omläggning till ekologiskt jordbruk uppstår vissa merkostnader.
Övergång till biologisk näringsförsörjning ofta skördesvackager en
samtidigt det krävs karensår innan den arealenettsom nya ger en pro-
duktion kan säljas till merpris. Trots detta det inteett omställ-som är
ningskostnadema detär ekonomiska problemet för ekolo-storasom
giskt jordbruk. Problemet består i konkurrenssituationen föratt ett
kretsloppsbaserat jordbruk försämrats i förhållande till konventionellt

sänktajordbruk garanterade produktpriseratt kompenseratsgenom
bl.a. sänkta priser på kemiska insatsvaror och importfoder.av Ettav
arealbidrag i enlighet med grundersättningen i CAP utjämnar i viss
mån dessa skillnader. Merprisema i konsumentledet går i stor ut-
sträckning till extrakostnader i distribution och i handel beroende på
små volymer och i allmänhet inteär tillräckliga för också kompen-att

för kostnadsnackdelama i produktionen.sera
För ekologiskt jordbruk långsiktigtatt skall kunna spjut-vara en

för miljöanpassningenspets svenskt jordbruk bör verksamhetenav
stimuleras. Odlarna bör kompenseras för det årliga inkomstbortfallet

orsakas långtgående hänsyn tillatt miljönsom tar ochav man använ-
der sig skonsamma brukningsmetoder.av

Ersättningsberättigade grödor
Ersättning bör lämnas för alla jordbruksgrödor och frilandsodlade
trädgårdsgrödor odlas på åkermark. För fruktodling och fler-som
åriga bärodlingar kan mark åkermark kommaän i frågaannan om
odlingen bedrivs yrkesmässigt. Det viktigt deär grödor ingåratt som
i lämplig växtföljd ersättningsberättigadeären och valet växt-att av
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grödorpå vilkainteochbiologiska faktorerpåföljd kan baseras som
ersättningsberättigade.är

arealenocksåjordbruk lämnas närekologisktförErsättning an-
ersättnings-ingå i deninteNaturbetesmark börför åkerbete.vänds
i såväl kon-extensivtbrukasoftamarkslagdå dettaarealenberättigade

gödslasvarkenBetesmarkjordbruk.ekologisktventionellt somsom
miljö-fåbekämpningsmedel kankemiskabehandlas medeller annan

kultur-eller rikanaturvärdenhögabetesmarken harersättning om
kapitel 9.värden

jordbrukarenjordbruk kanekologisktförersättning lämnasOm
ellervallextensivförersättningytterligarefåareal inteför samma

indirektutförsåtgärderdessaeftersomsprutningsfria kantzoner,för
jordbruk.ekologiskteffekt avsom en

omläggninghelochMotiv för emot
igrundtankeni linje medliggaomläggning kanhelkravEtt anses

ekologiska75 % decaharjordbruk. I dagekologiskt merparten av
mind-det endastomlagd. Däremotväxtodlingen ärhelajordbruken en

djurhållning.ekologiskgodkändharockså10 %underdel somre
fungerandedel påtilleftersläpning beror attDjurhållningens stor

animalieproduk-ekologiskaförhar saknatstidigaremarknadskanaler
sällsynta.merpris varitmöjligheternaharoch därmed ut ettatt tater

för-tackemellertid snabbtökardjurhållningenekologiskaDen vare
för kött.mjölksåvälavsättningsmöjligheter förbättrade som

minstjordbrukekologiskttill ärersättningförKontraktsperioden
miljöåtgärder. EttkompletterandeförordningEG:s5 år enligt om

förpsykologisk spärrfungeraomläggning kankrav hel ensom
frånsina arealerpå läggafunderarjordbrukare att omsom

på helkravkanVidarejordbruk.ekologiskttillkonventionellt ett
omläggningsplanerofördelaktigaiin jordbrukaretvingaomläggning

5 år.vanligtvis längredå växtföljden änär
produk-förskall lämnasersättningolämpligtkanDet att enanses

fo-produktionförgårdenutnyttjas påhandelsgödseltion där avt.ex.
ochhusdjurutfodringföranvändssiniderspannmål varstur avsom
kontroll-nuvarandeodlingen. Detekologiskai denutnyttjasstallgödsel

gårdarkontrollerakompliceratdetocksåvisar attarbetet äratt mera
odling.konventionellekologisksåvälbedrivervilka som
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Om ersättningen utformas så delar arealen kan odlasatt ekolo-av
giskt kommer flera jordbrukare ansluta sig ochatt arealstörreen
kommer odlas ekologiskt vilketatt föredraär miljösynpunkt.att ur

blirDet dessutom lägre kostnader vid omläggning till ekologiskt jord-
bruk omläggningen kan successivtgörasom och läggas in i lämpligen
växtföljd. I EG:s nuvarande lagstiftning ekologisk produktionom
krävs inte hel omläggning. Mot denna bakgrund utredningenanser att
det bör möjligt kunna lägga delarattvara jordbruksfastig-om av en
het och samtidigt berättigad till ersättning för ekologisktvara jord-
bruk.

Ekonomisk stimulans för omläggning till ekologiskt jordbruk
En särskild ersättning för omläggning till ekologiskt jordbruk utöver
den arealersättningen,permanenta bör inte län1nas. Utredningen bedö-

denatt arealersättningenmer permanenta tillräckligär stimulansen
för nyrekrytering ekologiska jordbrukare. En särskildav ersättning
för omläggning till ekologiskt jordbruk kan enligt utredningens be-
dömning leda till obalanser på marknaden i form tillfälligat.ex.av
överskott och störningar i prisbildningen för ekologiska produkter.
Det finns också risk produktionen inomatt sektornen i taktväxer en

inte tillväxten i rådgivning,motsvararsom försäljningskanaler etc.

8.1.4.1 Zonindelning
Det finns vissa regionala skillnader i kostnadsnackdelama för ekolo-
giskt jordbruk. Lägre markvärden och lägre intensitet i Norrland och
andra skogsbygder minskar de ekonomiska kostnadsskillnadema mel-
lan ekologisk och konventionell odling i dessa områden. Skillnaderna
kan dessutom mellan olika driftsinriktningar,storavara liksom mel-
lan producenter kan och producenter intesom kan produk-avsättasom

till merpris.terna ett
Det ordinarie arealbidraget för spannmål differentieradär i förhål-

lande till avkastningen, eftersom det kompensationär för sänkten ett
spannmålspris. Ersättning för ekologiskt jordbruk innebär ersätt-en
ning till jordbrukare för producerad miljötjänst. Värdeten miljö-av
tjänsten beror på miljöbelastningen produktionen före omläggning-av

till ekologiskt jordbruk. Ersättningenen bör därför variera så des-att
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anslutningochinkomstbortfall beaktasmiljövärde ochiskillnadersa
Miljöprogramutred-miljöbelastning.medområdensker i storäven

omfat-l börZonindelas ilandetdärförföreslårningen treatt zoner.
Götalandsomfatta2 börZonslättbygder.Götalands södra norrata

slättbygder.SvealandsmellanbygderGötalandsochSlättbygd samt
Övriga Sverige bör utgöra zon

erhålla ersättningför8.1.4.2 Villkor att
märkesgod-förtill de regleranslutabörersättningenförVillkoren
Utredning-Demeterförbundet.för KRAVgällerkännande resp.som

tillmiljöersättningenknytadirektlämplighetenhar prövat attaven
blirgodkännandetOmmärkesgodkärmande.organisationersdessa av-

enligtblir,jordbrukekologisktersättning förerhållagörande för att
myndighet.beslutandepraktikenmärkesorganisationen iKRAV,

Därför utred-harrollen.på sig denfrånavståndhar tagitKRAV att ta
organisa-tillmiljöersättningenolämpligt knytafunnit detningen att
praktikenorganisationerna ieftersommärkesgodkärmandetionemas

märkesgodkännandetillbaraavgörandet inteskulle få över rättendå
miljöersättning.tillrättenöverävenutan

uppfyllandemiljöersättningen tillmöjlighet knytaEn är attannan
KRAV ochpåkontrollansvaretläggaintemärkesreglema, menav

eftersomolämpligtockså bedömtsharDemeterförbundet. Detta som
direktinteföreskrifterbestårdelmärkesreglema till mo-i stor somav
produkter-kunnabehovetmiljöskältiveras garanteraattutan avavav

dessutomMärkesreglema harkonsumenterna.gentemotursprungnas
grundlig kon-relativtårlig ochförutsätterdetaljrikedom ensomen
samtligautför hosmärkesorganisationemaslagtroll det pro-somav

ducenter.
kontrolleraskunnatill delersättningsvillkor börHanterliga stor

grödfördelning ochför arealer,statistikutifrån existerandedirekt
förenklinglångtgåendebedömningUtredningensdjurantal. är att en
ekologiskadeaspektertill devillkoren koncentrerasmöjligär avom
växtskydd.växmäringsförsörjning ochproduktionssystemen rörsom

inte exaktarealenersättningsberättigadedenDetta betyder sam-att
sannoliktfinnsRedan i dagmärkesgodkända.manfaller med den ett

ekologiskbedriverväsentligti alltjordbrukmindre antal ensom
kan beromärkesgodkända. Detproduktion attt.ex.utan att vara
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produkterna inte merpris på marknaden,ett vilketger kan medföra
jordbrukama saknaratt motiv för betala kontrollavgiftema.att Från

miljösynpunkt det rimligtär dennaävenatt har möjlighetgrupp att
ansluta sig till för ekologiskt jordbruk.programmet Däremot bör er-
sättningsreglema inte utformas så märkesgodkändaatt producenter
inte blir ersätmingsberättigade. De föreslagna reglerna medför dock

alla märkesgodkändaatt producenter inte kan få full ersättning. Det
gäller framför allt företag har konventionell djurhållningsom storen
och därför kan försörja sin ekologiskt odlade areal med stallgödsel i
betydligt större mängder vad företagän med omlagd djurhållning har
möjlighet till.

Det bör poängteras den föreslagnaatt ersättningen inte medför nå-
automatisk säljarätt produkter frångon att ersättningsberättigade are-

aler ekologiska. Som inledningsvissom påpekades regleras från den
1 juli 1994 enligt svensk lag rätten använda uttrycket ekologiskatt om
livsmedelsproduktion. För denna krävsrätt anslutning till statligten
auktoriserad kontrollorganisation fungerarsom garantsom gentemot
konsumenten. Areal anmäls till miljöersättningsprogrammetsom mås-

därför parallelltte anmälas till KRAV eller Demeterförbundet och
uppfylla deras detaljerade villkormer produceraom attman avser
ekologiskt godkända livsmedel för försäljning.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen ersättningen för eko-att
logiskt jordbruk knyts till följande villkor:

a Användning lättlösliga handelsgödselmedel ellerav kemiska be-
kämpningsmedel inte tillåten.är

b Produktionen skall bygga på varierad växtföljd. För fullen ersätt-
ning måste minst 25 % den anslutna arealen vall ellerav grön-vara
gödsling. Vid lägre andel 25 %än lämnas ingen ersättning. Om
produktionen märkesgodkändär och ansluten till statligt aukto-en
riserad kontrollorganisation kan undantag från detta villkor med-
ges.

c Införsel till gården stallgödsel från intensiv uppfödning inom-av
hus inte tillåtenär slaktsvin i konventionella stallar, båshållna svin-

specialiserad produktionsuggor, i spaltgolvsboxar,nöt burhönsav
pälsdjur i bur. Rötslamsamt får endast användas efter analys som

visar det klarar KRAV:satt gränsvärden.
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medjordbruksföretagekologiskaförendastlämnasersättningHeld
räk-Djurtäthetenåkermark.djurenhetha1högstdjurtäthet omen

reducerasoch 1,21,0mellandjurtäthetVidföretaget.för helanas
ersättningen1,4 reduceras1,2 ochmellan10 %,medersättningen

djurenheterha1,6och1,4mellandjurtäthetoch för20 %med en
1,6djurtäthetvid överoch30 %medersättningenreduceras en
tillmöjlighetfinnasdockböralls. Detersättningingenlämnas en

gårdar.närbelägnamellansambruksförhållandeviddispens

enligtinsatsmedeltillåtnaförbjudnadefinitionFör närmare aven
villkor c,enligtstallgödseltillåtenförbjudenliksomvillkor a, av

beslutstillfälletvidreglerGällandepraxis.ochreglerKRAVgäller :s
beslutet.bifogasbör

avseendeni dessaKRAV-reglemaskärpningändringVid un-av
förvillkorenutredningenenligt ävengång börfemårsperiodensder

för brukarenfinnasmöjligheti så fall attDock börändras.ersättning
Densanktioner.ochverkanomedelbarmed utanlämna programmet

emellertid fåförtid kaniverksamhetenavbryterjordbrukare som
år.efter 5förstbeslutnytt

regelverketutredningenenligt ut-missbruk börförhindraFör att
företagsenskiltmellanavvägningrimlig ettså det finnsformas att en

jord-ekologisktförlämnasersättningoch denförsäljningsintäkter som
beredningenfortsattai denfårdettabedömning göras avbruk. En av

förslag.utredningens

Beslutet
kart-skallbeslutFöregårdsbesök.föregås ettintebehöverBeslutet av

beslutetIkanarealematillgängligt där mätasfinnasmaterial upp.
hektarantaletochellerskall läggashektarantaletskall omsomanges

ersättningUtbetalningekologiskt.odlasskallfortsättningsvis avsom
år.varjeansökaneftergörs

beslut för denkunnamyndighetenägarbyte bör ett nytt nyeVid ta
femårsbeslut.tidigaregrundval den ägarenspåägaren av

beslutetrevideraMöjligheter att
marker kanköparrende ellerodlingenUtökas nyaavgenomgenom
Ersättningjordbruk.ekologisktförtillanslutasdessa programmet
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arealer. Därvidlämnas för nytillkommandebör kunna nytttas ett
förutsättningarna.beslut utifrån de nya

Övergång förAlternativodlingsstödet och Ersättningmellan
ekologiskt jordbruk

arealemaår 1993 de sista stödberättigadearealer ladesDe ärsom om
alternativodling. Stöd för dessa arealerdet nuvarande stödet förinom

arealema kontrolleras iår 1995. Därefter skalllämnaskan tret.o.m.
berättigade till stödjordbrukare kontrolleras ellerår. De är en-som

möjlighet ansluta sig tillaltemativodlingsstödets regler skall haligt att
ekologiskt jordbruk.föreslagna ersättningen förden permanentanu

fördelaktigaHuvudprincipen jordbrukaren får välja denär mestatt av
dessa. Väljer jordbrukarenersättningsformema, bara attavmen en
regelverket för erhållandestå utanför den ersättningen skall avnya

altemativodlingsstödet gälla. vissa fall innebär detta kontrolll t.o.m.
år 1998.

Kontroll
Kontroll försker bl.a. stickprov i samband med kontroll areal-genom

bokföringen kontrol-bidrag. Vid kontrollen skall arealema ocheller
leras.

8.1.4.3 Nivån på ersättningen för ekologiskt jordbruk

Vid beräkningen ersättningsnivåer för ekologiskt jordbrukde somav
erfordras för 10 %-målet skall uppnås har bl.a. lönsamheten föratt
typväxtföljder vid konventionell drift jämförts. be-och ekologisk Det

inkomstbortfallet förräknade ekologiskt jordbruk baserad skill-är
nad i lönsamhet mellan konventionellt jordbruk och ekologiskt jord-
bruk efter produktionen till kraven för ekologiskt jord-att anpassats
bruk. Jordbrukaren således minimera inkomstbortfalletantas genom

bl.a. växtföljden. Beräkningama baseras på Jordbmksver-att anpassa
utifrån 1993 års priser då rådande förutsättning-kets analyser och de

Därefter har dessa beräkningar för efterlikna förut-justerats attarna.
sättningama vid EU-medlemskap. Växtföljden i beräk-använtsett som
ningarna ihar huvudsak baserats uppgifter från Jordbruksverket
med vissa tillägg för träda enligt EG:s regler. Beräkningarna så-är

14-09014



98 Kapitel 8 SOU 1994:82

ledes uppskattning skillnaden i lönsamhet mellan ekologisktetten av
och konventionellt odlingssystem hel växtföljd. Växtfölj-överett en

harden valts beräkningsmodell för utjämna de variationer iattsom
ekonomiskt resultat finns mellan ekologiskt odlade grödor. Av-som
salugrödor minskar näringsförrådet och intäkt medan andrager en
grödor bygger näringstillgången intäkt.utan attupp enge

Beräkningarna visar skillnaderna i lönsamhet mellan 3 ekologiska
typgårdar och konventionellt jordbruk i 4 produktionsområden. Av
utrymmesskäl har utredningen valt endast redovisa beräkningarnaatt
för Götalands slättbygder, tabell 8.4-8.6. Den första typgårdennorra
har ekologisk växtföljd baserad på spannmål, den andra typgårdenen
har ekologisk växtföljd i kombination med konventionell djurhåll-en
ning och den tredje typgården bådehar ekologisk växtodling och eko-
logisk djurhållning.

Beräkningsmetod
Ekologisk djurhållning medför högre jämförtkostnader konven-med
tionell djurhållning. Inkomstbortfallet kan bl.a. bero på dyrare fo-en
derstat ko, ökat arbetsbehov lägreko, mjölkavkastningper per en per
ko eller på grödfördelning lägremed lönsamhet. fak-Dessasämreen

har beräknats för visa variationer i lönsamhet. beräkning-Itorer att
har antagits företag med ekologisk djurhållning i huvud-äratt ettarna

sak självförsörjande foder.med Det innebär konventionell jord-att en
brukare vill övergå till ekologisk djurhållning måste utöka vallod-som
lingen för kunna försörja gårdens djur. Utredningen bedömeratt att
detta fullt möjligt efter övergångsperiod. På kort siktär kan deten
däremot svårt finna mark för odling vall. Eftersomattvara mer av
reglerna för ekologisk djurhållning tillåter inköp viss andel fo-av en
der kan emellertid omläggning ändå ske. På sikt bör jordbrukareen
med ekologisk djurhållning efter självförsörjandesträva att vara
foder. En mjölkproducent har möjlighet förmerprisatt ta ut ettsom
mjölk har bättre lönsamhet ekologisk producent merpris,än utanen
vilket inte har ibeaktats kalkylema. Möjligheten merprisatt ta ut ett
för växtodlingen har inte heller beaktats.

Beräkning inkomstbortfallet för jordbrukare ekologiskmedav en
djurhållning kan olika Antingen kan beräkningarnagöras sätt. ut-
formas så gårdens enda intäkt kommer från mjölkproduktionenatt
eller kan de utformas så internt gårdspris fastställsatt ett som ger
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beräkningsmeto-sistnämndaMed denväxtodlingen.förintäkt ävenen
ekologiskomläggning tillvidförlustenvinstenden uppkommer resp.

mjölkproduktionen bero-iväxtodlingen elleridjurhållning antingen
ielleri växtodlingeni driftenförändringarnapående äger rumom

animalieproduktionen.
föränd-sker dendjurhållningekologisk störstaövergång tillVid
förberäkningarnaväxtodlingen. Iiförmån för miljönringen till ett

gårds-fastställtsdärfördjurhållning harekologiskmedföretag ett
ekologisktOmdjur konsumerar.gårdensfoderpris för det ettsom

gârdspri-får det valdapå fodersjälvförsörjandejordbruk antas vara
åkermar-fråneftersom intäkteneffekt på lönsamheten,inte någonset

kostnadenIntäkten ochmjölkproduktionen.iblir kostnad tarken en
med deti nivåfoderprisetmjölkkalkylemaIvarandra. antas varaut

Med dettaför foder.jordbrukare harkonventionellinköpspris ensom
mjölkproduktiongårdenslönsamheten förinteförsämrasantagande

Detta be-lönsamhet.medanvänds till grödoråkermarken sämreattav
övergång till eko-vidförlustendelarräkningssätt medför att stora av

ekolo-medjordbrukareväxtodlingen. Enuppstår ijordbruklogiskt
vanligtvisfodergrödorhuvudsakdjurhållning har igisk ger ensom

vårveteövriga grödorjämfört medhektarlägre vinst t.ex.somper
medjämförtskördodling lägreekologiskoch råg. Dessutom enger

blir där-vinsten hektargenomsnittligaodling. Denkonventionell per
förfinnsdet inteproduktionvid ekologiskmed lägre ettutrymmeom

merpris.
konventionellberäkningsmetodenexemplifieraFör attantas enatt

och 50 ha50 mjölkkorslättbygd harGötalandsjordbrukare i norra
behövsvidare detmjölkproduktionkonventionellåker. Vid attantas

ekologiskår. Vidspannmål mjölkko och0,60,3 vall och haha perca
vilketgrovfoder i foderstatenandel gördjurhållning behövs störreen

åkermarkensamtidigtökagrovfoder behövermängden enatt gersom
vall och0,85 hadet behövsmedföraavkastning. Dettalägre attantas

spannmålsarealen inteorsak tillko och år. En0,6 spannmålha attper
produktionekologiskvidden lägre skörden ärökabehöver atttrots

Denekologisk djurhållning.vidspannmål kodet utfodras mindre per
vidtadjurhållning måsteekologiskövergår tilljordbrukare ensom

till fodergrödor,avsalugrödorföljande åtgärder: bytaeller flera utav
odlad markarealenfoder, utökaekologiskt produceratköpa dyrare

för jordbruka-alternativetdyrastedjurantalet. Deteller minska en
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vanligtvisär minska antalet mjölkkor påattre grund de in-storaav
vesteringar finns i ekonomibyggnadema. I tabell 8.1 illustrerassom
med exempel vad kan skeett jordbrukarenär övergår frånsom en
konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk med ekologisk djur-
hållning.

Tabell 8.1 Hypotetiskt exempelpå beräkning inkomstbortfall vid övergångfrånav
konventionell till ekologiskdjurhållning 50 mjölkkor före ochefter
Gröda Konventionell Ekolo isk

djurhållning djurh llning
ha TB lcrha Totalt kr ha TB krha Totalt kr

Vall 16,5 5 100 84 150 41 4 000 164000
Råg 8,25 4 500 37 125 -Oljeväxter 8,25 3 500 28 875 -Höstvete 8,25 5 500 45 375 -Havre insådd 8,25 3 00 24 750 20 5001 30 000
Fodersäd 10 2 000 20 000-
Genomsnitt TBha 3 900 3 000
Totalt TB 50 195 525 7 l 214 000
Kompensationför
inkomstborüalli
växtodlingennetto lägreav
skörd,mindre kostnader
för h-gödseletc. 71 900 63 900

Total nettointâkt inkl.
kompensation för
inkomstbortfall 195 525 277 900

Kostnadtillskottsarrende 21 å 2 00 kr 42 000-Kostnadägdmark 50 ha 1000 100000- -Totalt för täckaatt
övriga fasta kostnader
invest. m.m. 95 525 135 900
Totalt hektarper l 900 1 900
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konventio-djurenhetarealdjurhållning kräverEkologisk änstörre per
uppstårdjurhållningekologiskomläggning tillnell djurhållning. Vid

mark,kombinationerinoptimalaanpassningskostnader i form avav
inte be-anpassningskostnader haroch arbetskraft. Dessadjur, kapital

övergång till eko-snabbinkomstbortfallet. Enaktats vid beräkning av
angiv-inkomstbortfall de härmedför högredjurhållninglogisk änett

na.
ekologisk djur-medinkomstbortfallet för gårdarberäkningVid av

ekologisktill följdarealbehovet ökarhållning beaktatshar attatt av
på grovfoderfri tillgångdjuren skall hadjurhållning bl.a. innebär att

på går-produceratutsträckning skallkraftfodret ioch storatt vara
djurhållningekologiskmjölkproduktionen vididen. Arbetsinsatsen
550 kronor.år till kostnadtimko ochantagits öka med 5har aven

grovfo-andelföljd högrefoderstat tillKostnader för fördyrad av en
årl. på detstudier tyderVissaberäknats till 265 krko ochder har att

vid6 %mjölkavkastningen medminskning iskeräven caen
År 551993 fanns detmjölkproduktion.ekologiskomläggning till ca

Som tidigaremjölkproduktion.ekologiskjordbrukare bedrevsom
avsättningsmöjlighetema mjölk och köttför ekologiskharnämnts

dettaOmproduktionen.förbättrats och därmed ökar antartrotsman
avkastningenekologisk mjölk ochmerpris inte lämnas för attatt ett

till ytterligareinkomstbortfallet beräknas6sjunker med % kan ca
500 och år.krko

inkomstborgfallBeräkning av
varitväxtodlingsforetag har längeför ekologiska sämreLönsamheten

Gröngödsling i formföretag.för djurhållande ekologiskaän av en
djur,spannmålsproducentförkostnadspostvall är utant.ex. enen ren
medspannmålsproducentmedföra intäkt förmedan den kan enen

spannmål,förarealbidragEU-medlemskap införsdjur. Vid ettett
lönsamhetenträda, vilket förbättraroljeväxter, proteingrödor och för

arealbidragintelämnasväxtodlingsföretag. Däremotför ekologiska
arealbidrag ochkombination medspannmålspris iför vall. sänktEtt

ekologis-växtodling. Eftersom denekologiskträdesersättning gynnar
varitintäktenför avsalu harinte produkt avsevärtka trädan ger en

Läns-lantbruksuniversitetochM. Hammarström,Rosenqvist,Sveriges1Källa: H.
Värmlandslän.styrelseni
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lägre till ekologiska jordbrukare med enbart växtodling. Utredningen
de svenska reglerna för trädan bör utformas så jordbruka-attanser att

anslutna till resurshushållningsprogrammet får använda den obliga-re
toriska trädan för gröngödsling.

EG:s regler för arealbidrag ökar däremot lönsamhetsskillnadema
mellan konventionella företag med djurproduktion och ekologiska
företag med djurproduktion, eftersom det ekologiska företaget van-
ligtvis har vallareal konventionelltstörre företagän med djur.etten
Skillnaden i lönsamhet mellan olika ekologiska produktionsinriktning-

torde emellertid vid eventuellt EU-medlemskap bli lägre tidi-ettar än
eftersom lönsamheten i växtodlingen förstärks samtidigt lön-gare som

samheten i djurhållningen försämras. Utredningen ersättning-attanser
för olika grödor inte bör differentieras EG:s förordningävenen om

medger högre ersättning för vall. Gjorda beräkningar tyderen t.ex.
på vid övergång till ekologiskt jordbrukatt inkomstbortfallet inteär

högrenämnvärt för vallproduktion för övrigän växtodling. Dessut-
innebär vallersättning dikoproduktion kompenseras förom att t.ex.en
inkomstbortfall beräknat påett är mjölkproduktion. Dettat.ex.som

skulle innebära påtaglig överkompensation för köttproduktionen.en
Beräkningarna visar kostnadsnackdelama för ekologiskt jord-att

bruk varierar landet. Inkomstbortfalletöver i områdenär störst med
goda odlingsförutsättningar tabell 8.2. I Götalands södra slättbygder

inkomstbortfalletär för växtodlingsföretag 1 200 krhaett och årca
beräknat genomsnitt hel växtföljd.över I Götalandsettsom en norra
slättbygder däremot inkomstbortfalletär för växtodlingsföretagett
endast 850 krha. Utredningen medvetenär den osäkerhetca storaom

förknippad medär de framräknade beloppen för inkomstbortfal-som
let, har bedömt beloppen ändå visar relationenatt mellan in-men
komstbortfallen för olika produktionsområden och på så be-sätt gör
räkningarna användbara underlag för bedömning lämpligsom av er-
sättningsnivå.

Förslag till ersättningsnivâ
Inkomstbortfallet i Götalands slättbygder skulle bli jämfö-större om
relsen mellan olikagörs ekonomiskt optimala växtföljder. Relativt lön-

grödor såsom sockerbetor och potatis svårasamma odlaär ekolo-att
giskt och inkomstbortfallet blir därmed högre dessa ingår i beräk-om



103Kapitel 8SOU 1994:82

anledning kompen-finner dock inteningsunderlaget. Utredningen att
jord-i första handeftersom detinkomstbonfalletför det högre ärsera
stäl-stimulerasomläggningskosmader skallmed lägrebrukare attsom
od-områden med godajordbrukare isåledes svårare förDet ärom.

totala intäk-ekologiskt jordbruk. Dentilllingsbetingelser ställaatt om
relatera-markprisemaeftersomi områden,högre dessa ärärten men

också markprisema högre.avkastningsförmågatillde markens är
södraiekologiskt jordbrukmiljöeffektenpositiva är störreDen av

bedömningenligt utredningensmotiverarSveriges slättbygder. Detta
i bygderekologiskt jordbrukarealersättning lämnas förhögreatt en
omlägg-miljöeffekternapositivaodlingsbetingelser. Demed bättre av

ekologisk växtodlingväxtodling tillkonventionellning från är större
gårdar till gårdarkonventionellt djurhållandefrånför omläggningän

Ersättningenkonventionell djurhållning.ochmed ekologisk odling
växtodlingeninkomstbortfallet itillbör enligt utredningen anpassas

växtodlama.anslutning blandför att garantera en
för inkomst-kompensationEG:s förordning medger det förutomatt

stimulansIncitamentsdelenincitament.bortfall lämnas är extraett en
önskvär-få jordbrukaren vidta dennödvändig forbedömts attattsom

åtgärdförknippad medriskmiljöåtgärden. Juda större är ensom
till ekologiskt jord-Omläggningdesto bör incitamentetstörre vara.

Dels måste jordbruka-osäkerhetsfaktorer.bruk omgärdas radenav
dels måste jordbrukarenbrukningsmetoder,använda sigren av nya

regel inteanvänder imarknad. Ekologiska producenterlära sig en ny
konventionella producenter. l denförsäljningskanaler ut-samma som

försäljningskanaler finns detfinns särskildasträckning det ävensom
faktor innebärmöjlighet till merprisbetalning. En ettsomarmanen

fem-förbinder sig underrisktagande jordbrukarenökat är attatt en
årsperiod odla ekologiskt.

ekologiskt jordbruk vid olikainkomstbortfall förBeräknat tre typ-
för ekologiskgårdar framgår tabell 8.2. Vid beräkningarna växt-av

konventionell djurhållning djurtäthetenodling med antas vara ca
1 djurenhetha.
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Tabell 8.2 lnkomstbortfall för ekologiskt jordbruk vid EU-medlemskap

Växtodlingsföretag Företag djurproduktionmed
djurhållningKonv. Ekol. djurh.

Konv. odl. Ekol. odl. Konv. odl. Ekol.odl Ekol. odl.
TBha TBha TBha TBha TBha

Götalands
södraslättbygd 5 500 4 300 2005 4 000 3 800- slättbygd 4 600 3 800 4 700 3 600 3 500norra-

Svealands
slättbygder 4 300 3 400 4 00 3 00 3 000-

Mellersta Sveriges
skogsbygder 3 00 2 500 2 500- - -Endastskillnaderi grödfördelning växtföljderoch beaktadeär

Källa: Statensjordbruksverk och H. Rosenqvist,Sverigeslantbruksuniversitet.

Utredningen föreslår arealersättningen för ekologiskt jordbruk dif-att
ferentieras mellan de och mellan produktionsinriktning-tre zonema

tabell 8.3. De föreslagna ersättningsnivåema enligt utred-arna tar
ningens bedömning hänsyn både till inkomstbortfall incitaments-och
behov för stimulera till ökad ekologiskt odlad åkerareal. Denatt en

djurenheterhaz.genomsnittliga djurtätheten på mjölkföretag 1,3är ca
Ersättningsnivån för ekologisk växtodling med konventionell djurhåll-
ning reduceras med 10, 20 30 % djurtätheten gården över-resp. om
stiger 1 djurenhetha. I genomsnitt reduceras således ersättningen till
dessa företag med 20 %.

Inkomstbortfallet för ekologisk djurhållning kan enligt utredning-
beräkningar uppskattas till 3001 krko och år, vilketgrovtens mot-ca

18 örel mjölk tabell 8.6. Inkomstbortfallet kan tyckassvarar ca
motivera ytterligare differentiering ersättningsnivåema i förhål-en av
lande till konventionell djurhållning.

Utredningen har uppskattningama inkomstbortfalletnoterat att av
för ekologisk djurhållning dels beror på de speciella växtföljder som
ligger till grund för beräkningarna, dels förenade med osäker-är stora
heter. Dessutom det inte klart hur miljövärdetär för denna produk-
tionsgren förhåller sig till miljövärdet för ekologisk växtodling,t.ex.
integrerad svinproduktion eller ekologisk trädgårdsodling.

Utredningen finner därför de föreslagna ersättningsnivåema föratt
ekologisk djurhållning tillfredsställande hänsyn tillett sätt tar om-

2Källa: P. Einarsson,Altemativodlamasriksförbund.
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förersättningendelföreslår denUtredningenständighetema. att av
finansieras650 krhaöverstiger ldjurhållning i 1ekologisk somzon

nationellt.
berätti-skalljordbrukareskall gälla förDe villkor att varaensom

Jord-fastställasdjurhållning börekologiskersättning förgad till av
utredningensberedningenfortsattasamband med denbruksverket i av

förslag.
utvärdering-utredningen föreslagnadenmöjligt förbörDet avvara

1997omprövningen årinförmiljöersätmingsprogrammet att er-en av
ersättnings-lämpligaför bedömningbeslutsunderlaghålla bättreett av

produktions-olikaproduktionsinrikmingar och förför olikanivåer både
områden.

ekologiskt jordbrukarealersättningförTabell till8.3 Förslag

djurproduktionVäxtodlingsföretag Företag med
djurh.djurh. Ekol.odling Konv.Ekol.
odlingEkol.Ekol. odling
krhakrhakrha

Ton 1
800650 1650 11södraslättbygderGötalands-

Zon 2
650l500500 1slättbygder 1Götalandsnorra- Götalandsmellanbygder- slättbygderSvealands-

Zon 3
Götalandsskogsbygder- 950800800skogsbygderMellersta Sveriges- Norrland-

8.1.5 kostnadBeräknad
tillledajordbruk förväntasersättning för ekologisktEn permanentny

Odlingenväsentligt.ekologiskt jordbruk ökaromläggningen tillatt
1997. An-000 under åromfatta 140 hariksdagens beslutbör enligt ca

bli i Norrlandbedömningutredningenstorde enligtslutningen störst
djurproduktionmellanbygder eftersomoch äroch Götalands skogs-

tillomläggningerfarenhet visarTidigarevanlig i bygder.dessa att
djurhållningjordbrukare medlättare för änekologiskt jordbruk är

kapacitet för-djurensväxtodlingsföretag eftersomför renodlade att
stallgödsel möjliggöravsaluprodukter ochtillädla vallgrödoma en

totalekonomi.bättre
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Riksdagens mål 10 % åkerarealen bör ekologisktatt odladav vara
år 2000 medför ekologiskt jordbruk bör öka med iatt genomsnitt ca
50 000 haår fram till år 2000. Det innebär kostnaderna stiger iatt
motsvarande takt, dvs. med 65 miljoner kronor år. När 10 %ca per

åkerarealen odlas ekologiskt blir kostnaden 372 miljonerav kronorca
år.per

Den arealersättning EG:s miljöersättningsförordning möj-som ger
lighet till otillräcklig förär på vissa produktionsområden kompen-att

for det inkomstbonfall uppkommer vidsera övergång till eko-som en
logisk odling. Den ekologiska trädgårdsodlingen får endastt.ex. ett
marginellt ekonomiskt tillskott från arealersättning. För dessaen pro-
duktionsinriktningar skulle andra ersättningsformer kunna övervägas.
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EU-medlemskap.Växt-vidjordbrukInkomstbortfall för ekologiskt8.4Tabell ett
GNSslättbygderdjur i Götalandstöljder på gårdarutan norra

Konventionen IBAreal-TB
inkLarealstödstödarealstödodling exkl.
krhakrhakrha

Groda
5 9492 2503 699Ijiöstvete
4 55425031 304Artor

83942 2502 589Vårvete
4 3552 2502 105l-lavreünsádd
2 1502 850700Set-aside - 949250 523 699Höstvete
4 355250105 22Havre

1513217 35080114Summa

593479 422 114Genomsnitt hektarper

TBAreal-TBEkologisk
inkl. arealstödstödexkl. arealstödodling
krhakrhakrha

Groda
3 4242502174Havie+insådd 1

15022 850700Set-aside - 130250 522 880Içlöstvete
06043 250810Arter

5 0112 2502 761Höstrág
2 1502 850-700Set-aside
5 0112 2507612Höstråg
3 424174 2 250lHavre+insådd
2 1502 850700Set-aside - 13052 2502 880Höstvete

640300 372512 340Summa

3 764530234 2Genomsnitt lhektarper 829Differens hektarper -lantbruksuniversitet.Sverigesjordbruksmarkoch H. Rosenqvist,Källa: Statens
Antagande:

10 SEK1ecu- konventionell produktion.förSpannmålsavkastningeni GNS 5är ton- krkg spannmål.1,04-1,07for typgårdama,dvs.Priset likaantasvara- växttöljden.ekologiskautnyttjas i denSet-asidearealen kunnaantas- krdt.Oljeväxtpriset sänkttill 140är-
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Tabell 8.5 Inkomstborüall för ekologiskt jordbruk vid EU-medlemskap.Växt-ett
följd ekologiskt jordbruk med konventionell djurhållning och vallarealstörreen
till följd lägre avkastningvid ekologisk produktion i Götalands slättbygderav norra
GNS

Konventionen TB Ãreal- TB
odling exkl. arealstöd stöd inkl. arealstöd

krha krha krha

Gröda
Vall 1 1875 0 5 187
Vall2 1875 0 5 187
Vall 3 3 974 0 3 974
Fodersäd 2 406 2 250 4 656
Höstvete 3 699 2 250 9495
Havre+insådd 2 105 2 250 4 355
Set-aside0,5 350 4251 1075-Summa 20822 1758 30 383

Genomsnitt hektar 3 417 2581 4 674per

Ekologisk TB Areal- TB
odling exkl. arealstöd stöd inkl. arealstöd

krha krha krha

Gröda
Vall l 4 082 0 4 082

2Vall 4 082 0 4 082
Vall 3 9322 0 2 932
Havre+insådd 1 118 2 250 3 368
Vall l 4 082 0 4 082
Vall 2 0,4 6331 0 1633
Vall 2 0,6 1759 0 1759
Vall 3 0,4 1731 0 l 173
Höstvete0,6 1 866 3501 3 216
Havre+insådd 1 118 2 250 3 368
Set-aside0,5 420 7101 2901-Summa 23 425 S607 30 985

Genomsnitt hektar 2 756 839 3 645per
Differens hektar 0291per -Källa: Statensjordbruksverk och H. Rosenqvist,Sverigeslantbruksuniversitet.

Antagande:
l 10SEKecu- Spannmålsavkastningeni GNS 5 för konventionellär produktion.ton- Vallavkasmingenvid ekologisktjordbruk i GNS 85 % konventionellär odling.av- Priset lika for bådatypgårdama,dvs. 1,04-l,07 krkg spannmål.antasvara- Prisetpå vall 1,15krkg tonsubstans.är- Spannmålsproduktionen mindre 92 för flertaletän ekologiskajord-antas tonvara-brukareoch därmedbehövsingenträdaenligt EGzsjordbrukspolitik.
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EU-medlemskap.Växt-jordbruk videkologisktInkomstbortfall för ett8.6Tabell
huvud-idjurhållning. Företagetekologiskmed antasjordbrukekologisk varafoljd

självförsörjandepå foder.sak

TBAreal-TBEkologisk
inkl. areal-stödexkl. aneal-odling
stödstöd
krhakrhakrha

Gröda
3 69906993arealen58 %Vall av 3 3682502118% 118insåddFodersäd+ 3 36825021 118%Fodersäd 18
2 1508502700%Set-aside6

3 485Genomsnitt hektarper

mjölk-iInkomstbortfall
produktionen

550och år110krkoStimâArbete
265och år265 krkofoderstatDyrare
500á 1,25400 lmjölkavkasming caLägre

1 315årochkokostnaderSumma ökade per
lantbruksuniversitet.SverigesRosenqvist,jordbruksverk och H.StatensKälla:

jordbrukkonventionelltResurshushållande8.2

bakgrundDefinition och8.2.1
åtgärdsprogramradmiljön harpå eta-belastningenminskaFör enatt

skallVäxtnäringsläckagettioårsperioden.denunderblerats senaste
bekämpnings-Användningen1985-1995.periodenunderhalveras av

nivåfrån den1996till år% frammed 75medel skall reduceras som
mål vadspecifikaocksåfinns1980-talet. Detpågällde i början avser

mångfald.biologiskochmarkresursen
målnåbetydelsenenighetpolitisk uppsattafinns attDet avomen

bådeEftersomjordbruket.inommiljöarbetetmedgå vidareoch att
förut-färdriktningen ärstatsmakternaoch överensnäringen är om

miljövänlig ochjordbruket iinomarbetefortsattsättningarna för ett
mycket goda.resurshushållande riktning

införs inomåtgärdspaketspecielltföreslårUtredningen pro-ettatt
konventionellt jord-Resurshushållandemiljöersättning.förgrammet

förslag:enligt dettainnebärbruk

på:kravväxtnäringsläckageMinskat genom
handelsgödselkväve,användningreducerad av-
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utökad areal mark eller trädesareal,grön-
förbättrad stallgödselhantering,-
upprättande växtnäringsbalans.av-

Minskade risker bekämpningsmedelmed krav på:genom
lägre doser, minskad behandlad areal och färre bekämpningar i-

anslutningnära till skörd,
sprutningsfria kantzoner,-
förbättrad spridningsutrustning,-
krav på säker hantering och förvaring.-

8.2.2 Motiv för stimulera resurshushållandeatt
konventionellt jordbruk
Strategin bakom förslaget dels angripa deär viktigaste miljöproble-att

inom jordbruket, dels etablera helhetstänkademen på gårdsnivåatt ett
där miljöfrågoma i ochsätts där kunskapsinhämtningcentrum och
nytänkande drivkrafter.är

Jordbruket nödvändig länk iär många samhällets kretslopp.en av
Därför bör jordbrukssektom i för utvecklingen fram-spetsen ettav
tida knetsloppssamhälle. I internationell jämförelse det svenskaären
jordbmket miljövänligt. Sverige har redan genomfört många åtgärder
och framsteg kommer därför kräva nytänkande bådenya frånatt när-
ingens och beslutsfattamas sida.

Den övergripande trenden på marknaden under överskådlig tid
kommer knuten till miljö- ochatt resursfrågoma. Svenskt jord-vara
bruk har till följd målmedveten styrning och från miljösyn-av en ett
punkt klimat kommit långt i arbetetgynnsamt för miljöanpassaden
produktion. För bibehålla konkurrenskraftenatt krävs näringenatt
klarar de marknadskrav i dag ställs från konsumenthållnya ochsom

innebär kombination miljöanpassningsom resurshushåll-en av samt
ning i produktionen. Programmet för resurshushållande konventio-
nellt jordbruk kan basen i dettautgöra arbete och således tillär delen
företagsekonomiskt motiverat. Det detta befogatär vidtatrots att yt-
terligare stimulansåtgärder. Ett skäl kunskapsuppbyggnadenär att
kommer hela branschen tillgodo och inte bara det enskilda företaget.
Ett skål de positivaär miljöeffekternaannat att torde överstiga
konsumenternas betalningsvilja.
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kommertillanslutning attför programmetvillkorenföreslagnaDe
stallgödselhante-jordbruket. Bättreimiljöproblemminskadeleda till

mindretillleda växt-mark kommerpåkrav attutökade grönochring
bekämpningsme-användningBegränsningamanäringsläckage. avav

spridning kommerochhantering attförbättradvillkorendel och om
förslagetkommerVidarebekärnpningsmedlen.medriskernaminska

och insats-befintligamedhushållningbättremedföra resurseratt en
ökad bio-kommersprutningsfria kantzonerpå attmedel. Kravet enge

odlingsmiljön.mångfald ilogisk
kun-krävakommeråtgärdspaket attbyggerProgrammet ett som

sigansluterjordbrukaredenytänkande hosochskapsinhämtning som
bekärnp-ochväxtnärings-vadRestriktionematill avserprogrammet.

kunskapsbehovtill ökatledakommerningsmedelsanvändrtingen ettatt
Tillförselbegränsningamavillkoren.klarautveckling föroch till att

bekämpningsmedel ärförrestriktionemaoch ramarväxtnäringför
hushållningenförbättraförkanjordbrukarnavilka attinom agera

därförkommerProgrammetinsatsmedel.ochbefintligamed resurser
helaunderutvecklingtilllederkaraktärdynamisk pro-fåatt somen

grarnperioden.

insatserhittillsvarandeUtvärdering8.2.3 av
bekämp-nuvarandeför detmåletförtalarmycketfinnsDet attsom

har1994årtillFraminfrias.kommerningsmedelsprogrammet att
och%65medreduceratssubstans,aktiviräknat enanvändningen,

detinomsituationenmöjlig. Däremot ärminskningytterligare anses
växtnäringsläckagetminskaföråtgärdsprogrammetbefintliga me-att

Mycketsaknas.relevantapåberoende mätsystemfrämstoklar, attra
kommerväxtnäringsläckagethalveringmedmåletförtalar att aven

1995.till årnåsvårtbli attatt

styrmedeltill8.2.4 Förslag
vidinkomstbortfalleteftersomdifferentieradbörErsättningen vara

miljöåtgärder-fördelarnaliksomlandetvarieraranslutning över aven
tillanslutning ärförförutsättning programmetgrundläggandeEnna.

nödvän-villkoren. Dettauppfylla ärskallbrukningsenhetenhelaatt
efterlevs.villkorenkontrollmöjliggörabl.a.digt för attatt aven
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Ersättning lämnas för all åkerareal brukningsenheten med undan-
för träda enligt EG:s reglertag och extensiv vall enligt utredningens

förslag avsnitt 9.3. Annan naturlig ogödslad betesmark faller utan-
för den ersättningsberättigade arealen. Ersättning kan lämnas för den-

areal enligt villkoren för biologisk mångfald kapitel 9.na
Fastighet erhållit ersättning för resurshushållande konventio-som

nellt jordbruk kan inte samtidigt få ersättning för sådana enskilda åt-
gärder ingår i åtgärdspaketet för resurshushållande jordbruk.som
Detta gäller exempelvis de utredningen föreslagna ersättningarnaav
för fånggrödor och sprutningsfria kantzoner kapitel 9.

8.2.4.1 Zonindelning
Vad gäller ersättningen bör landet delas in i två Inkomstbort-zoner.
fallet varierar landet främstöver till följd avkastningsskillnaderav
och effekterna begränsningarna för användningen bekämpnings-av av
medel på spannmålsarealen. Detta motiverar differentierad ersätt-en
ning för uppnå incitament tillatt anslutning hela landet.översamma
Ersättningen för resurshushållande konventionellt jordbruk innebär
också ersättningen skall relateradatt till värdet produceradvara av en
miljötjänst. Detta värde varierar och beror på miljöbelastningen av
tidigare produktion. Ersättningen bör därför differentierad såvara att
ovanstående skillnader beaktas. Miljöprogramutredningen föreslår att
landet delas i två Zon 1 omfattar Götalands södra ochzoner. norra
slättbygder, Götalands mellanbygder Övri-och Svealands slättbygder.

delar landet utgörga av zon

8.2.4.2 Villkor för erhålla ersättningatt
Ersättning för resurshushållande konventionellt jordbruk föreslås kny-

till nedanstående villkortas A-H:

A. Begränsningar för att använda handelsgödselkväve
Motiv
Grundläggande för jordbrukares agerande förhållandetär mellanen

Åtgärderproduktpris och insatsvarupris. har tidigare in försatts att
komma till med kväveläckageträtta och ammoniakavgången från jord-
bruket. Jordbrukarna förväntas dels följa myndighetsföreskrifter,att
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lagring,miljömässigt förståndigt beträffandedels handla på sättatt ett
hantering och spridning stallgödsel.av

medföra insatsmed-Begränsad tillgång på insatsmedel borde attett
handelsgödsel-let dit det bäst Begränsad tillgång tillgörstyrs nytta.

stallgödseln bättrekväve innebär incitament utnyttjastörreett att ge-
sprida gödseln våren el-förhindra ammoniakavgång,att t.ex.nom

ler i leder också till ökad baljväxtinblandningväxande gröda. Det en
vid från resurshushållningssynpunkt. Denvallinsådd, vilket positivtär
minskade har också betydelse föråtgången handelsgödselkväveav
läckaget. minskad användning med 10 kg handelsgödselkväve kanEn

minska växtnäringsläckaget med 1 kg kväve.antas

Villkor
ersättning Jord-För jordbrukare skall erhålla krävsatt att en aven

bruksverket framräknad rekommenderad ekonomiskt optimal kvä-och
vegiva hektar med 30 %. rekommenderade kvä-reduceras Denper
vegivan förhållanden råder vidberäknas på grundval de ettsomav
eventuellt EU-medlemskap.

Till grund för mängd handelsgödselkväve jordbrukareden som en
får ligger beräkning den genomsnittliga grödfördel-använda en av
ningen år föregår ansöknings-under de närmastanvänts tre somsom

områdettillfället. Jordbruksverkets rekommenderade kvävegivor för
i fråga grödfördelningen. dettaappliceras på den framräknade Den

framräknade kväveanvändningen reduceras med 30 % försätt att er-
hålla tillåtna användningen kväve. beräknaden maximalt För attav
den maximalt tillåtna användningen handelsgödselkväve hektarav per
odlad framräknade maximalt tillåtna kvävean-mark reduceras den

Tillgången påvändningen med kvävetillgången från stallgödsel. kväve
från på grundval antalet djur på gården ochstallgödsel beräknas av
det kväveinnehåll vårspridd stallgödsel har.som

tillåtna kväveanvändningen förändras inteDen maximalt hektarper
vid heller för-arrende eller nyförvärv jordbruksmark och inte avav

kväveanvändning-ändrad grödfördelning. Däremot den totalaanpassas
efter för EG:shur areal odlas årligen. Träda inomstoren ramensom

regler extensiv vall i enlighet utredningens förslag avsnittoch med
beräknings-9.3 berättigar inte till föreslås inte ingå iersättning och

underlaget för tillåten kväveanvändning brukningsenheten.
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Kontroll
Statens jordbruksverk fastställer den rekommenderade genomsnittliga
kvävegivan för gröda och produktionsområde. Jordbrukaren fö-resp.
reslås deklarera de uppgifter i övrigt ligger till grund för beräk-som
ningen inköpsmängd handelsgödselkväve. Uppgiften åker-av av om
areal torde i flertalet fall kunna kontrolleras med de uppgifter som
lämnats för erhållande arealbidrag. Fältkontroll kan samord-görasav

med den kontroll för arealbidragen. Kontrollnat görs djuran-som av
talet kan i vissa fall samordnas med kontroll för djurbidrag. I andra
fall svin och fjäderfä kan särskild kontroll behöva tillgripas. Kon-
troll inköp handelsgödselkväve kan ske bokföringskon-av av genom
troll. Alla kontroller baseras slumpmässigt urval företag.ett av

B. Grön mark
Motiv
Andelen mark skall 60grön % i Malmöhus, Kristianstads, Ble-vara
kinge och Hallands län och SO % i övriga län i Götaland. Vilka grö-
dor får inräknas i begreppet mark framgår befintligagrönsom av
föreskrifter från Statens jordbruksverk. Effekten på kväveläckaget av
dessa grödor olika. En etablerad vallär medför lägre kväveläckage än
höstvete båda godkändaär mark.grönmen som

Ett krav de effektivare grönmarksgrödoma i Göta-styr motsom
land skulle få betydande miljöeffekt. SvealandI finns i dag inte nå-en

krav på vintergrön mark. Orsaken kväveläckagetgot är att är av
mindre omfattning på de mellansvenska lerjordama vad de iän är
södra Sverige. Trots detta förekommer betydande kväveläckage från
jordbruksmark i vissa områden. Det därför rimligt ställaär att ett
krav på vintergrön mark i Svealand.även

Villkor
Företag ansluter sig till resurshushållande konventionellt jord-som
bruk i l måste uppfylla nedanstående två alternativa vill-ettzon av
kor. I 2 ställs inga krav på mark.grönzon

Alternativ 1
I Götaland får högst halva arealen mark igrön dag krävsav som
enligt skötsellagen bestå grödor sådda efter den 1 augusti. Höstrapsav
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gällerövrigtmark. Iträdesareal räknas grönoch bevuxen sam-som
ställs enbartSvealandskötsellagen. Imark iförregler grönsomma

förtidpunktenavseenderestriktionermark50 %krav på grön utan
Götalandimark utökaspåinnebär kravetvillkor grönsådd. Detta att

sig tillansluterför de företag prograrmnet.Svealandinförs ioch som

Alternativ 2
20 %minst15 % tillobligatoriskafrånutökasTrådesarealen area-av

Trå-för helagällervillkorträda. Dettareformgrödor inkl.len zon
trädesvillkor.gällandeenlighet medibevuxendesarealen måste vara

Kontroll
markredovisajordbrukare grönslumpmässigt urvalEtt uppmanasav

otillräckligarealende fallkontrollmäts. I ärdärefterpå karta somen
de före-urvalfältmäming förfaltmäming. Därutöver görs ettgörs av

anmärkning.föranlederkartkontrollen intedärtag

stallgödselhanteringC. Förbättrad
Motiv

ökad kväve-Sverige konstateratshar ihalvsekletUnder det senaste en
nedfallet ledakandepositionmed högområdendeposition i marken. I

inte förmårpå kväveöverskott växternakvävemättnad. Dettill som
marken.försurningtill ökadupphovochbinda kan urlakas avatt ge

ochkvävehaoch 25 kgmed mellan 5varierarNedfallet landetöver
tillNedfallet bestårSverige.i sydöstrahögsta värdenaår med de

ammoniak. Mellantill 40 %kväveoxider ochfrån60 % kväve avav
djurhåll-svenskafrån denammoniakavgången härrör85 och 90 % av

ningen.
samtidigt minskaochammoniakavgångenminskapåtagligtFör att

för stall-hanteringskedjanhelaåtgärder ikväveanvändningen krävs
föreskri-i kraftlaghalvårsskiftet 1994 trädergödsel. Från somen ny

ställssydligaste länende fyrastallgödsel. Iåtgärder vid lagring avver
följande krav:

behållarens botten.skall ske frånflytgödselbehållarePåfyllning av-
svämtäckestabilttäcktaFlytgödselbehållare skall ett avvara av-

ammoniak-effektivt reducerartäckninghalm, ellertorv somannan
förlusterna.
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Urinbehållare skall ha tätslutande lock eller tak.-
Det önskvärt minska ammoniakavgången vid spridningär ävenatt
stallgödsel.av

Villkor
All gödsel och urin sprids på obevuxen mark skall myllas inomsom
fyra timmar från spridningstillfállet för minska arnrnoniakavgång-att

Därför utredningen spridning flytgödsel i växandeatten. anser av
gröda skall ske med någon följande metoder: myllningsaggregat,av
bandspridningsteknik, bredspridning efter utspädning gödseln ellerav
bredspridning efterföljandemed bevattning.

Kontroll
Vid fältkontroll får jordbrukaren redovisa hur spridning stallgöd-av
sel genomförs.

D. Växtnäringsbalans
Motiv
För öka medvetenheten hushållningen med växtnäring går-att om
den krävs analysverktyg. Att växtnäringsbalans inne-upprättaett en
bär jordbrukaren redovisar årets grödor, grödomas näringsbehov,att
eventuell tillförsel från mark och förfnrktsvärde, planerad växtnärings-
tillförsel och hur andel växtnäring kommer från stall-stor som resp.
handelsgödsel. Detta kunskap växtnäringsflödena och hurger om om
effektivt växmäringen utnyttjas.

Villkor
Företag ansluter sig skall årligen växtnäringsbalansupprättasom en
för gården.

Kontroll
Växtnäringsbalans uppvisas vid fältkontroll.

E. Begränsning för användning bekämpningsmedelav
Motiv
Mängden aktiv substans har minskat med 65 % sedan början påca
1980-talet medan antalet doser minskat med 5-10 % på den odlade
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grödvaloch ändratlågdosmedel, omställningDossänkningar,arealen.
minskatkraftigtåtgärder harDessatill minskningen.huvudorsakenär

angelägetdetfortsatta arbetetanvändningen. I detriskerna med är att
uttryckt ianvändningenresultatetmått påtyngd andra änstörrege

mängd aktiv substans.
Åtgärder antalet be-minskaminska antalet doser,inriktas påbör att

tidpunktfinnabehovsanpassningbättre rätthandlingar samtengenom
bättre teknik.och

bekämpningsmedel in-användabegränsningarnaNär det gäller att
alter-principiellt olikatvåutredningenhar prövatprogrammetom

nativ.
svampbe-införsförbudalternativet innebärDet första motatt ett

iochför betat utsädestråsäd med undantag örtogräskämpning i att
ogräseffekt.%-ig75behandlas med dosstråsäd endast får som geren

oför-förrådetstrategin hållaFörslaget på ogräsbygger att enav
syfte redu-bekämpning. Ettkemiskändrat låg nivå med hjälp är attav

uppgåri dagogräsmedelöveranvändning kemiskaden somavcera
10-20till %.ca

minskastråsädsvampbekämpning iSyftet förbudetmed är attmot
tillanslutningiantalet bekämpningarbehandlade arealen ochden nära
bliockså medföra odlaren kommerförutsesskörd. Förslaget attatt

ochresistensegenskapertillintresserad hänsyn sortemasatt tamer av
risken minskar förodlingstekniken så t.ex.attatt angreppav anpassa

såtidpunktpåverka växtföljd,Detta kanför övervintringssjukdomar.
riktning.positivbekämpningsmedelssynpunktoch såteknik i frånen

påi utredningen baserasDet andra förslaget prövats gene-ensom
innebärbekämpningsmedel. Detrell reduktion användningen attavav

utifrån aktu-bekämpningsmedelantalet dosergården måste halvera av
ell grödfördelning.

bekämpnings-tillförslag ändra inställningenSyftet med detta är att
generellt produktionsme-nödvändigtmedel från betraktas ettatt som

behovsanpassadselektiv ochdel till medel medatt ett merenses som
meddet nuvarande arbetetligger i linje medanvändning. Detta att

bekämpningsmedel.minska riskerna med
bekämpningsmedel be-inköpjordbrukarensFörslaget innebär att av

rekommendera-tillåtna doser blir hälften denså antaletgränsas att av
utifrånberäknas gårdsvis deAntalet doserde användningen. tre senas-

rekommendera-doser ochårens grödfördelning, rekommenderadete
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de antalet behandlingar. Konstruktionen förslaget medför jord-attav
brukaren själv väljer hur antalet tillåtna doser skall användas. Försla-

beaktar på detta gårdar, både regionalt ochsätt lokalt harget myck-att
olika förutsättningar vad ogräsproblem och möjligheteret avser att

förändra växtföljder och odlingsteknik i från bekämpningsmedels-en
synpunkt positiv riktning. Denna flexibilitet i förslaget leder till nytän-
kande och utveckling inom hela bekärnpningsmedelsområdet.

Principiellt förordar utredningen det sistnämnda förslaget eftersom
det bygger på generell begränsning sannolikt leder tillen mer som

dynamiska effekterstörre eftersom jordbrukaren flexibili-störreges
och för nytänkande. Mot detta har utredningentet deutrymme vägt

svårigheter föreligger beräkna antalet tillgängliga doser ochattsom
de kontrollsvårigheter förenade med förslaget.är Till detta kom-som

utredningen inte haft tillgång till underlagsmaterialatt möj-mer som
liggör beräkning inkomstbortfallet för detta alternativ.en av

Med nuvarande kunskapsunderlag har utredningen valt läggaatt
fram förslag enligt det första alternativet. Den detaljstymingett som
alternativet innebär kan medföra utvecklingstakten på bekämpnings-att
medelsområdet blir lägre önskvärt.än ärsom

Utredningen föreslår därför Jordbmksverket skyndsamtatt genom-
för omfattande administrativ och miljömässig konsekvensana-en mer
lys alternativet med halvering antalet bekämpningsmedels-av en av
doser på. gårdsnivå. Om Jordbruksverket bedömer alternativet äratt
genomförbart bör det möjligt inkludera förslaget i miljöersätt-attvara
ningsprogrammet innan detta slutgiltigt fastställs.

Villkor
Företag i l ansluter sig kan välja två villkorsnivåer vadzon som avser
begränsningar för användningen bekämpningsmedel. Företag iav zon
2 följer villkoren för nivå

Nivå I
anteckningsskyldighet för användning kemiska bekämpnings-av-
medel,

behandling med dos högst 75-procentig ogräseffekt viden som ger-
bekämpning i stråsäd,örtogräsav

ingen svampbekämpning i stråsäd, betat utsäde untantas.-
Detta alternativ full ersättning.ger
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Nivå 2
sjukdomsförekomst ochhänsyn till regionala skillnader iFör att ta

föreslåravstå från svampbekämpningdärmed konsekvenserna attav
i nivå Begräns-utredningen bekämpning höstvete undantasatt av

svampbekärnpning i stråsädningar för ogräsbekämpning och övrig
ersättning.kvarstår. alternativ reduceradDetta ger en

Jordbruksverket fastställer rekommenderad dos ogräsmedel. Jord-
uppgifter ligger till grundbrukaren skall i övrigt deklarera de som

för användningen ogräsmedel.av

Kontroll
vid svampbekämpning kontrolleras vid fältbesök.Begränsningama

bokförings-Kontroll inköpta bekämpningsmedel kan görasav genom
kontroll.

SprutningsfriaF. zoner
Motiv

mångfaldenEn sprutningsfri vid tältkanten ökar den biologiskazon
fåglar. minskar risken föravseende insekter och Zonenogräs, även

hamnar utanför fältet vindavdrift eller avrinning.att preparat genom
miljömål skall frin från bekämpningsmedel.Ett är att ytvatten vara

Villkor
sprutningsfri skall lämnas vid bekämpning gårdensEn av sparm-zon

målsareal. minst 6Zonen skall bred och omfatta halvavara m sparm-
målsarealens åkerkantslängd.

Kontroll
myndighetenritas in gårdskarta in till varjeZonerna på sändssomen

år.

G. Funktionstest lantbrukssprutaav
Motiv

bidragJordbruksverket har år 1988 erhållit medel för lämnasedan att
statli-till frivillig funktionstest lantbmkssprutor. Grunden för detav

fast måletintresset halveringsutredningen 1986 ladega var som
halvera användningen bekämpningsmedel fram till år 1990.att av
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Syftet med testverksamheten minska riskerna för bådeär denatt
miljön och arbetsmiljön provningyttre och kontrollgenom av spru-

informationsprutägaren förutsättningarnatoma församt att ge om
nå bästa bekämpningsresultat. Testerna utförsatt godkända företagav

enligt Jordbmksverkets riktlinjer. Bidrag lämnas i dag dels till test-
ningsföretag för anskaffning mobil testutrustning, dels för varjeav ut-
förd test.

Under perioden 1988-1989 testades 2 700 totaltsprutor av ca
20 000-25 000 i landet. Därefter har antalet minskat tillsprutor tester

1 700 år, vilket mindre 10 %är antaletänca per sprutor.av
Erfarenheterna från funktionstestema visar dessa säkerställeratt

viktiga minimikrav avseende förväntad effekt, god arbetsmiljö och
risk för den miljön. En jordbrukare funktionstestatyttre och åt-som
gärdat eventuella brister på sin och i övrigt utnyttjar de bästaspruta
förutsättningarna beträffande tidpunkt, väderlek och utvecklingstadi-

hos grödan bör få god effekt behandlingen vid reduceradeävenum av
doser.

Ett rimligt mål för testverksamheten bör att sprutomavara provas
regelbundet, gång år eller år, beroende hur myck-varten annatper

används.et sprutan

Villkor
Det generella villkoret sprututrustningenär skallatt testas vart annat
år. Maskinstationer och gårdar sprutareal 000större 1 ha skall

varje år.testa sprutoma

Kontroll
Vid kontroll skall testprotokoll uppvisas. Om legosprutning utförts av

gård eller maskinstation skall kopia testprotokoll uppvisas.annan av

H. Biobädd och förvaringsäker
Motiv
Om kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk används i rekom-
menderade doser och bekämpningen utförs med bästa möjliga teknik

riskerna för denär miljön relativt små. Trots detta förekommeryttre
fall där bekämpningsmedelsrester påträffas i både och grundvat-yt-
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med fyllningsambandspill itill dettaförklaringvanligEn är avten.
gårdsplan.påsprutan

motsvarandefyllning,samband medspills imilliliterOm några
tonha, vilketlhektardosenuppnåddablir denaktiv substans,lca g

kyha1hektardosenbekämpning därnormal -årjämföras medskall ca
bekämpningsmedelspilllitetbetydermindre. Deteller även ettatt av
miljöförorening.omfattandekan leda tillolämplig platspå enen

fyll-miljöriskema vidminskamöjligheteremellertidfinnsDet att
s.k. biobädd. EnpåFyllningen kan skelantbrukssprutor.ning enav
spill bekämp-hålla kvaravsedd delskonstruktionbiobådd är att aven
substanserna.oskadliggöramöjligtså snabbtningsmedel, dels som

saneringsmaterial,emballage,växtskyddsmedel,Förvaring varu-av
biobädden undertilldirekt anslutning sä-skall ske iinformationsblad

funktionell inrymmasförvaringsplats kanmiljöriktigochEnsongen.
miljöcontai-miljöcontainer. Eni s.k.befintlig byggnad elleri enen

förses medbyggcontainermindre trös-kan enkelt göras somenavner
några hyllor.ventilation ochkel,

Villkor
s.k.skall installeraerhåller ersättningjordbruksföretagEtt ensom

sprutningstjänstenOmförvaringsutrymme.biobädd och säkertett
biobädd ochinstalleratdetta företag haföretag skallgörs annatav

förvaringsutrymme.säkert

Kontroll
stick-kan ske vidförvaringsutrymmebiobädd och säkertKontroll av

provskontroll.

Utbildning
ochförståelse för de kravmedfungerandeskapaFör system,att ett

konventionellt jord-resurshushållandevillkoren förmöjligheter som
genomgårjordbrukamalämpligt de anslutnabruk erbjuder, detär att

höjabl.a. kunnaUtbildningen bedömsnågon form utbildning. sta-av
villkoren.efterlevnadenoch därmedprogrammettusen avav
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Beslutet
Beslutet ersättning gäller femårsperiod. Beslutet behöver inteom en
föregås något gårdsbesök. I beslutet skall antalet hektarav anges som

ersättningsberättigade villkoroch de gäller för resurshushål-är som
lande konventionellt jordbmk. Jordbrukaren åransöker varje ut-om
betalning ersättningen hänvisning till gällandemed beslut.av

8.2.4.3 Nivån på ersättningen
Ersättningsnivån beräknas på grundval det inkomstbortfallav som
föreslagna förrestriktioner handelsgödselkväve och bekärnpningsme-
del i förhållande till konventionell odling på grundval desamtger av
kostnader uppstår till följd övriga villkor. I tabell 8.7 redo-som av
visas inkomstbortfallet för varje åtgärd det bara enskildärsom om en
åtgärd vidtas. I beräkningarna har inte heller möjliga anpassning-som

till villkoren för ersättning Såledesbeaktats. beräknas inkomstbort-ar
fallet för de påföljande åtgärderna tidigarede inte hade vid-som om
tagits vilket inte surnrnerbara.gör äratt posterna

Jordbrukaren torde tiden verksamheten villkorentillöver anpassa
för erhålla ersättning grödval, teknikval En så-att t.ex.genom m.m.
dan anpassning medför lägre inkomstbortfall.ett

I tabell 8.8 redovisas beräkningar gjorts förde beaktaattsom sum-
meringseffekter uppstår då flera åtgärder vidtages samtidigt ochsom
beakta de möjligheter till anpassning sikt finns. Kostnaden försom
de enskilda åtgärderna ivarierar den här beräkningsmodelltypen av
beroende på i vilken ordning restriktionema införs. Totalsum-som

blir dock oförändrad.man
Mot denna bakgrund föreslår utredningen följande ersättningsnivå-
I beloppen ingår riskkompensation, eftersom jordbruket kom-er. en

bedrivas under delvis förhållanden.attmer nya

År År År1-2 2-4 5
Zon 1 krha krha krha

nivå 900l 800 750-
nivå 2 700 600 550-

Zon 2 500 450 450
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Tabell 8.7 Inkomstbortfall för resurshushållande konventionellt jordbruk
Inkomstbortfallet för varje åtgärd enskildaåtgärdernakan inteberäknas Deseparat

totalkostnadtillsummeras en

Inkomstbortfall Zon Zon 21
krha nivå nivå 2 nivå 1l

30 200 200 100Kvävereduktion % l
100djurhållning6 150 150

2Grön mark 120 120 -djurhållning 0-120 0 -
stallgödsel-
hantering3 110110 110

Bekämpningsmedel
200 200 100svampbekämpning4

djurhållning 150 150 75

Sprutningsfria 5 40 40kantzoner 40
djurhållning 20 2020

Spruttest 20 2020
Biobädd 70 70 70

i lnkomstbortfall reduktion enligt Jord-baseratpå 30 % handelsgödselkväveav
bruksverkets spannmålspris90 örekgkalkyl, och kvävepris 5 krkg.

2 Beräkningen för fånggrödor Sterner,utgår från kostnad med 800 krha F.en ca
H. Rosenqvist,Sverigeslantbruksuniversitet. Inkomstbortfalleti tabellenbase-

på utredningensantagande 15% gårdens sås fånggrödor.areal in medattras av

3 Kostnadenför nedbrukning efter utifrånsnabb gödsel spridning beräknadärav
Jordbruksverkets 1991:11.Maskinstationstaxa180krha reducerasmedrapport
70 krha för växtnäringsvärdet5 lCrkgkväve .

4 Förbud svarnpbekämpning stråsädi i nivå där bekämpningmot utom zon
tillåts i höstvete.Inkomstbortfallet områdenmedhögstförekomstavser svamp-av

KällmStatens jordbruksverk.angrepp.

5 Roterande sprutningsfria kantzoner. Sveriges lantbruks-Källa: L. Jonasson,
universitet.

Siffror6 inom djurhållning.parentesavser
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Tabell 8.8 Inkomstbortfall för resurshushållandekonventionellt jordbruk år 5 då
rad anpassningsåtgärderhar vidtagits. Inkomstbortfallet de kostnaderen anger som

tillkommer for varjeytterligarekrav. Sambandmellanåtgärder vissaanpassnings-samt
möjligheterbeaktas

Inkomstbortfall Zon SKO l21461 Zon 2 SKO 6127
krha nivå 1 nivå 2 nivå 1

Kvävereduktion30 % 1 110 110 70
djurhållning2 5012 5012 012

Grön mark 90 90 0
djurhållning 40 40 0

Stallgödsel- 0 0 0
hantering3 -20 -20 60

Bekämpningsmedel
svampbekämpning4 140 30 90

djurhållning 140 30 60

Sprutningsfriakantzoner5 20 20 20
djurhållning 10 10 10

Spruttest8 10 10 20
djurhållning 10 10 10

Biobädd9 50 50 170
djurhållning 60 60 30

Summa inkomstbortfall
våxtodling 420 310 370- djurhållning 290 180 170-

Värde gröngödslingw 90 90 80
djurhållning 70 70 40
Källa: L. Jonasson,Sverigeslantbruksuniversitet-ll

1 Kvävereduktionen beräknadfrån optimala givor vid EG-priser produk-är med
tionsfunktioner anpassadetill respektive skördeområde.Hänsyn har inte tagits
till prissänkning lägre proteininnehålLVid vallproduktion förutsättsev. g.a. en
övergångtill klöver och lägrekvävegiva.mer

2 Siffror inom djurhållning.parentesavser
3 Stallgödselkravet medföra spridningenöverlåts maskinstationvilketantas att

medför högrekostnader.I l dettadock bättre tillvaratagandeuppvägszon av avkvävet, vilket får högt värde på grund kravet på kvävereduktion. I 2ett av zonblir värdetpå kväve lägre,vilket medför de ökadespridningskostnademainteatt
uppvägs.

4 Vid förbud svampbekämpningi stråsädhar priset sänktsmed 0,10 krkg förmot
denbrödsäd skulle behandlats.För nivå 2 tillåts svampbekämpningisomannars
höstvete.
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5 Roterandesprutningsfriakantzoner

6 SkördeområdeutanförMalmö, baseratpå familjeföretag.

Skördeområde7 utanförJönköping,baseratpå familjeföretag.

8 I förutsätts1 mjölkproducentenha liten och växtodlaren någotzon sprutaen en
Kostnadenförstörre. har beräknatstill 1400 kr för liten ochspruttest sprutaen2 000 kr för Källa: H. Rosenqvist, Sverigesstörre. lantbruksuniversitet.en

Test genomförs år för små och varje år förvan annat sprutor storasprutor.
9 Kostnadenför investeringi biobädd 30till D0 kr vilket fördelasär medantagenÅrskostnadannuitetpa fem åroch 6 %. 7 400 kr.räntan

10 Detta värdeför gröngödsling trädauppkommer marken liggerom annars oan-
vänd och endastde med i tillåtsär ha gröngödslingsgrödor.programmetsom
Tilllåts alla användaträda till gröngödsling blir värdet mycket lågt, likaså ommarkerna till användning Salix. Kväveeffekten har antagitspassar t.ex.annan

100kgha fördelat flera år.övervara

11 Modellen finns dokumenteradi Jonasson1992,använts Struktuneffektersom avskärptamiljökrav, Småskrift 57, Inst. för Ekonomi, Sverigeslantbruksuniversi-
tet.

12 Under åretefter anslutningkommer kostnadenför kvävereduktionför anirnalie-
produktionen atti 1 190och i 2 110 krha till följdzon varaca zon varaca av enlåg klöverandeli vallen.

8.2.5 Beräknad anslutning och kostnad
Det enligt utredningens bedömning väsentligtär svenskt jordbrukatt
miljöanpassas ytterligare. Resurshushållande konventionellt jordbruk

möjlighet höja ambitionsnivån vad gäller målet minskaatt växt-ger att
näringsläckaget och minska riskerna vid användningen bekämp-att av
ningsmedel förbättra hushållningen medsamt resurser.

Den kunskapsuppbyggnad följer hög anslutning tillsom av en pro-
kommer hela näringen till godo. Ju anslutning, destogrammet större

miljönytta. Det därförstörre angeläget fårär högatt programmet en
anslutning. Värdet miljöeffekterna torde överstigaprogrammetav av
konsumenternas betalningsvilja. Detta motiverar enligt utredningen de
föreslagna ersättningsnivâema. Utredningen bedömer 1 miljonatt ca
hektar kommer anslutas till under första femårs-denatt programmet
perioden.

I den mån de villkor utredningen föreslår resulterar isom en om-
fattande anpassning bör antingen ersättningsnivåema reduceras ytter-
ligare eller villkoren skärpas för jordbrukare ansluter efter årsom
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i sambandtill torde lämpligen1997. Ett ställningstagande detta göras
miljöersätmingsprogranunet åromprövningenmed den föreslagna av

1997 kapitel 13.
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9 Bevarandeprogrammet

9.1 Bevarande biologisk mångfald ochav
kulturvärden i odlingslandskapet

9.1.1 Definition och bakgrund
Odlingslandskapets värden till del produkt mänsklig akti-är stor en av

under långvitet odlingshistoria. Miljömålen blir därför i hög graden
fråga bevara den biologiska mångfalden värdefullaoch deatten om

kulturmiljöer skapats markanvändningen. Eftersom od-som genom
lingslandskapets värden direkt konsekvens markens använd-är en av
ningssätt dessa naturliga skäl knutna till den brukade markenär av
och dess omgivning, har påverkats jordbruket.närmaste som av

Tidigare levde så hela den svenska befolkningen i självhus-gott som
hållets jordbruk. jordbruk förutsatteDetta balans mellan åkerjord,en
boskap och fodennarker hagar och skogsbeten.ängar,Lexsom

Systemet krävde åkermarkoch avskiljdes från betandeängs-att
djur. Ur detta förindustriella jordbruk skapades in- ochsystem ut-av
marker åtskilda hägnader såsom gärdsgårdar, och fä-stenmurarav

Allt dimensionerat för självhushållets produktion. Mångagator. var
dessa element estetiskt tilltalande utformning, tydligastav gavs en

ikanske byggnader också i hägnader och odlingsrösen.men
Trots omvälvningar i jordbruket finns många dessastorasenare av

landskapselement bevarade. Ofta återfinns de i sammanhang med
mycket tidsdjup.stort

Ett särdrag i odlingslandskapet kontinuiteten mellan i går ochär att
i dag på många håll obruten. Kulturelementen deännu är närger oss,
uppträder tillsammans, god möjlighet förstå och uppleva hur ti-atten
digare generationer organiserat och brukat landskapet för sin försörj-

Ängenning. och hagen bör därför i sitt samband med samtidases
åkem, bebyggelsen, bygatoma och hägnadema.

Självhushållningens jordbruk upphov till marker och anlägg-gav
ningar biologisk mångfald och uppkomsten små-gynnatsom en av
biotoper. Hit hör de naturliga slåtter- och betesmarkema och de långa
bryn och kantzoner åkermellan och mark uppstodannan som genom

dåtidens teknologi ledde till naturanpassade åkerformer. 1800-att
talets omstrukturering jordbruket innebar början till min-av en en
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sinajordbrukdettaMen avsattelandskapet.i ävenvariationskad nya
kulturhisto-islå vaktviktigamiljöer ettkaraktäristiska är att omsom

perspektiv.riskt

mångfaldbiologiskDefinition av
mellanochinomvariationsrikedomen artermångfaldBiologisk är

byg-människanlevandeAllt ävenekologiskahos deoch systemen. --
livsuppehållandedemångfald och systempå dennaexistenssinger

landskapsele-beståendelandskapvarieratvidmakthåller. Ettden av
ochmångfaldbiologiskförförutsättningbiotoperoch storärment en

artrikastevårablandslåttermarkeroch ärNaturliga betes-variation.
imångfaldenbiologiskaför denbetydelsesärskiltmed stornaturtyper

odlingslandskapet.

betesmarkslåtter- ochnaturligDefinition av
delslantbrukarsamhället löstesgamlaidetFoderförsörjningen genom

utmarkenpåbetedelsochvinterfoderförslåtterlövtäkt och genom
markanvändningssättsommarutfodring. Dessaihuvudsak upp-för gav

betesmark.slåtter-markslagentillhov resp.
marker,huvudsakislåtterrnark öppnaoch ärNaturlig betes- men

benämnsmarkerbuskar. Dessaträdsåvälförekommadet kan som
for-slåtterängsvegetationen ärhagmarker. Betes-ochängs-även resp.

obe-elleringenoch harhävdkontinuerliglångvarig ochmad genom
mycketdärförkännetecknasmarkerDessagödselpåverkan.tydlig av

ellerkalkninginsådd,Frånvaro yttreartrikedom. negaannanstor av
Ävendessaförutsättning förockså naturtyper. om-påverkan,tiv är en

restaureringsåtgärderomfattande,föralltvissa, inteefterråden som
ellernaturliga betes-kandefinitionovanståendeuppfyller varaanses

slåttermarker.
vidarekanbetesmarkemaslåtter-naturligahävdberoendeDe resp.

markanvändningfuktighetsförhållanden,ochmark-efter m.m.indelas
Bevarandevär-vegetationstyper.ochbiotoperolikaradDe enrymmer

hävd. Omintensivtillräckligtochregelbundenberoendedena är av
på markensberoendesnabbt,relativtigenväxningskerupphörhävden

Förskog.övergå tillsluttillnäringsnivå, förochfuktighetsgrad att
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den intenaturbetesmark krävsklassificerasmarken skall ärattatt som
20 åren.skett dejordbearbeming inte haråker och senasteatt

småbiotopervärdefullaDefinition av
olika slag odling visarformatsLandskapselement har avsom genom

i hög gradmänniskan och kanodlingslandskapet harhur använts av
sammansättning. Deväxtliv har speciellförklara varför djur- och en
gräsmarkema,de hävdberoendeoch biotoper, utövernaturtyper som

odlingslandskapsmiljöeri mosaikartadenaturvärde ärär störstav
mark, löv-mellan åker ochi övergångenbryn och kantzoner annan
våtmarkerodlingslandskapetsgräsmarker, alléer, vägkanter,träd på

i åker-odlingsrösen och dikenoch vattenmiljöer åkerholmar,samt
mark.

odlingslandskapets kulturvärdenDefinition av
jordbru-kulturmiljöer avspeglar jordbrukets ochVärdefulla agrara
hävdadeBebyggelse, fornlämningar,kamas historia på tydligt sätt.ett

kultur-tilllandskapselement olika slag samspelarmarker och enav
historiskt värdefull miljö.

utveck-antal nyansrikaDagens odlingslandskap har formats ettav
mark-lingsförlopp fallit Miljöema bildolika sätt.ut ger en avsom

delarbrukningsmetoder i olikaanvändning, organisationsmönster och
karaktäristiska drag.landet. Varje bygd och region har sinaav

Åker, domi-falader, alvar och bebyggelseslåtter- och betesmarker,
odlingslandskapet, markens organisation understryks ävennerar men

hamladediken, odlingsrösen,landskapselementen, såsom hägnader,av
betydelsefulla i miljön.träd och alléer, vilka komponenterär

medi odlingslandskapet intimt hörtDe byggnader som samman
Äng-driften ibland spåren tidigare markanvändning.de endaär enav

försvin-brukningsmetoder håller påoch hagar attar ger prov som
åkerhol-äveni ålderdomliga åkrar med naturgivna former ochochna

andraavspeglas brukningsmetoder påeller hägnadssystemmar som
håll del kulturarvet i odlingsland-har övergivits. Allt detta är en av
skapet liksom betydligt äldre fornlämningar, ligger i anslut-de som

funnits jäm-ning till många gårdar och minner de där sedanattom
iåldem.

S l4-090l
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9.1.2 Motiv för mångfaldbevara biologiskatt och
kulturvärden i odlingslandskapet
Miljö- och landskapsvårdsfrågoma har fått tyngd i den rådandestor

Övergripandelivsmedelspolitiken. politiska miljömål med avseende
på odlingslandskapets och kulturmiljövärden framgår riks-natur- av
dagsbeslutet livsmedelspolitik prop. 198990:l46, bet.om en ny
198990:JoU25, 1989902327.rskr. Där framgår syftenaatt ett av
med reformen bättre miljö,är varierat odlingsland-att etten mer
skap, ökad biologisk mångfald och bevarande landskapetsen ett av
kulturvärden. I riksdagens miljöpolitiska beslut från juni 1991 prop.
199091:90, bet. 199091:JoU30, rskr. 199091:338 i riksdagenssamt
beslut strategi för bevarande biologisk mångfald prop.om en av
19939430, bet. l99394zloU9, rskr. 199394287 de svenskaanges
natunniljömålen. Propositionen Strategi för biologisk mångfald

övergripande miljömål biologisk mångfaldpresenterar skallattsom
säkerställas. Detta skall genomföras bl.a. naturvårdsanpassaattgenom
jordbruket. Av propositionstexten framgår jordbruket skall bedri-att

så det bidrar till bevara värdefulla delar floraatt och faunaattvas av
i odlingslandskapet. Detta skall ske bl.a. långsiktigt bibe-attgenom
hålla de har rik och varierad floranaturtyper och fauna medsom en
bevarat artinnehåll i livskraftiga bestånd. Sverige har Konven-genom
tionen biologisk mångfald dessutom förbundit sig bevara denom att
biologiska mångfald finns representerad i Sverige.som

Det slås också fast aktivt och levande jordbrukatt ett är väsent-av
lig betydelse för vården de och kultunniljövärdennatur-av t.ex.som

och hagmarkerängs- I detutgör. sammanhanget kommer ekonomisk
ersättning till vård värdefulla och kulturtyper vik-natur-av ettsom
tigt medel för uppnå miljömålen.att

Kulturpolitiken viktig förär samhällets miljöpolitiska åtaganden.
De gällande målen för kulturmiljövården har fastlagts i riksdagens be-
slut den statliga kulturpolitiken år 1975. Riksdagen ansåg be-om att
varandet den historiska kontinuiteten i den fysiska kulturmiljönav
därför måste tillmätas grundläggande betydelse för den enskildes käns-

trygghet och förankring i tillvaron. Dessa mål vidareutveckla-av
des i riksdagsbeslutet prop. l98788:l04, bet. 198788:KrU21, rskr.
198799:390 kulturmiljövård. Där slås fast insatser skallom görasatt
för kraftigare fasta uppmärksamheten påatt odlingslandskapets kultur-
värden, eftersom kulturlandskapet förmedlar insikter hela vårtom
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och arbe-villkor för livgenerationerstidigarekulturella ocharv om
åtgär-åren betonatsdebudgetpropositionen harI även attsenastete.
prio-traditionsvärdenkulturlandskapetstillvara ärförder ettatt ta

kulturmiljövården.förverksamhetsområderiterat
kulturmiljöer eko-ochvärdefullabevara ärMotiven för natur-att

och land-Både ekosystemenestetiska.ekologiska, etiska ochnomiska,
förekonomiskt värdekulturvärdenskapets Lex.representerar ett re-

känslaskönhetsuppfattning ochMänniskanskreation och turism. av
därförOdlingslandskapet bevarasigenkärmande.trygghet bygger

handlarskäl. Detskull estetiskamänniskans bl.a.för ett ansvaromav
for framtidai dag ochbiologiska mångfaldendenbevara genera-att

ellermedicinsktutnyttjamöjlighetenför inte avhändationer attatt oss
ochInte barabiologiskabiokemiskt intressanta arter generresurser.

efter-ekonomiskt värdeockså hela ekosystem ettrepresenterarutan
produktionförochstödsystemmänskliga livetsde detär svararsom

biologiskbevaradforskningenbiologiskadenlivsmedel. För ärav
omistligmångfald resurs.en

ochhöri jordbrukslandskapetmarkslagenTill de artrikaste ängs-
påverkadeinteoch beteslåtterhagmarker hävdas ärsomgenomsom

följdtillbakagång tillvarit starkmarker hargödsling. Dessa avav
efterkrigstiden.jordbruk understorskaligtintensivare ochett mer

ökad specia-driften medrationaliseringskettharDetta enavgenom
Ökaddjurhållning.koncentrationväxtodling ochlisering i an-aven

värdefullaantaletminskatoch maskiner harvändning insatsmedelav
jordbrukslandska-förändringar iför flora och fauna. Delivsmiljöer

hotbilden föringår i dag iefterkrigstidenhar underägtpet som rum
hänsynskrävandeellerhotade, sällsyntatredjedel landetscirka en av
tredjedelar definns tvåInom kärlväxtgruppendjur- och växtarter. av

tillräckligriktig hävdEni odlingslandskapet.rödlistade arterna av
grundläggandedärförarealertillräckligtomfattning ärstora en

samhällets mål för denvidmakthållauppnå ochförutsättning för att
odlingslandskapet.mångfalden ibiologiska

odlingsrösen,bidraroch hagmarkerUtöver även stenmurar,ängs-
naturrniljöervärdefullatill skapadiken, åkerhohnaröppna attm.m.

fungerars.k. småbiotoper. Dessabiologiska mångfaldenför den som
odlingsland-iför djur ochspridningsvägarkämområden och växter

skapet.
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För vi skall kunna förståatt och tolka kulturarvet i odlingslandska-
måste vi bevara miljöerpet speglar jordbrukssamhällets olikasom

utvecklingsstadier. Inte sällan dagens gårdarär och byar tillarvtagare
forntida eller medeltida jordbmk.ett

De regionala skillnader utvecklats viktigär del den iden-som en av
titet bidrar till förankring. Det innebär försom olika bygder böratt
odlingslandskapet och dess bebyggelse bevaras så dess karaktär inteatt
går förlorad. Till identiteten bidrar den karaktäristiskaäven vegetatio-

hävden givit upphov till i varje region.nen Bevarandesom äldreav
landskapselement tillför historisk dimension bidrar tillen riktettsom
och varierat och kulturlandskap.natur-

Hotet kulturrniljöema i jordbruketmot bådeär teknisk och eko-av
nomisk specialisering och rationaliseringart. kan hot kul-et: motvara

och naturmiljön.tur- Markanvändningen blir ensidigare och på grund
stigande arbetskraftskostnader förenklasav skötseln så långt det är

möjligt. Avfolkning och nedläggning jordbruksmark andra hot.ärav
Exempel på rationaliseringssträvanden berör åkermarken ärsom att
åkergipar skogsplanteras och skiftesgränser försvinner.att

Skötseln odlingshistoriskt betydelsefull bebyggelseav och kultur-
historiskt värdefulla landskapselement har minskat väsentligt. I dag
ingår det inte i normal jordbruksdrift dikesrenar, åkerhohnaratt ansa
och odlingsrösen. Kulturhistoriskt viktiga landskapselement hävdas
inte. Oftast beskärs inte heller träd i alléer eller i ängsmarker. Gamla
hägnader och ängslador, kulturhistoriska skäl bör underhållas,som av
får i allmänhet förfalla.

Fornlämningar har relativt ofta indirekt fått vård deattgenom mar-
ker de finns i har betats, förbuskassom vissa fom-ävenmen numera
lärrmingsomrâden. Fornlämningar lagskyddäger innebärett attsom
markägaren inte fritt kan disponera sinöver mark. Staten kan sägas
ha servitut på mark där fornlämningarett finns och kan således aldrig
avhända sig sitt för fornlämningar vårdas.att Påansvar år harsenare
det inträffat förändringar det angelägetgör utveckla ochsom att an-

fomvården till den situationen.passa De statliga beredskapsmed-nya
len har successivt skurits ned samtidigt länsstyrelserna fåttsom ansva-

för lagskyddets tillämpningret och kommunerna har fått vidgatett
miljöansvar. Länsstyrelserna har fått vissa medel för kompenseraatt
bortfallet beredskapsmedel och förav kommunernaatt engagera att ta
över för fomvården.ansvaret
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slåtterrnark hari betes- ochbelägnafornlämningarDe är upp-som
till odlings-anslutningligger i000 och detill 45skattats st somca

000 Vårdadefornlämningar.5Idag vårdastill 42 000mark st. caca
och deskadegörelseofrivilligskyddadefornlämningar bättreår mot

kulturarv;uråldrigtsynligt ochbygdentillgång förär ettsomen
många kul-underhållbrist påförbuskning ochIgenväxning, gör att

efter de vik-såsom spårensuccessivt försvinnerturhistoriska vården
konti-odlingshistorien skapatsskedena itigaste äldre genom ensom

åter-inte kanmiljöervärden ochi jordbrukshävden. Detnuitet är som
inte kräveranläggningarDegång har upphört.skapas de somenom

tillsin relationde förlorarockså på siktkontinuerlig hävd hotas när
omgivande miljön.den

insatserhittillsvarandeUtvärdering9.1.3 av
samhälle be-4234 miljöanpassati Rapport EttNaturvårdsverket har

till år 1998. Enligtodlingslandskapet framåtgärdsmålet förskrivit
odlingslandskap inne-värdefullt600 000 hatolkning börverkets ca

målet ingår arealerbetesmarker bevaras. Iochhållande åker, slåtter-
ingår i prin-kulturrniljövärden. I måletochnaturvårds-har högasom

inaturbetesmarker värde-slåtter- ochhävdadecip alla kvarvarande
inkl. utrnarksbetenhagmarksinventeringen,ochI-III iklass ängs-

Öland.Stora Alvaret påsom

NOLA-ersättni ng
NOLA infördesodlingslandskapetMedel för Naturvårdsåtgärder i

för fortsattersättning till brukare198687 för betalabudgetåret att
Naturvårdsverket till länsstyrel-Medlen fördelaseller slåtter.bete av

budgetåretUndersin träffar avtal med lantbrukare.i turserna, som
NOLA-verksarnheten. Med-198687 anvisades 5 miljoner kronor för

bud-budgetår fr.o.m.40 miljoner kronorökade tilllen närmare per
getåret 199091.

området har doku-skall lämnas krävsFör NOLA-ersättning attatt
kultur-Biologiska, ekologiska ochnaturvårdsvärden.högamenterat

bevarandevärdet. Om-historiska in vid bedömningenvärden vägs av
och hag-klassiñcerats högt i Naturvårdsverketsråden har ängs-som

återfinnsmarksinventering behandlas med förtur. Generellt merpar-
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odlingslandskapets naturvärden iten de småskaliga ochav numera
variationsrika delarna Götalands och Svealands skogs- och mellan-av
bygder. De finns i områden inte har lagtsännu ned, vuxit igensom
eller skogsplanterats till följd bristande lönsamhet.av

NOLA-medel kan användas i områden inte uppfyller den prin-som
cip långsiktig bärkraftighet och helhetssyn vad gäller landskaps-om
bild gäller för erhålla landskapsvårdsersätming. Ersättningenattsom
lämnas till jordbrukare för bevara odlingslandskapets biologisktatt

värdefulla hävdberoende biotoper. NOLA-ersättningmest lämnas till
naturliga slåtter- och betesmarker, inkl. skogsmarksbeten. NOLA-er-
sättning kan användas för relativtäven små och isolerade objekt och
miljöer såsom fäbodar, fjällnära jordbruk och liknande.

Ersättningen för naturlig slåttermark varierar mellan länen från
600 krha i Göteborgs- och Bohus län till 0005 krha i Värmlands
län. Ersättningen för naturbetesmarkema varierar från 600 krha till

5001 krha mellan olika län.
Den 30 juni 1993 farms i landet totalt 3 940 tecknade NOLA-avtal

omfattar totalt 45 600 ha. Av dessa arealer naturlig slåtter-som av
och naturbetesmark har 90 % bedömts värdeklass I-IIIca vara av
i och hagmarksinventeringen.ängs-

Landskapsvårdsersättningen
I riksdagens beslut 1990 års livsmedelspolitik tillkomom ettnya nytt

anslag för landskapsvårdande åtgärder iodlingslandska-permanent
Ersättningen lämnas till jordbrukarepet. och skall användas för att

bevara odlingslandskap fastlagdamed och kulturvärdennatur- av
nationellt intresse. Helhetsbilden landskapet kulturbärare ärav som
viktig vid val områden. Länsstyrelserna skall träffa civilrättsligaav
avtal med berörda jordbrukare. Ersättning lämnas till ekonomiskt
bärkraftiga jordbruksföretag och då främst till aktiva jordbrukare
med djurhållning och betesdrift. Skötselvillkor för betesdrift påanges
naturbetesmarker, odling åkermark, bevarande och skötsel land-av av
skapselement för ängsskötsel.samt

De marker bevaras avtal landskapsvård högtärsom nu genom om
prioriterade och har i allmänhet länsstyrelsemas bevarande-genom

för odlingslandskapet väl dokumenterade värden. Dessaprogram mar-
ker mycket betydelseär för biologisk mångfald, historisk för-storav
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Nord-,iandra länderjämförelse medVidrekreationståelse, m.m.
värden.ofta unikainnehåller deMellan- och Västeuropa

30 juniavtal denantaletredovisningarEnligt länsstyrelsemas var
40 %Omkring000266 ha.och omfattade1993 11 000drygt av are-

har be-naturbetesmarkarealen60 %slåtterrnark ochnaturligalen av
hagmarksinventeringen.ochivärdeklass I-IIIdömts ängs-vara av

markslagingåendeför alla ärersättningsnivångenomsnittligaDen
mind-åkermarkförersättningengenomsnittliga är660 Denkr ha.per

betesmark.förersättningengenomsnittligahälften denän avre

ersättningsformernuvarandeUtvärdering av
Riksantik-mednärvarande i samarbetegenomför förNaturvårdsverket

uppföljning ochfördjupad utvär-ordbmksverketvarieämbetet och J en
Landskaps-NOLA ochverksamhet medlänsstyrelsersdering åttaav
medleneffektivtbedöma hurutredningenvård. Syftet med är att an-

angivna syf-riksdagenstyrmedel nått devälvänds och hur avresp.
tena.

tillde-länsstyrelserna199091-199293 harbudgetårenFör de tre
mil-107,1förlandskapsvård och527,6 miljoner kronorsammanlagtlats

bevarasSammanlagtNOLA-verksamheten.kronor förjoner ge-nu
fördelatodlingsmark300 000 haNOLA drygtlandskapvård ochnom

enligt600 000 haden arealavtal. halvapå 15 000 Det är somomca
börRiksantikvarieämbetetNaturvårdsverket ochfråntidigare förslag

1998.styrmedel åromfattas dessaav
ef-positivagivit vissaersättningen harhar erfaritUtredningen att

kultur-ochökade kunskaperhar fåttJordbrukamafekter. natur-om
de utför arbeteoch kännerden gårdenvärden ettatt som sam-egna

med frå-integreratLänsstyrelserna arbetarefterfrågar.hället numera
viktig kunskapsupp-odlingslandskapet och därmed harrör engor som

byggnad skett.
docki avtalenmålformuleringamaEnligt myndigheterna måste pre-

skapa förutsätt-för därigenomkonkretiseras ytterligareciseras och att
informerademål. måste bliJordbrukama vär-ningar nå dessaatt om

pekarUtvärderingendessa.skall för bevaravad dedena och göra att
effekterna gjordasåutgångslägetvikten dokumenteraspå attatt avav

ock-Dokumentationföljasutförda åtgärder kansatsningar och ärupp.
hur områdetsskall kunnabetydelse förså avgörastor att na-manav
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och kulturvärden i sintur- helhet skall skötas. Enligt myndigheternas
utvärdering saknas delvis helhetssyn i verksamheten.en

På kort sikt har skötselavtalen inte haftännu så effekter istora
form insatser för förbättra befintliga värden iav att dessa marker. Be-
fintliga värden resultatär bevaradett traditionsenlig hävd. Vis-av en

jordbrukare har ersättning brukatsa utan extra marken enligt gammal
tradition och skulle sarmolikt ha skött markerna de gjorde innansom
avtalen ingicks. Ersättningen har dock intresset föruppmuntrat att
bevara de befintliga värdena så hävden fortsätter på tillfreds-att ett
ställande för biologisksätt mångfaldatt och värdefulla kulturmiljöer
skall kunna bevaras. Många har gjort röjningsinsatser desom annars
inte skulle ha gjort. På längre sikt får avtalen betydelsestörre genom

förbättra förutsättningarnaatt för företagens långsiktiga bärkraftig-
het.

Utvärderingen leder till bedömningen de statliga medlen föratt
NOLA och Landskapsvård med bättre tillämpning kan leda tillen att

del odlingslandskapetsstor variationen vad gäller biologiskav mång-
fald och övriga och kulturrniljövärdennatur- bevaras för framtiden.

9.1.4 Förslag till styrmedel för bevarande biologiskavmångfald och kulturvärden i odlingslandskapet
Jordbruket har under mycket lång tid format det svenska landska-en

och givit upphov tillpet rik biologisk mångfald och värdefullaen
kulturvärden. Hävden självaär grunden och förutsättningen för att
dessa värden skall kunna finnas kvar.

Natur- och kulturmiljöintressen sammanfaller oftast eftersom de är
beroende traditionell hävd. Med tanke detav en mestadelsatt är en
och åker, odlingsröseäng, ellersamma träd berörs så bör måletsom
för dessa inom och ersättningsform.anges Dettaen motverkarsamma

den enskilde jordbrukarenatt kommer i kläm och i sista hand får av-
vilkagöra värden samhället skall prioritera.som

Miljöprogramutredningen kultur- ochatt naturvärden skallanser
beaktas samlat vid utformningen stöd för bevarande biologiskav av
mångfald och kulturvärden i odlingslandskapet.

Det bör ske olika ersättningsformeratt tre införsgenom som var
och omfattar både biologisk mångfalden och kulturvärden i ett spe-
ciñcerat område. Det ersättningär för bevarande slåttermark,av
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ersättning värdefullaövrigaförbetesmarkför natur-ersättning samt
kultur-miljöer.och

Slåttermark
sláttermarkMål bevarandeför av

årenhagmarkerochinventeringNaturvårdsverketsEnligt ängs-av
värdefullaslåttermark2 800 ha ärdet drygt1987-1992 finnas som

kulturhistoriskt värde-markernaturvårdssynpunkt. Dessafrån är även
omfattandesågångden ängs-endast fragmentfulla och utgör enav

bevaradängsmarksanealen är reservats-marken. Merparten genomav
Eftersomlandskapsvårdsersätming.NOLA ochavtalinstitut och om

biologiskaviktigt denfå detkvarvarande slåttermarkerna årde är att
efterföljandetillkan bevarasmångfalden de representerar genera-som

värdendessadäremotgödslade saknarSlåttermarkertioner. ärsom
innehållerinteförutsatt deersättningerhållabör därför inteoch att

bevarandevärdaUtredningen samtligaföreslårkulturvärden.andra att
framtiden.skall bevaras förslåtterrnarksarealer

Värdeklassindelning
i två klasser.delas inkriteriervissa uppställdauppfyllerMarker som

bevarandevärde. Dessamarker med högstaA försTill klass motsva-
klassindelning I ochhagmarksinventeringensochprincipi ängs-rar

iochbevarandevärdemed högtförs markerTill klass BII. motsvarar
klassindelning III.hagmarksinventeringensprincip ochängs-

återståroch detväsentligt landetvarierarförekomstArtemas över
dessaslåttermarker, vilketursprungliga görfragmentendast attav

därmed biolo-fauna ochflora ochunik uppsättningmarker har aven
markslagdebetesmarkerslåtter- ochmångfald. Ogödslade ärgisk

mångfalden pårikasteoch denbiologiska värdenade högstaharsom
kulturarv.betesmarker bär dessutomSlåtter- ochartnivå. stortett

omfattande,arealmässigt detidigaremarkerDessa mest sommenvar
betesmark.bråkdel slåtter- ochendaståterstårtidigare närrmts en
slåtterrnarkerbevarandemål föri regionala äruppdelningNågon

arealer totaltkvarvarandeeftersom ärför närvarandeinte aktuell sett
enligt följande:fördelasKända arealermycket små.
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Klass A 2 100 ha
Klass B 700 ha

Totalt 2 800 haca

Kriterier
Grundkravet för slâttermarker skall föras tillkunna klass Aatt resp.
B området skall väl känt och dokumenterat innan beslutär att vara
fattas och det uppfyller uppställda kriterier. Kriterier för slåtter-att
mark bör markemas tillstånd och biologiska kvaliteter visarattvara

de långvarigt hävdade traditionell slåtter och övrigäratt ängs-genom
hävd. Detta kännetecknas bl.a. sammanhållen grässvål, före-av en
komst hävdgynnade och busk- och trädvegetationen inteväxter attav
expanderar se vidare tabell 9.1.

Betesmark
Mâl för bevarande betesmarkav
En särskild betesmarksundersökning utförd Statistiska centralbyrånav
åren 1988-1989 visade det totalt finns 550 000 ha betesmark iatt ca
Sverige. Av dessa utnyttjas bara 450 000 ha. Enligt Naturvårdsverkets
inventering och hagmarker finns 000det 250 ha harängs-av ca som
bevarandevärde. Inventeringen emellertid inte heltäckande ochär
Naturvårdsverket bedömningen tillkommerdet ytterligaregör att
100 000 ha värde för och kulturvärden.är Marker mednatur-som av

kulturvärden bör bevaras och skötas med hjälp betesdjurstora som av
i viss mån har förlorade till följdnaturvärden gödslingmen som av

eller kultivering uppskattas till 20 000 ha.arman ca
Omfattningen den areal naturbetesmark skall bevaras samtav som

prioriteringen mellan olika klasser bör bestämmas bl.a. med hjälp av
ekonomisk analys utbud och efterfrågan. Det finns i dag inte nå-en av
omfattande empiriskt underlag för bedöma samhällets betalnings-got att

vilja för bevara hagmarker. Det betyder bedömningen lämp-att att av
lig omfattning bevarandeprograrnmet för hagmarker därför bör ut-av
gå från utbudssidan. Uppskattningar bör kostnadema förgöras attav
bevara naturvärdena i olikade kvalitetsklasser Naturvårdsverketssom

och hagmarksinventering redovisar.ängs- Dessa klasser får antas re-
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samhället.förflektera de ekonomiska värden betesmarkema harsom
med hög klas-Statens betalningsvilja högst för betesmarkerantas vara

kulturvärden.sificering, biologisk mångfald ochstor stora
betalningsvilja förUtredningen samhället har deantar att area-en

hagmarksinventeringens klasser I-III ochler ingår i ochängs-som
fomlämnings-vissa med värden knutna tillandra betesmarker stora

påförekomst, träd- eller buskskikt. arealDetta motsvarar caen
370 samhället ha låg eller000 ha. För övriga betesmarker bedöms en
ingen betalningsvilja.

rimligt deDärefter får försöka bedöma det kan attman om anses
i olika klasserberäknade kostnaderna för bevara naturbetesmarkeratt

samhällets betalningsvilja. blir kvalita-Detta närmast ettmotsvaras av
tivt Upprepade beräkningar baserade på dessa uppskattning-omdöme.

i princip möjligtoch kvalitativa bedömningar detgör att ettangear
nationellt mål for bevarande hagmarker.av

Som tidigare har i varje slåtter- betesmark unikanämnts stort resp.
gällerbiologisk mångfald och övriga och kul-egenskaper vad natur-

turvärden. Mot denna bakgrund och med hänsyn till kostnaderna före-
slår Miljöprogramutredningen nationella blir samtligadet måletatt att
arealer för fram-bevarandevärda naturbetesmarker skall bevarasav
tiden. tillkommer för kultiverandeDärutöver betesmarker utsattssom
åtgärder i varierande grad klass C har andra naturvärdenmen som
främst knutna till träd- och buskskikt. För dessa marker bevarande-är
målet inte preciserat i befintliga inventeringar. Någonnärmare upp-
delning i bevarandemål för länen inte detta stadium.görs

Värdeklassindelning

Marker uppfyller vissa kriterier delas in i fyra klasser. Till klasssom
A förs marker med högsta bevarandevärde i princip motsvararsom

och hagrnarksinventeringens klassindehiing och Till klassängs- I II. B
förs marker med högt bevarandevärde i princip ängs-motsvararsom
och hagmarksinventeringens klassindelning III. Klass C innehåller
marker med vissa bevarandevärden framför allt i busk- och trädvege-
tation. Därutöver införs klass D innehåller slåtter- och betes-en som
marker förekomstmed prioriterade fomlämningar angivnaärav som

den topograñska kartan. Dessa marker kan ha varit gödslade.
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Betesmarker i klasserna C och D har ingen egentlig motsvarighet i
och hagmarksinventeringen,ängs- har i vissa fall tilldelats omdö-men

område visst bevarandevärde eller motsvarande. Itypenmen av av
det här sammanhanget betesmark gödselpåverkad kvä-äravses som av
verika gödselrnedel, med biologiska värden huvudsakligenstoramen
knutna till träd- och buskskikt eller kulturvärden knutna till fornläm-
ningsområden. Marken behöver därför inte uppvisa exempel på hävd-
gyrmad flora. Uppskattad fördelning betesmark enligt Naturvårds-av
verkets och hagmarksinventering och SCB:sängs- betesmarksunder-
sökning:

Klass A 125 000 ha
Klass B 100 000 ha
Klass C 125 000 ha
Klass D 20 000 ha

Totalt 370 000 haca

Ölands Stora Alvar 30 000 ha har hänförts till klass A. Skogsmarks-
bete ingår i klass B.

Kriterier för naturbetesmark klasserna A, B, C eller D.
Gmndkravet för betesmarker skall kurma föras till klasserna A, B,att
C eller D området uppfyller uppställdaär kriterier och detatt att
skall väl känt och dokumenterat innan beslut fattas.vara

Tillstånd och biologiska kvaliteter i klasserna A och B visar deatt
långvarigt hävdadeär traditionell gräsmarkshävd. Detta känne-genom

tecknas bl.a. sammanhållen grässvål, ochträd buskar inteattav en ex-
panderar, det finns tydlig beteshorisont befintliga lövträd,att atten
det förekommer hävdgyrmadehävdberoende liten blå-växter t.ex.
klocka, kattfot, prästkrage och orkidéer mångdförckomstattsamt av
gödslings- och skuggyrmade saknas se vidare tabell 9.1.växter

I klass ingårB dessutom betad skogsmark. Av praktiska skäl sam-
manförs allt utrnarksbete på skogsmark i klass. Skogsmarksbeteen
kännetecknas aktuella trädbestånd betespräglade nötkrea-ärattav av

hästar eller får och bestånden uppkomnatur, ärgetter, att spontant
och saknar storskaliga kontinuitetsbrott i form trakthyggen, attav
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bestånden olikåldriga och luckiga, andelen grässvålsytorär öppnaatt
påtaglig frånvaro blåbärsris beteskänsligt.högtär ärsamt somav
Betesmarker enligt klass C har vissa bevarandevärden. Deras till-

stånd och biologiska kvaliteter knutna till träd och buskar och visarär
den dominerande hävdformen eller slåtter eller de häv-beteäratt att

dats nyligen eller hävden återupptagen efterövergetts ärattmen en
längre tids avbrott. kännetecknas bl.a. området harDetta attav en
grässvål på minst igenväxning75 % buskar och trädytan, attav av
inte sker, finns områdetattadet tydlig beteshorisont på lövträd, atten
har olikåldriga träd med inslag och äldre glest stående löv-av grova
träd, företrädesvis ädellövträd med solexponerade och väl-stammar
utvecklade se vidare tabell 9.1kronor

Betesmarker enligt klass innehåller fornlämningar ingår iD som
prioriterade fomlärnningsområden redovisade på denäragrara som
topograñska kartan och inte belägna på och hagmarkerär ängs-som
inom klasserna A, eller C. samband eko-B I med revideringen denav
nomiska kartan fortlöpande det urval ob-görs även översynen av av
jekt iklass D redovisas den topograñska kartan. Urvalet görssom
från vissa kriterier, varvid bl.a. tillgänglighet och representativitet
för den aktuella regionen in.vägs
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Tabell 9.1 Kriterier för klassificering slatter-och betesmarkav

Naturlig slåttermark Naturlig betesmark
KlassA Klass B Klass Klass CA B Klass Klass D

Bevarandevärde högsta högt högsta högt vissa vissa
långvarighävd God avbruten God avbruten Godlågavbruten

törlåg förlåg förlag avbruten
Markenhar samman-

hallengrässvålpå 100% 75% 100% 75% 75%
Omr. med grässvål,sämre

jämnt spridda x x x x
Träd- och buskvegetation

expanderarinte x x x x x xBeteshorisont bef.
träd och buskar x x x

Olikåldriga. gleststående,
solexpon.träd x

Adellövuäd firmsglest
ståendeträdgrupp x

Hasseldominansi busk-
och trädbärandeäng xÖppet vidvatten
strandlinjen x

Förekomst hävdav gyn-
nade ochdjur riklig flertal rikligväxter flertal

Gödslings- och skugg-
gynnadeflora saknas x x

Marken ytan påverkadär
gödslingochav

kalknin 25% 50% 50%25%g
Negativaingreppsåsom

plantering främ-av
mande dikning,arter,
täkt saknas måttlig saknas måttligetc.

Andiversitet i växt-
samhället hög rel. hög hög rel. hög

Prioriteradefornlämnings-
områden x

Övriga värdefulla och kulturmiljöer inatur-
odlingslandskapet
Mål för bevarande övriga och kulturmiljöer i odlingsland-natur-av
skaper

Miljöersättning till övriga värdefulla och kulturmiljöernatur-agrara
bör länmas till de objekt har höga värden och kräver sköt-som som
sel. För konstruera arealersätming för skötsel objekt iatt en av som
huvudsak linjära såsom hägnader och dikenär eller punkter såsom od-
lingsrösen och hamlade träd och i liten utsträckning har areellsom ut-
bredning måste problemet med elementen inte ligger jämnt spriddaatt
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område företaget hanteras. Deteller finns koncentrerade inom ett
fångar in kultur-ersättningssystem bådebör dessutom ettvara som

Även beträffande värden tordehistoriskt värde naturvärde. dessaoch
samhället betalningsvilja områden enligt utvärde-ha för destörst som
ringen besitta och kulturvärden.har bedömts högst natur-

Både regionala i odlingslandskapet skall bevaras.lokala och särdrag
anslutasuppskattningsvis 15 000 företagFör uppnå målet böratt ca

bedömningtill Den önskvärda anslutningen ärprogrammet. en som
länsstyrelsernabaseras på befintliga bevarandeprogrammetdet som

landskapsvårdsersätt-tagit frami samband med introduktionen av
ningen.

för odlingslandskapetsDe länsvisa bevarandeprogrammen natur-
kulturmiljövårdens riksintressen har tjä-och kulturvärden samt agrara

sammanställning dessavägledning för bedörrmingen. Ennat avsom en
1,2 miljo-visar arealen skyddsvärd mark i landet omfattar totaltatt ca

Naturvårdensha, vilket 40 % jordbruksmarken.motsvararner ca av
och kulturrniljövårdens bevarandeklasser sammanfaller förhögsta
drygt 400 Utifrån bevarandeprogrammen000 ha dessa marker.av
har särskilda åtgärdsprogram efter prioritering områ-upprättats av

nuvarande land-den. har legat till för utbetalning denDessa grund av
träffats drygt 15 000skapsvårdsersättningen. Avtal har tidigare med

sammanlagdaföretagare motsvarande 300 000 ha. Denytaen om ca
Naturvårdsverket bedömts uppgå tillbevarandevärda arealen har av

600 000 förslag, har lämnatsha. När ersättning enligt utredningensca
för slåtter- ca 370 000 ha tordebevarande och betesmarker caav
250 kulturhistorisk000 ha återstå särskilt bevarandevärdaärsom ur
synpunkt.

Klassindelning
Syftet ersättningen bör hävdtraditionen och de värdenmed attvara

finnas förutsätt-därmed skapas skall bevaras och det skallattsom
värdefullaningar bedriva framtida jordbruk sådant sättatt ett att

kultunniljöer finns kvar. Dessutom skall ersättningenochnatur- gyn-
de djurarter i hårt trängda iodlingslandska-och dagväxt- ärna som

till värdefullaUtredningen föreslår miljöersättning lämnaspet. att en
kulturhistoriska land-och kulturmiljöer för skötsel mark ochnatur- av

småbiotoper. Kriterierskapselement, vilka i många fall samtidigt är
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för höga värden har vid länsstyrelsemas utvärdering i huvudsak varit
områdenas mångformighet och kontinuitet med lämningar och struk-

från skilda tider olikamedturer och kulturvärdentyper natur-av
såsom naturliga slåtter- och betesmarker, fomlämningar, åkerholmar,
mângformiga brynkanter, hägnads- och dikessystem, fä-stenmurar,

och våtmarker.gränser Vidare hargator, områdena där helheten är
bevarad och miljön komplett jordbruksmiljöutgör med välbevaraden
struktur omfattande sentida exploateringar klassatsutan högre.mer
Området bör även representativt för det kulturområde detvara som
ingår i och ha för regionen välbevarad bebyggelse och bebyggelse-en
struktur. Områdenas hävdtillstånd har också spelat in vid bedömning-

Som sekundära värdekriterier har räknats områdenas tillgänglig-en.
het, närheten till större och landskapsbildenstätorter eventuella skön-
hetsvärden.

Kriterier för få ersättning till övriga värdefulla ochatt natur-
kulturmiljöer

För jordbrukare skall få ersättning för övrigaatt värdefullaen natur-
och kulturmiljöer krävs företaget ligger i kulturhistoriskt värde-att en
full jordbruksmiljö. Dessa kulturhistoriskt värdefulla miljöer har de-
finierats i länsstyrelsemas bevarandeprogram. åtgärdsprogramDe

har länsstyrelsernaupprättats med utgångspunkt i bevarande-som av
bör revideras med anledning förutsättningarna förprogrammen attav

jordbruksproduktion blir annorlunda vid EU-medlemskap.ett
Förslaget påverkas hur andel företagen börstorav av som vara

kvalificerade. Regionala särdrag karaktäristiska förär det svenska
odlingslandskapet. Erfarenhetsmässigt vi slättbygdema i Göta-vet att
land har spridd förekomst skötselkrävande landskapsele-en mer av

Skogs- och mellanbygdema i Götalandment. och Svealand Svea-samt
lands slättbygder betydligt småskaligareär med mindre jordbruksen-
heter välbevaradeär och har koncentrationstörre sköt-som mer en av

Ölandselkrävande element. och Gotland fomlämningsrikaär och har
antal stenhägnader bådeett stort kräver skötsel och innebär in-som en

skränkning för effektiviseringen verksamheten. Nedre Norrlandav
har förekomststörre fornlämningar inom jordbruksmarkenen av än
Övre Norrland. Ett väsentligt inslag i det norrländska odlingsland-
skapet byggnaderna, i förstaär hand ängsladoma.
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Karaktäristiskt för äldre jordbruk åkerbruk och kreaturs-är att
skötsel alltid ingick i driften tillsammans och gården därför hadeatt
åker-, slåtter- och betesmarker. Innan byarna skiftades låg de ängs-

åkermarkeroch tillhörde byns gårdar samlade. Genom skiftesre-som
formerna åstadkom för lämpligare indelning,ägarna byarnaman en
splittrades och grundvalen lades för snabbare utveckling jord-en av
bruket. De grundläggande kraven kan ställas kulturhisto-som en
riskt värdefull miljö det finns minst tvåär dessa markslagattagrar av
kvar. I praktiken skall företaget ha både åker och betesmark. Av lan-
dets 91 500 företag uppfyller 52 % detta kriterium. Företaget börca
vidare ha i huvudsak traditionellt byggnadsbestånd förett ersätt-att
ning till värdefulla och kulturmiljöer skall kunna lämnas.natur-

Varje bygård skall ha bestämt antal skötselkrävande landskaps-ett
element. Ett förslag till bidragsberättigade landskapselement redovisas
i tabell 9.2. De företag kvalificerar sig skall nå till be-som upp en
stämd nivå värdefulla landskapselement, vilka skötselkrävande,ärav
för bli ersättningsberättigade. För bedömaatt kulturvärdet påatt ett
enhetligt användssätt en-poängberäkning med hjälp blankettav en

den enskilde företagaren använder dels för bedöma före-som att om
berättigat tillär ersättning, delstaget del ansökningen ochsom en av

beslutsunderlaget.
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landskapselementErsättningsberättigade9.2Tabell

54 Zon3 ZonZonZon 2Zon l
ÖvreÖland NedreGötalandsochGötalands
NorrlandNorrlandochskogs-slättbygd Sveal.

GotlandSvcal.mellanb.,
slättbygd

Åkerskiften, flertal xxxx
naturgivnamedtlilcigaer

renaroch bredaformer
bryn xxxx x

påBrukadeägoskiften, av-
bruknings-ståndfrån

centrum xxx

i åkerEnsamståendeträd xxxx x
odlingsröse,Röjnings- och

stentipp xxxx x
Märgelgrav xÅkerholrm xx xxxÅker- eller vägran xx

grindStenmurinkl. xxxxxev.
Pilar i pilevall x

eller gropvallJond- x
Dike xxxx x

buskridå,Träd- och
läplanming xxxx x

Äldre i odl.brukningsväg
mark xxxxx

Hamladeträd xx xxx
el.till kvarn, sågDamm

branddantm,stamp,
linsänkc xxetc. xxx

bäckravinBäck eller xx xx x

Allé xxxxx
odlingsmarkiBrunn xxxx x

ellerFörhistorisk grav
gravfält x xx x

Runsten xxxx
odlingsspårFossila xxxx x

Övriga fornlämningar xx xxx
Husgrund xxxx x

smedjajordkällare,Bastu, etc. x xxxxÄngslada xx xx
Sommarladugånd xetc. x

Fägata xx xxx
inkl. grindGärdesgård trä x xxxav

Hässjor, Z-leds xx
ersättnmgsgnrndade.prioritering rmlJöer,förAnvändsendast av
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Kulturhistoriskt intressanta företag har vanligtvis landskapselement
eller andra egenskaper medför inskränkning i möjligheternasom en
till effektivisering. Det emellertid svårt särskilja effekterär dessaatt
från strukturella kostnadsnackdelari bygder med produktions-sämre
betingelser, kostnadsnackdelar vid EU-medlemskap kompen-ettsom

med hjälp särskilda stöd till mindre gyrmade områden LFA.seras av
Under förutsättning sådant stöd införs bör inte ersättning föratt ett
naturgivna inskränkningar i möjligheter till effektivisering och liknan-
de strukturella kostnadsnackdelar lämnas inom för ersättningramen
till övriga värdefulla och kulturmiljöer. Däremot börnatur- ersätt-
ning lämnas för skötsel skötselkrävande landskapselement.av

För fastställa nivån kvalificerar för skötselersätming skulleatt som
poängberäkning kunna användas hänsyn till hur många oli-en tarsom

ka skötselkrävande landskapselement finns företaget vil-ochsom
ken omfattning och dem har. Ett samti-poängvart ett motsvararav
digt viss schabloniserad kostnad för skötsel. Antalet poängen som
krävs för jordbrukaren skall få ersättning differentieras efteratt zon.

Poån g

Zon Nivå
Götalandsslättbygder 10

Götalandsoch Svealands
skogs-och mellanbygder,
Svealandsslättbygder 15
Öland och Gotland 15

4. NedreNorrland 12
Övre Norrland 12

Det viktigtär det uppskattade antalet företag bedöms uppfyllaatt som
kriterierna för ersättningsberättigade bekräftas. Vidare böratt vara
det föreslagna praktiskt innanpoängsystemet nivåer inomtestas resp.
område fastställs. Utredningen detta bör innan enskildagörasattanser
beslut ersättning fattas. Det har inte varit möjligt den begränsa-om
de tid har stått till utredningens förfogande utarbeta i allasom att ett
delar färdigt förslag. Utifrån de principer för programmet ut-som
redningen har beskrivit bör Riksantikvarieämbetet i samråd med Jord-
bruksverket och Naturvårdsverket vidareutveckla förslaget.snarast
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9.1.4.1 Zonindelning

Zonindelning för till slåttermarkersättning
Hela landet motiverasDetta slåttermarksarealemautgör atten zon. av
totalt mycket små likartademed bevarandevärden arronde-ochärsett
ringsförhållanden landet.över

Zonindelning för ersättning till betesmark
Hela landet bör under förutsättning det vid EU-utgöra att etten zon
medlemskap kommer lämnas stöd för strukturella nackdelar iatt
mindre gynnade områden.

Zonindelning för till värdefullaersättning övriga ochnatur-
kulturmiljöer

Landet indelas i 5 vilka utgår från den statistiska indelningen izoner,
18 naturliga produktionsområden i huvudsak sammanfaller medsom
de kulturhistoriska regionindelningama. Zonindelningen utgår från

jordbruksföretagen mycket olika både med på beva-är avseendeatt
randeläget och den kulturhistoriska bakgrunden med avseende påsamt
företagsstorlekama. De utredningen föreslår är:zoner som

Götalands slättbygder
Götalands Svealandsoch skogs- och mellanbygder Svealandssamt
slättbygder
Öland och Gotland
Nedre Norrland
Övre Norrland

9.1.4.2 Villkor för erhålla ersättningatt
Miljöersätming skall kunna till bevarandevärda och kultur-natur-ges
miljöer hävdas på sådant den biologiska mångfaldensättett attsom
och kulturvärden bibehålls eller förstärks. Anslutningen helt fri-är
villig för jordbrukaren, samtliga jordbrukare uppfyller vill-men som
koren enligt myndighetens villkorsskrivning berättigade tillär ersätt-
ning. Beslut kräver grundlig dokumentering tillståndet påsom en av
markerna bör föregås gårdsbesök. Brukaren måsteettav garantera att
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bevärandesynpunktskötseln utförs på från lämpligtett så be-sätt att
fintliga värden bevaras eller förbättras. Detta med hjälp de-styrs av en
taljerad målbeskrivning. Målet med verksamheten värdena skallär att
bevaras för framtiden. I gengäld får brukaren kompensation för mer-
kostnader uppkommer till följd fördyrad försvåradoch sköt-som av
sel vid god vård och kulturhistoriskt värdefullanatur- marker iav
odlingslandskapet. Om jordbrukare önskar stöd och detaljeraden mer
vägledning för kunna uppfylla sitt åtagandeatt skall länsstyrelsen
begäran kunna tillhandahålla förteckning lämpliga skötselåt-överen
gärder information kurser ochsamt rådgivning. Detom ärannan
viktigt förstärka den kunskapsuppbyggnadatt påbörjatssom genom
NOLA och landskapsvårdsersättning vad de och kultur-natur-avser
värden förvaltas i jordbruket.som

Naturliga slåtter- eller betesmarker får varken gödslas med stall-
eller handelsgödselmedel eller bevattnas. Jordbrukaren får inte heller
använda sig bekämpningsmedel. I övrigt skall brukaren vidtaav de
åtgärder krävs för bevara befintligasom att och kulturvärden.natur-

Ett beslut för jordbruksfastighet skall innehålla dokumenta-en en
tion vilka objektöver berörs ersättningen för värdefulla kul-som av
turmiljöer. En jordbrukare bör, vid den årliga ansökningen utbe-om
talning ersättning, redovisaäven eventuella arealförändringar.av
Skötseln skall bedrivas på traditionellt Därutöver börsätt. den som
får ersättning samråda med länsstyrelsen nybyggnader i värde-om
fulla kulturmiljöer.

9.1.4.3 Ersättningsnivå
Ersättningens storlek skall i varje värdeklass relaterad tillvara upp-
skattade kostnader för vidta de åtgärder erfordrasatt försom att
bevara odlingslandskapets specifika värden. För värdena skall be-att

är ändamålsenliga skötselåtgärdervaras nödvändiga, bete medt.ex.
viss intensitet, slåtter vid viss tidpunkt, röjning En viss detalj-m.m.
styrning dessa åtgärder för säkra hävdtillståndav kanatt ett gott vara
berättigat i nuläget många skälär tveksam metod. Förmen av en att
den berörda brukaren skall sköta marken på lämpligt krävssättett en
detaljerad målbeskrivning och, jordbrukaren önskar, vägled-om en
ning till hur målen skall kunna nås.
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flexibi-ställa kravocksåomvärlden kommerFörändringar i att
tek-ellermed andra redskapgälla hävdkanlitet i hävden. Det annan

bevarande ellertillkopplas direktersättningenMålet börnik. attvara
önskat till-betalar församhälletdärfastställda värden,höjning ettav

marken.på berördastånd den
varierar mel-skötselrnålenuppställdanå delnkomstbortfallet för att

brukare ienskildförKostnadernainom varje klass.lan brukarna en
iklassbrukareför enskildkostnadernaklass B kan högre än envara

emeller-regel innebärutförs. IrestaureringsarbetevisstA ettt.ex.om
betungande,bevarandevärdenmed högatid marker noggrannmer

ersättningsnivån i vissprinciparbetsintensiv skötsel. I bör vär-och en
ideninkomstbortfallhar högstden brukaredeklass kompensera som

på dettabedömning denutredningens sättvärdeklassen. Det är att
kostnaderklass A har högrejordbrukaren i ändefinierade marginella

högre kostnaderi sin hari klassmarginella brukaren Bden tursom
Ersättningen börC eller D.marginella brukaren i klassernadenän

måste ockBrukarenmed värden.högre för markerdärför storavara
meningsfull med hän-skötselarbetetersättningen förså uppleva som

för braSom incitamentförsvårat brukande.till merarbete och ensyn
höjas in-ersättningen kunnaändamålsenlig skötsel skall dessutomoch

till förhöjdaskötselåtgärdema lettfallfemårigt beslut i deför ett nytt
uppklassning marken.naturvärden s.k. aven

Ersättningsnivåer slåttermarkför
för varje värde-Ersättningenför årlig slåtter.Ersättning lämnas är

kostnadstäckningoch inkluderartill aktuella arealenklass knuten den
slåttermarkerförenade med skötselnormaltför åtgärder är avsom

råd-information och9.3. Särskilda behov tydliggörsse tabell genom
insatser intetidsödandearbetskrävande ochgivning. För särskilt som

beslutalänsstyrelsengenerella ersättningen kanbeaktas i den attom
upprätthålla värdena iförför klass Atilläggsbelopp kan lärrmas att

Även ersättningen där-ojämn mark.slåttermark på stenig ocht.ex. om
från EG bör dennaför medfinansieringskulle överstigamed gränsen

Omnaturvärden.mycketmöjlighet stå för marker medkvar stora
bli och där-dessa markerönskvärd skötsel uteblir torde naturreservat

samhället.förmed mycket kostsamma
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Tabell 9.3 Kostnader för naturlig slåttetmark
SLÅTTERMARKNATURLIG ogödslat

TER: Klass A Klass B

Foder 750 0.50 375 375
Summa intäkter 375 375
Särkøsmader
Dragkraft drivmedel 5,5 30 165 165
Dragluaft underhåll 5.5 30 165 165
Balgam 10 10
Stängselunderhåll 100 100
Stängselavskrivningnänta 400 400
E1skulltork 45 0,50 23 23
Räntarörelsekapital 35 35
Summa kostnader l 898 898

Intäkter kostnader1 523 523- - -
Arbete 5,5 110 550 550
Summa kostnader 2 l 398 l 398

lntäkter- kostnader2 0231 1023- -

Insatserför putsning 300 50

Krav på slåttertidpunkt 150
Anteckningsskyldigltet 50

Särskiltklippandeslåttemggregat 200 200
Summa kostnader 3
Intäkter-kostnader 3 1723 273l- -
Totalt ersättningsbehov ha 8001 3001per

En gnmdersättning lämnas med olika belopp, beroende den berör-
da markens värdeklass enligt följande:

Värdeklass Belopp
krha

A 1 800
B 3001

Inkluderar maskinslåtter och höbärgning.
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Ersättning lämnas med följande tilläggsbelopp för klass fallA i de
länsstyrelserna bedömer det erforderligt:

Skötselåtgärd Belopp
krha

Lieslåtter inkl. fagning och
höbärgning 2 500

Efterbete 700
Lövtäkt 1 gång träd ochper

femårsperiod 500

Ersättningsnivâer för betesmark

En utgångspunkt för beräkningar lämpliga ersättningsnivåer är attav
de skall tillräckligt höga för uppnå målet bevara biolo-denatt attvara
giska mångfalden på befintliga naturbetesmarker dvs. 370 ha.000ca
En utgångspunkt kostnaden för inte skallär att programmetannan

högre vad behövs för bevara dessa naturbetesmarkerän attvara som
och jordbrukama inte skall få ersättning två gånger föratt samma
tjänst. harDessutom utredningen bedömt det önskvärt att samt-som
liga jordbrukare skall få ersättning för likvärdiga kollektivasamma
nyttigheter.

För åstadkomma sådan lösning har intäkterna kostnader-ochatt en
för använda naturbetesmarker beräknats för lågavkastande ochattna

mindre naturbetesmarker. Därefter har naturbetesmarkens konkur-
rensförmåga jämförts med övriga betesmarker. Med lågt pris förett
bete och produktionsförmåga försämre naturbetesmark det inte in-är

för jordbrukare gödsla naturbetesmarkema. Däremottressant atten
kan andra högavkastande och vanligtvis gödslade betes-permanenta
marker konkurrera med naturbetesmarkema betesdjuren. Beteom
dessa beten relativt billigt. Denär nuvarande djurstam-permanenta

tillräckligt för samtligaär naturbetesmarker ochstor attmen perma-
beten kommer kunna betas.nenta att

Åkerbeten innebär jordbrukaren låter djuren beta på insåddatt
åker. EG:s arealstöd till spannmålsodlingen medför emellertid detatt
blir lönsammare för jordbrukare i framtid odla spannmål änatt atten
anlägga åkerbeten. Frågan uppkommer andra åtgärder inomnya om
miljöersätmingsprogrammet påverkar naturbetesmarkemas konkur-
renskraft.
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Miljöersättning nord och syd till mindre gynnade områden i fort-
sättningen kallad Miljö NS skulle kunna påverka anslutningen till

för biologisk mångfald i naturbetesmarker.programmet Om ersätt-
ningen för naturbetesmarker blir lägre Miljö NS har jordbmka-än

inga incitament sköta betesmarken på detren att krävs försätt attsom
och kulturvärdena skall bevarasnatur- eller förbättras. Om ersättning

lämnas för både Miljö NS och för bevarande biologisk mångfaldav
för och mark kommer den totala ersättningenen bli högresamma att

vad jordbrukarenän kräver för upprätthålla hävden naturbetes-att av
marken.

Enligt utredningens bedömning bör ersättningen utformas så att na-
turbetesmarkema inte konkurreras Miljö NS. Ersättningen börut av
dock inte högre vad krävsän inteoch heller innebäravara som att er-
sättning lämnas för tjänst två gånger. Genom beakta Miljösamma att
NS vid utbetalning ersättningen för naturbetesmark kan dessaav ex-
trakostnader undvikas.

Ersättning länmas för årlig betesmarkshävd frånmed naturvårds-
synpunkt lämplig intensitet. Ersättningen skall inkludera kostnadstäck-
ning för åtgärder förenadeär med betesdrift på betesmarker. Ef-som

det önskvärttersom är samtliga jordbrukare haratt marker medsom
höga och kulturvärden värdeklassemanatur- A-D ansluter sig till
bevarandeprogrammet bör ersättningen så den jordbrukaresättas att

har högst kostnader ien värdeklass får sina kostnadersom täckta. Där-
för har kalkylema beräknats på grundval lågavkastande markerav
och höga stängselkostnader. På så får jordbrukaresätt även en som
har små oregelbundna naturbetesmarker med låg avkastning ersätt-
ning för sina kostnader för bevara och kulturvärden.att natur-

Utförda beräkningar vid Sveriges lantbruksuniversitet visar detatt
olönsamtär för flertalet jordbrukare huvudöver använda des-att taget
marker för bete. Att använda lågavkastandesa ogödslade naturbetes-

marker negativt resultat med 650ett krha tabell 9.4.ger Förca att
naturbetesmarken skall intressant använda kräver jordbruka-attvara

ersättning för upprätthållande naturbetesmarkerren en åtmin-av som
förlustenstone motsvarar använda marken. Ersättningen förattav

upprätthållande naturbetesmarker bör därför minst 650 krav vara
för alla jordbrukare med värdefullaatt marker huvudöver skalltaget

intresserade bevara dem. Om dessutomvara att krav vissa hävd-av
åtgärder ställs villkor för erhålla ersättning måsteatt ersättnings-som
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åtgärdersådanamerkostnadernivån också för dekompensera som
medför.

skötsel-NS särskiltMiljö ochTabell 9.4 Kostnaderför naturbetesmarkerutan
behov

NATURBETESMARK ggödslat
Eker krkvantitet pns

73 0,50 375Bete
375Summa intäkter

Särkosmader
3030drivmedel lDragkraft
30301underhållt

140Stängselunderhåll
600Stängselavskrivningnänta

8rörelsekapitalRänta
808Summa lkostnader

433kostnaderIntäkter 1 --
2202 ll0Arbete
028lSumma 2kostnader

653Intäkter kostnader2 --

NATURBETESMARK gödslat
pris krIntäkter kvantitet

0,6 900500lBete
0Miljöersäming-syd

900Summa intäkter

Sârkosmader
1,8 90Gödsling 11-21 50PK

100 1.4 140Gödsling 28N
30 90Dragkraft drivmedel 3

90underhåll 3 30Dragkraft
Stängsel 140underhåll

600Stängselavskrivning-tränta
14Räntarörelsekapital

164Summa l 1kostnader

264Intäkter kostnader1 --
Arbete 4 110 440

l 604Summa 2kostnader

Intäkter 2 704kostnader --Källa: II. Jonassonoch H. Rosenqvist,Sverigeslantbruksuniversitet.
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I det och det södra LFA-området där åkermark nedlägg-norra är
ningshotad kommer ersättning lämnas för hålla djur med hjälpatt att

Miljö NS. När Miljö NS lämnas för naturbetesmark försvinnerav en
nedläggningshotet för betesmarken. Under förutsättning Miljö NSatt
är ersättningenstörre förän upprätthållande naturbetesmarker såav
erfordras ingen ersättning för upprätthållande eftersom marken ändå
kommer användas för betesdrift se tabell 9.5.att Den jordbrukare

har mark berättigar till både Miljö NS och ersättning försom som na-
turbetesmark bör enligt utredningens bedömning få ersättning för
Miljö NS och därutöver ersättning endast för det skötselbehov som
krävs enligt beslutet. De kostnader redovisas i tabell 9.4-9.5som mot-

kostnadema för upprätthållande naturbetesmarker.svarar För klas-av
A, B, C och D tillkommer uppskattade kostnader enligt tabellserna

9.6. De kostnader tillkommer för naturbetesmarker arbetsinsat-ärsom
för röjning och putsning för klasserna A och B kravser påsamt att

betning skall ske med visst djurslag. För klass A bör ytterligare ersätt-
ning lämnas för betessläppning vid tidpunkt, förrätt anteckningsskyl-
dighet och kompensation för restriktioner tillskottsutfodring.som av

Tabell 9.5 Kostnader för naturbetesmarkermed Miljö NS skötselvillkorutan
NATURBETESMARK ogödslat
Wii kvantitet pris kr

Bete 750 0,50 375
Miljöersättning-syd l 400l 400l
Summa intäkter l 775

Särkostnader
Dragkraftdrivmedel l 30 30
Dragkraft underhåll 1 30 30
Stängselunderhåll 140
Stängselavskrivningnänta 600
Räntarörelsekapital 8
Summa kostnader 1 808
Intäkter kostnader1 967-
Arbete 2 110 220
Summa kostnader 2 1 028
Intäkter kostnader2 747-
Källa: L. Jonassonoch H. Rosenqvist,Sverigeslantbruksuniversitet.

Tabell 9.6 Kostnader för naturbetesmarker
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ogödslatNATURBETESMARK
KlassIntäkter KlassKlassKlass
DCBA

375375375375Bete
37 5753375753intäkterSumma
808808808808lSumma kostnader
433433433433kostnader1Intäkter- ---- 220220220220Arbete

l 0281 028028028 llkostnader 2Summa

6536536536532kostnaderIntäkter ----- 200200200300röjningförInsatser
200300på visst djurslagKrav

betestidpunktKrav
150arbete- 100fodertillskott-
50Anteckningsskyldighet

028228 lll 428l 9283Summa kostnader

853853053553 13 lkostnaderIntäkter- ----

ersättningsbehov hektarTotalt per
850 850100600 11miljöersättning-sydutan

ersättningsbehov hektarTotalt per
850850100600l 1miljöersättning400krhamed

hektarersättningsbehovTotalt per
200200400900400 lerhamiljöersättning-syd1med

Sammanyillmng: Egen

ökafrån åkerbetenkonkurrensentorde inteEU-medlemskapVid ett
in-medlemskapVidåkermark stiger.föraltemativvärdeteftersom

lönsamhetenspannmål förbättrararealbidrag för bl.a.förs ett som
detberäkningarnavisarLikaså ärproduktion bete.för attänannan

produktions-medbetesmarkergödsla och bevattna sämreolönsamt att
behöverintebegränsningarför dessavarför ersättningförutsättningar

lämnas.
och rådgiv-informationskötselbehov tydliggörsSärskilda genom

medersättning lämnasberäkningar kommerUtifrån gjordaning. att
obe-värdeklass,markenspå den berördaberoendeolika belopp, men

belägenmarkenroende ärzon somav



SOU 1994:82 Kapitel 9 157

Värdeklass Zon
hela landet

A 6001
B 1001
C 850
D 850

Ersättningsnivåer för övriga värdefulla och kulturmiljöernatur-
förhållandeI till arealen vårdinsatsemaär i allmänhet inte så omfat-

tande vilket ersättningengör hektaratt bör förhållandevisper vara
låg. Omfattningen arbetsinsatsema kommer dock varieraav kraf-att
tigt vilket detgör önskvärt differentiera ersättningen.att Utredningen
föreslår ersättningen länmas föratt olika nivåer inom varje Er-zon.
sättningen skall arbetsinsatsen inkl.motsvara låg materialkosmaden

fördyringar till följdsamt vissa effektiviseringar inteatt kan ske.av
Ersättningen hektar föreslås bli i relation till kulturintensiteten,per
dvs. gård med många kulturpoäng hektaren får ersättningper änmer

jordbrukare med få poäng.en

9.1.5 Beräknad kostnad
Totalt det 370 000är ha eller drygt hälften nämnda 600 000av ovan
ha förär, naturvärden, värdefullasom slåtter- och betesmarker som
bör bevaras. Att bevara 370 000 ha slåtter- och betesmarkerca be-
döms kosta 400 miljoner kronor år.ca per

Beräknad kostnad för ersättning till övriga värdefulla ochnatur-
kulturmiljöer

Om alla företag uppfyller kraven ansluter sig ochsom ingenom av
dessa jordbrukare får ersättning för skötsel betes- eller slåttermarkav

har kulturvärdenäven uppskattarsom utredningen den maximala kost-
naden till drygt 300 miljoner kronor. I normalfallet har emellertid de
flesta företag samtidigt ersättning för bevarande naturlig betes-av
mark och kostnaderna bedöms därför uppgå till 150 miljoneratt kro-

år för 250 000 ha. Ennor per väsentlig förutsättningca förannan ut-
redningens uppskattning ersättningär lämnas tillatt mindre gynnade
områden LFA kompenserar jordbrukaren forsom strukturel-sämre



1994:82SOUKapitel 9158

ersättnings-blirinförsinteersättningsådanOmförutsätmingar. en
utredning-vadkulturmiljöer högre änvärdefullaför bevarabehovet att

antagit.haren
odlingslandskapetsersättningen förföreslagnaUtanför den na-nu

förmedelspecialriktadetidigarefinns sedankulturvärdenoch na-tur-
kulturlandskapvårdtillfinnsmedelBegränsade även avturreservat.

kultur-säkerställavårda ochsyftefornlämningar ioch restaurera,att
betydelse.agrarhistoriskmiljöer storav

framtidenockså ibehövaskommerspecialmedel attDenna typ av
till enstakafomlämningsområden ochprioriteradetilltill reservaten,

utanförliggerkulturelementviktigabegränsademedgårdar sommen
investerings-behovfinnaskommerbevarandeområden. Det även att av

iodlings-karaktärsbyggnadervårdochbevarandetillmedel agraraav
ställ-uppdragutredningensutanfördock taligger attDetlandskapet.

reservatsmedel.tillning

Övriga mångfaldbiologiskbevaraföråtgärder9.2 att
ochsprutningsfria kantzonervåtmarker,-

husdjursraserutrotningshotade

bakgrundDefinition och9.2.1
Våtmarker m.m.

markersådanaellervattenområdenvegetationstäcktaVåtmarker är
flestademarkytan. Ifinnsåretdel näraunderdär storvatten aven
mark.våtmark frånskiljaföranvändasvegetationenfall kan att arman

föredrarbeståvegetationen bör vatten-växterMinst 50 % somavav
våt-område förkallaskall kunnaförmarker, ettbemängda att man

hav ochi sjöar,bottenområdentidvis torrlagdamark. undantagEtt är
saknas.vegetation kanvåtmarkertillräknasvattendragi trots attsom

våtmar-in blandsjöar räknatsockså grundaharsammanhangvissaI
ellersjöarinte dammar,emellertidräknassammanhangI dettakema.

ersättning lämnasbörDäremotvåtmarker.andra öppna vatten som
bäckar.åar ochmindresmåvatten,återställandeför avav

Sprutningsfria kantzoner
frånavstårjordbrukareinnebärsprutningsfri attkantzonEn att an-en
Denytterkanter.på åkemsgrödabekämpningsmedel i sprut-vända
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ningsfria kantzonen på åkern bör minst 6 bred. Zonen kan flyt-vara m
mellan åren förtas undvika problem medatt icke önskvärd vegeta-

tion. Införandet sprutningsfria kantzoner förbättrar levnadsbeting-av
elsema för och djurlivetväxt- i odlingslandskapet.

Utrotningshotade husdjursraser
I Sverige förekommer tjugotal utrotningshotadeett husdjursraser
tabell 9.9. Med utrotningshotade husdjursraser häravses raser som
förekommer i så låga antal deras överlevnad,att aktivt beva-utan ett
randearbete, inte kan säkrad. Dessa saknar i daganses vara raser egen-
skaper det företagsekonomisktgör äratt intressantsom användaatt
dem i produktionen. För samtliga gäller det finns andra ochattraser

produktiva lönsammaärmer för djurhållama.raser som mer

9.2.2 Motiv för ersättning
Våtmarker m.m.
Våtmarker generelltär viktiga för och djurväxter i såväl skogs- som
åkerlandskap. I enformiga skogs- och åkerlandskap våtmarkemaär en
tillflykt för många och därför betydelsefullaarter för den biologiska
mångfalden. Av landets rödlistade kärlväxter 20är % våtrnarksar-ca

Förändringar iter. våtmarker väsentlig del hotbildenanses vara en av
för 15 % de ryggradslösa djurenca och 30 %av ryggradsdju-ca av

Likaså vissaär naturliga mindreren. åar och bäckar viktiga för den
biologiska mångfalden. I dag dessaär vattendrag på jordbruksmark
kanaliserade eller kulverterade, särskilt i slättbygd. När dessa natur-
liga vattendrag får flöda fritt ändras successivt vattenflödets väg när
ån eller bäcken meandrar. Utmed vattendraget bildas därmed våtmar-
ker lämpligaär för faunan. Detsom främst fågelliv,är fisk och grod-
djur i dessa miljöer.som gynnas

När från omkringliggandevatten mark våtmarkpasserar genom
får våtmarken kväverenande effekt. Vattenlevandeen växter tar upp
kväve inlagras i biomassan,som sedan kan skördas eller ingå isom
torvbildningen. Kväve i nitratfonn kan denitrifikation omvand-genom
las till kvävegas avgår till luften. Under denitrifikationensom kan

lustgasäven dikväveoxid bildas, bidra till växthuseffek-som anses
ten.
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föro-för andrabiologiskt filterfungeravåtmark kanEn även som
bin-kretsloppetlämnartungmetallerför attreningar, genomt.ex. som

minst3 dmtorvmarker600 000 hajordbruket harInomdas i torv. ca
Även torvbildandeandra ickesekelskiftet.fram tillodlatstorvtäcke

sjösänkningar.medi sambandoch odlatstorrlagtsharvåtmarker
mindretillminskathararealen våtmarkerdärlandetde delarI av

Gotland, dei Skåne, stör-utbredning,foma10 sin% t.ex.än somav
Östergötland Mälaren-Hjälrna-ochVästergötland,islättema runtre

inte säk-våtmarksorganismermängdöverlevnaden förär storenren,
åter-Nyanläggning ellerpåkallade.därförSärskilda insatserrad. är

i dessaåar och bäckarmindresmåvatten,våtmarker,ställande om-av
mångfal-biologiskadenbevaraförutsättningarna förråden ökar att

denochbeträffar ekosystemvåtmarksmiljö, såväl vadiden arter som
Återskapas fun-gångvåtmarkstyperdevariationen.genetiska ensom

åter-våtmarksarter kanmedregioner kan räknanits i dessa attman
på sikt.områdetkolonisera

dessaeftersomlerjordarvåtmarkstypersällanförekommerIdag
Återskapandet våtmar-dikats.uppodlats ochallmänhet harjordar i av

särskilt angeläget.därförmiljöker i denna är

Sprutningsjiia kantzoner
ökad be-fåtthar kantzonerodlingslandskapets förändringtakt medl
Englandfrån bl.a.Försökoch djur.bevarandettydelse för växterav
kantzon5-6 bredlämnaDanmark visaroch attatt en mman genom

i od-och djurliveteffekter påmånga positivaobesprutad kan få växt-
försöksverksamheterfarenheter frånHittills erhållnalingslandskapet.

jordbruksverk.1993:6, StatensSverige bekräftar detta Rapporti
lantbruksuniversitet,vid Sveriges199192 pågårFr.o.m. budgetåret

sprutningsfria kantzoner.försök medJordbruksverket,på uppdrag av
ökad till-till följdfasaner ökarrapphöns ochFältvilt, t.ex. avsom

betyderifinns i kantzonenföda. insektergång De ogräsetsomav
Ska-efter kläckningen.tidenkycklingar under förstamycket för bl.a.

kemiskminska behoveti antal, vilket kandegöramas fiender ökar av
växlande ochRikare ochbekämpning bladlöss. växt-mot t.ex. mera

ekolo-från allmänockså betydelsefulltodlingslandskapetdjurliv i är
skyddszonnaturligdessutomgisk synpunkt. Kantzonen somger en

utanför fal-bekämpningsmedel hamnarminskar risken för kemiskaatt
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vid besprutning. Sprutningsfria kantzoner kantet högre ogräs-genom
förekomst orsaka lägre skörd och problem vid tröskning.

Utrotningshotade husdjursraser
De svenska utrotningshotade husdjursrasema har i dag egenskaper

de inte ekonomisktgör försvarbara iär konventionellatt jord-som
bruksproduktion. Bevarandet den biologiska mångfalden inom hus-av
djursområdet därför beroendeär enskilda djurhållares in-ytterst av

insatseroch för de gamla inhemska och lokalatresse Att be-raserna.
traditionella husdjursraser innebär Sverige bevarar den bio-vara att

logiska mångfalden för framtida generationer och därmed inte av-
händer sig möjligheten utnyttja medicinskt eller biokemiskt intres-att

biologiska För den biologiska forskningensanta bevaradärresurser.
biologisk mångfald omistlig De utrotningshotade husdjurs-en resurs.

dessutom del jordbruketsär produktionshistoria ochrasema en av av
det svenska kulturarvet.

En ekonomisk ersättning för bevarande och uppförökning samt-av
liga utrotningshotade husdjursraser skulle i hög förbättragrad utsik-

för fortsatt djurhållning med inhemskaterna lantraser. Som exempel
kan dennämnas kulliga mjölkavkastning understigeratt derasens
konventionella avkastning med imedeltal 1 700 kg mjölkkorasemas
och år. De lätta lantfårrasema ryafår, gutefår och dala pälsfår kan
inte sig med övrigamäta fårraser vad årlig lammköttsavkast-avser
ning och lanthönsen producerar endast tredjedel vad nutidensen av
hönshybrider höna och år.gör per

9.2.3 Utvärdering hittillsvarande insatserav
Våtmarker m.m.
Inom för 1990 års livsmedelspolitiska beslut ingår anlägg-ramen ett
ningsstöd för anlägga våtmark åkennark. Ersättning föratt anlägg-
ning våtmark har lämnats med högst 20 000 krha arealenav ärom
högst 2 ha och med högst l0 000 krha arealen överstiger 2 ha.om
Stöd har lämnats för godkända kostnader och stödet betalas efterut
det anläggningen utförd och godkänd.att är

Fram till den 30 juni 1993 har stöd beviljats till anläggning av
2 350 ha våtmark fördelade 1 400 objekt. Ca 1 000 ha dessa ärav

6 14-0901
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våtrnar-anläggningenmöjligt kombinerafärdigställda. Det är att av
och kräftdammar.bevattnings-medker t.ex.

varia-ökasyftet1989 medregeringsbeslut årTill följd attettav
slättbygdemaispannmålsarealenoch minskationsrikedomen avsattes

miljöer ochåterskapande vissaför stödjakronor30 miljoner att av
i slättlandskapet.landskapselement

skydds-vattenvårdförbidragsberättigade åtgärder ärExempel
förkvävefällor, fångdarnmarvåtmarkerutmed vattendrag, somzoner

Totaltmarkavvattningsföretag.avvecklingdräneringsvatten och av
våtmarker ellerför skyddszoner,beviljats5,4 miljoner kronorhar

Utnyttjadtotala beloppet.20 % detvilketfångdammar, motsvarar av
till 100uppgår drygtantalet objekttill 225 ha ochåkerareal uppgår

30 junifram till dentreårsperiodavsågBidragsbeloppetstycken. en
15 000 krha. Dess-10 000 ochvarierade mellan1992. Ersättningen

projek-arbete ochinkl.för anläggningkostnader egetersattesutom
åtgärd eller00020 krkosmadstaktering till ett peravupp

000 krha åker.10
sammanlagtanläggningsstöd harochför NYLA-Inom ramen

totalkostnadtilltill våtrnarköverförts från åkermark575 ha2 aven
anläggningskostnadematäckermiljoner Stödbeloppet28,9 kronor.

bevattnings-våtmarker inteochför anläggningar kantzoner ärsomav
ersättning för mark-inte fullbeloppetdammar eller liknande, germen

förintresseJordbrukamasvärdet i bättre jordbmksbygder. över-att
berorelativt Detta kanvaritåkermarker till våtrnark harföra svagt.

eller olika länssty-varit för lågthektar harpå stödbeloppet attatt per
naturvårdsnytta. För-våtrnarkemasuppmärksammatrelser inte har

varitdämmasvårigheterna med avgöran-modligen har vattenatt upp
de i många fall.

utrotningshotade husdjursraserochSprutningsfiia kantzoner
djurbidrag förgenerellajordbrukare i formStatlig ersättning till av

sprutningsfria kant-tillhusdjur eller arealbidragutrotningshotade
har tidigare inte lämnats.zoner

harutrotningshotade husdjursraserför bevaraVerksamheten att va-
harLantbruksstyrelsen1972. Jordbruksverket och f.d.rierat sedan år

i huvudsakför denna verksamhetperiodvis haft deltidstjänst somen
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har varit inriktad inventera befintliga informera och iatt attraser,
viss mån stödja genbanksverksamhet.

9.2.4 Förslag till styrmedel
Våtmarker m.m.
Kväveretentionen fungerar bäst genomströmningennär intevattenav

alltför högär vid väderlek. De optimala förhållandena församt varm
kväveretention sammanfaller inte med de tidsperioder då vattenflödet
och mängden nitrat högst, dvs. under höst och vinter.är Dessa förhål-
landen det svårtgör vilkenär betydelse våtmarkenatt avgöra haratt

kvävefalla.som
Våtmarker där hög kväveretention eftersträvas måste till viss del ut-

formas på där måletsätt uppnåän hög biologiskär mång-annat att en
fald. I det sistnämnda fallet det viktigt vattenståndetär kan följa deatt
naturliga svängningarna i så utsträckning möjligt, vilket intestor som
alltid resulterar i hög kväverenande effekt.en

Eftersom syftet med våtmarker, inom för miljöersätmings-ramen
främja biologiskär mångfald föreslårprogrammet, utredningenatt

ersättning bör lämnas för hydrologiskatt restaurering våtmark,av
småvatten, mindre åar och bäckar för återställa naturligaatt vatten-
flöden. Med småvatten områden där det möjligt tilläravses att ta

naturliga försänkningar så vattennivån tillåts så högvara att attvara
det finns vattenspegel under hela året. Ersättning lämnas inte fören
anläggningar där det krävs dammvallar anläggs omkring elleratt runt

delenstörre vattensamlingen.runt av
Generellt bör efter skapasträva våtmark sikt harattman en som

möjlighet bestå årliga kostnadskrävande åtgärder.att Framförattan
allt gäller detta hydrologin. Ett naturligt vattenflöde och variation är

för våtmarker och skall eftersträvas. I mångagynnsamt fall detär att
föredra den anlagda våtmarken betas eller slås.att

Utredningen det skulle önskvärt frånäven miljösyn-attanser vara
punkt stödja form återställande vissaatt naturrniljöer ocharman av av
landskapselement i slättlandskapen, har bedömt detta innebärattmen
svårigheter eftersom ersättning inom för EG:s miljöförord-ramen
ning 207892 inte medger investeringsstöd och därmed utesluts mer
omfattande arbetsföretag. Anläggning vissa våtmarker och småvat-av

återställande mindre åarten och bäckarsamt har bedömts kunnaav
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utredning-genomföras med hjälp begränsad investering, varförav en
miljöersättnings-föreslår ersättning inom för EG:slämnasatt ramenen

förordning.

Sprutningsfria kantzoner
stråsäd.Ersättning endast lämnas för obesprutade kantzoner ibör

Uppgift omfattningen kantzoner bör redovisas totalt antalom av som
löpmeter kantzon inom brukningsenheten i kombination med uppgift

belägenhet på karta.kantzonemasom en

Utrotningshotade husdjursraser

för bevarande utrotningshotade husdjursraser bör läm-Ersättning av
förtill den enskilde jordbrukaren årligt djurbidrag nöt-ettnas som

tillsvin och får. För övriga djurslag bör ersättning lämnaskreatur,
djurhållareaktuell rasförening eller generell ersättning tillsom en

med s.k. genbank.

Zonindelning9.2.4.1
Våtmarker m.m.

liknan-Sverige har de flesta våtmarker skadats dikning ochI södra av
således hydro-de eller helt tagits bort. Det finns här behovett stort av

naturvårds-logisk restaurering. Vad gäller återskapande detta frånär
åkermark delen landet. Utdikning-synpunkt lämpligt i över större av

ÖlandSkånes Gotlandhar varit i slättbygd, på och ochstörsten
därmed behovet restaurering och återskapande våtmarkerär av av

områden. för anläggandei dessa Ersättning bör kunna lämnasstörst
våtmarker i hela Sverige. Ersättningen bör differentieras efterav

totala kostnadenskördeavkastning. Om det skulle visa sig den vä-att
överstiga uppstårsentligt skulle beräknade kostnader och det behov av

mellan-prioritera bör Götalands södra slättbygder och Götalandsatt
bygder prioriteras före Götalands slättbygder och Svealandsnorra
slättbygder i sin prioriteras framför övriga delar landet.tursom av

Sprutningsfria kantzoner

lämnas i Götalands slätt- mellanbygder Svea-Ersättning bör och och
lands slättbygder. Det i dessa områden användningen ke-är som av
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biologiska mång-miska bekämpningsmedel Hotet denär störst. mot
i områden.falden i kantzoner därför störstär samma

Utrotningshotade husdjursraser
lämnas inom helaErsättning utrotningshotade husdjursraser börför

utrotningshotadför skalllandet. En förutsättning att vararasen anses
helautrotningshotad inom EU.EU ärär attav rasen

9.2.4.2 erhållaVillkor för ersättningatt
Våtmarker m.m.

måste detkan lämnasbeslut ersättning till våtmarkerInnan m.m.om
ingår ioch markenutredas finns motstående intressendet torr-omom

avvägningOftast krävsläggnings- eller markavvatmingsföretag. en
intressenoch karta för vilka andraupprättandet avgöraatt somav en

mark, el-kan påverkas. Däribland påverkan pånärrmas grannars
får våtmarker,och på vattentäkter. Vidaretelestolpar, kablar och

områden harbäckar småvatten inte nyanläggas sådanaeller som
ellervärden någon skadanaturvetenskapliga eller kulturhistoriska om

olägenhet betydelse därigenom uppkommer.störreav
bäckartidigare definition,Ersättning för våtmarker enligtlämnas

Ersättning länmasoch anläggs på jordbruksmark.småvatten en-som
ligger på åkermark och lämnasdast för del våtrnarkenden av som

inte för dammvallar anläggsanläggningar där det krävs vat-runtatt
tensamlingen.

fönmdersölming i vil-Varje beviljas skall innehållaansökan som en
naturvårds-det förenligt med ochken framgår projektet är vatten-att

eller kul-lagarnas inte några andra naturvårds-bestämmelser samt att
turrniljövärden skadas.

naturli-variera efterOreglerade våtmarker vattenståndet tillåtsdär
svängningar avsikt-svängningar eftersträvas. Utjämnas dessabörga

negativa för många ochligt uppstår lätt förhållanden växterärsom
ökardjur. Om dammliknande tillstånd med stabila vattenstånd skapas

i varje enskiltigenväxningstakteni området. Utfommingen får dock
fall efter förhållanden och syftet med våtmarken.gällandeanpassas

Minsta 0,2 ha. å eller bäck skallareal för ersättning Enär vara
minst 200 för ersättning skall kunna lämnas.attm
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Det inte tillåtet användaär handelsgödsel, sprida stallgödsel elleratt
använda kemiska bekämpningsmedel i denatt anlagda våtmarken.
Bete eller slåtter våtmarker bör tillåtas eftersom det i flestadeav

fall upphov till positiva effekter. Risken för igenväxning minskarger
och hävdberoende och djurväxter gyrmas.

sprutningsfria kantzoner
Gjorda försök visar kantzonema bör minst 6 breda föratt vara attm
få avsedd effekt. Bredare kantzoner ökar ersättningskravet samtidigt

marginaleffekten den ökade bredden minskar. Ersättningensom av
bör lämnas med visst belopp löpmeter kantzon.ett per

För berättigad till ersättning måste minst 000matt 1 sprutnings-vara
fri kantzon anläggas inom varje jordbruksföretag. Den sprutningsfria
kantzonen kan flyttas mellan åren och därmed undviks problem med

mängderstora ogräs.

Utrotningshotade husdjursraser
En plan för bedriva avelsarbete, djurrasemasatt bevaran-som gyrmar
de och utveckling och fastställsupprättas i femårigt beslut. Den iett
Sverige utrotningshotade skall dock utrotningshotad inomrasen vara
hela Gemenskapen för djurägaren skall berättigad tillatt ersätt-vara
ning.

Fjäderfän flertalär fördeladeoch på antalett småav ett stortraser
flockar och på antal djurägare. Den ersättningett stort enligt di-som,
rektivet, kan komma i fråga djurenhet därför ointressantärper som
ersättning till enskilda djurägare. Ersättningen bör i stället lämnas till

rasförening eller generell ersättning till djurhållareresp. medsom
s.k. genbanksbesättningafi

Vid omräkning till djurenheter används följande omräkningsfaktorer:

1nötkreatur 2 år 1,0 DE
1nötkreatur6 mån-Z år 0,6 DE
l svin 0,5vuxet DE
l 0,15 DEgetvuxen
1 får 0,15vuxet DE
10 gäss 1,0 DEvuxna
35 ankor 1,0 DEvuxna
50 höns 1,0 DEvuxna
20 kaniner 1,0 DEvuxna
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9.2.4.3 Ersättningsnivä
Våtmarker m.m.
Ersättningen bör grunda sig på normala kostnader för återskapaatt
våtmark. Ersättning ocksåbör lämnas i de fall har förgrävt attman
anlägga småvatten eller återställa naturliga mindre åar eller bäckar
enligt tidigare angivna krav. En sådan anläggning i regel dyrbarär
och ersätmingsnivån bör inte efter sådana grävda anlägg-anpassas
ningar. Vid val ersättningsnivå bör vissa restaureringskostnader,av
alternativ markanvändning behov eventuella skötselågärdersamt av
beaktas. Ersättning bör länmas årligt arealbidrag underettsom en
tjugoårsperiod. I Götalands slättbygder lämnassödra ersättningen

4 800med krha år under de första fem åren. Denna årliga ersätt-per
ning består dels annuitetsersättning åtgärdskostnader,för delsav en

ersättning för inkomstbortfallet den alternativa användningen. Ien av
beräkningardessa har kostnaden för enkla grävarbeten beräknats till

10 000 krha, vilket blir 2 300 krha år vid armuitet på 5 årper en
med 5 % realränta. Altemativvärdet i Götalands slättbygdersödra har
bedömts till 2 500 krha år, vilket trädesersättningen imotsvararper
detta område. Altemativvärdet för andra områden bestäms skörde-av
nivån och därmed trädesersättningen i området.av

Ersättning för återställande mindre åar och bäckar i odlingsland-av
lämnasskapet för period 20 påår. Bredden området påver-en om som

kas det naturliga vattenflödet har bedömts 10 Ersättning-av vara ca m.
kompenserar för inkomstbortfallet från åkermark och annuiteten en

åtgärdskostnader.för Inkomstbortfallet 2 500 krha ellerär ca
2,50 krm. Därutöver tillkommer kostnader för återställa detatt
naturliga vattenflödet. beräknade till 3 500 ellerDessa krhaär
3,50 krm. Ersättningen första årende 5 blir därmed 6 krm.

Ersättning bör dessutom lämnas för skötselåtgärder betet.ex.som
och slåtter på eller befintliga våtmarker. Skötselåtgärden börnya av-

i varje enskilt fall i samband med ansökan och skall skrivas in igöras
beslutet. Våtmarkens i många fall låga avkastning ersättningengör att
för beta våtmarker föreslås bli 650 krha år 9.7.och tabellatt
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Tabell 9.7 Våtmarksbetc ogödslat

Frakter kvantitet pris kr

0,5 375Bete 750
Summa intäkter 375

Särkostnader

30Dragkraft drivmedel l 30
Dragkraft underhåll 30 30l
Stängselunderhåll 140
Stängselavskrivningnänta 600

rörelsekapital 8Ränta
Summa l 808kostnader

Intäkter kostnader 4331- -
Arbete 2 110 220
Summa 028kostnader 2 l

Intäkter kostnader 6532 --

Sprutningsjria kantzoner
Ersättningen lämnas sprutningsfri kantzon denmeterper samman-om
lagda längden överstiger l 000 bredden 6 vilketoch är änm mer m,

0,6 Vid beräkning inkomstbortfallet förha.motsvarar roteran-ca av
de har kostnaden till 500 krha kantzon tabelluppskattatszoner ca
9.8. Ersättningen längdmeter 30 örem ellerbör därmedper vara
maximalt 500 krha kantzon.

Tabell 9.8 Sprutningsfria kantzoner Inkomstbortfall hektarosprutadkantzonper
exkl. ökad ogräsmängd

Intäkter 1991 1992 1993 medelvärde medelvärde
kr ha löpmeterper per

535 149Höstvete 122 187 0,11- - - -Korn 306 9 322 206 0,12- - - -807Havre 25 416 0,25- - - -Vårvete 542 542 0,33- - -Medel 421 55 387 451 0,27- - - - -i Perlöpmetermedbredden6 m.
Källa: Statensjordbruksverk.
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Utrotningshotade husdjursraser
vilket000 krdjurenhet DE,Ersättning bör lämnas med 1 motsvarar

EG:s förordning. inne-det maximala ersättningsbelopperenligt Detta
inkomstbortfallet.bär emellertid inte full kompensation för

Tabell 9.9 utrotningshotade husdjursraser finns ivisar vilka som
Sverige förekommer.och till vilket antal de

9.2.5 anslutningBeräknad kostnadoch
Våtmarker m.m.
Ca 1 400 våtmarker har anlagts i landet med hjälp NYLA- och an-av
läggningsstöd. Antalet inkluderar också bevattningsdammar, intesom
blir ersättningsberättigade i framtid. antal våtmarker harEtt storten
anlagts i de högst prioriterade områdena, dvs. på Skånes slättbygd, på
Öland på Gotland. Om ansökningar blir aktuella deoch antalsamma
kommande åren, sig 200 ansökningar med 2 haan-det lrör om ca ca

ivilken omfattning jordbrukama in-läggning. Det osäkert ärär som
att återskapa naturliga mindre åar och bäckar. Utred-tresserade av

ningens 2000bedömning 2000 ha, motsvarande km, kanär att ca ca
anslutas. förEnligt gjorda antaganden och förslag kommer kostnaden
ersättningen för våtmarker ligga storleksordningen 24 mil-iattm.m.
joner kronorår.

Sprutningmia kantzoner

för till i förstaDen totala kostnaden ersättning jordbrukama beror
hand vilken ersättningsnivå i vilken omfattning anslutning skeroch
till För beräkna den totala kostnaden måste vissasystemet. att antagan-
den genomsnittlig form fälten.storlek ochgöras om

Om fältet kvadratiskt genomsnittliga fältstorle-och denantas vara
ken 5 ha blir omkretsen 895 Vid total spannrnålsare-antas vara m. en

900 000 blir maximala 50 mil-ha den ersättningskosmadenom ca ca
joner kronor 900 000 ha 0,2 895 0,30 krlöpmeter. Anslut-mx x x
ningen torde dock bli lägre dels beroende åtgärden in-avsevärt att
går obligatoriskt villkor för erhålla ersättning förett attsom resurs-
hushållande konventionellt jordbruk, dels beroende på inkomst-att
bortfallet genomsnittsvärde.beräknat Med halva spannmåls-är ett
arealen ansluten beräknas kostnaden bli 25 miljoner kronor år.ca per



170 9 SOU 1994:82Kapitel

Utrotningshotade husdjursraser

Den totala ersättningen för utrotningshotade husdjursraser torde bli
2,1 miljoner kronor år 9.9.tabellca per

Tabell 9.9 Utromingshotadehusdjursraseri Sverige djurantal och besättningar-

Djurslag Antal Vuxna Antal
Ras besättningar hondjur DE

Nötkreatur
Fjällkor 50 300 300
Rödkullor 35 175 175
Vänekor 2 25 25

fjordfeVestlandsk 4 25 25

Svi n
Linderödssvin 30 80 40

Getter
Svensk 150 3 500lantras 525

Får
80 900Ryafâr 135

Dalafår och skogsfâr 6 200 30
Gutefâr 300 4 000 600

G åss
Ölandsgås 135 13
Skånegås 480 48

Ankor
Svensk 340blå anka 10
Svensk 200 6gul anka

13Myskanka 440

Höns
Skånskblommehöna 2 250 45
Åsbohöna 700 341
Ölandshöna 525 11
Gotlandshöna 650 13
Orusthöna 250 5
Hedemorahöna 300 261
Öländskdvärghöna 150 3
Svenskdvärghöna 375 7

Kaniner
Gotlandskanin 10 100 5

SUMMA: 2 100ca

krDETOTAL KOSTNAD: 100 000 100 0002 DE l 2 krx
verk.tatens:
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Åtgärder9.3 för reducera växtnäringsläckageatt -
extensiv vall, skyddszoner utmed vattendrag och
fånggrödor

9.3.1 Definition och bakgrund
När mark brukas uppstår alltid viss mängd växtnäringsläckage.en
Hur mycket växtnäring och vilket växtnäringsämne det för-är som
svinner och därmed blir otillgängligt för växtligheten beror bl.a. på
markegenskaper, årstid och brukningsmetoder. Kväve förekommer i
många former. Nitratkväve vattenlösligt och lättrörligt och följerär
därför vattenrörelsema i marken och hamnar lätt i dräneringsvattnet.
Under syrefattiga förhållanden omvandlas nitrat under vissa omstän-
digheter till kvävegas avgår till atmosfären. Till viss del bildassom

lustgas, klimatpåverkandeäven har effekt. Den andelenstörstasom
fosfor försvinner följer med i sjöar och i vattendrag.ytvattnetsom ut
För reducera växmäringsläckaget kan ersättning lämnas för odlingatt

extensiv vall, skyddszoner utmed vattendrag och fånggrödor.av

Extensiv vall
Med extensiv vall lågavkastande vallproduktion. Ersättningavses en
för extensiv vall bör länmas för Götalands slättbygder har lågsom an-
del vall för Svealands slättbygder i områden utmed vattendragsamt
och sjöar med miljöbelastningar i form växtnäringsläckage.stora av
Eftersom vallen inte bryts och dessutom länge under höstenväxer är
växtnäringsläckaget kväve mycket lågt. Den uteblivna gödslingenav
med handelsgödselkväve bidrar ytterligare till det låga läckaget. Det

möjligt regleraäven skördetidpunktenär för främja den bio-att att
logiska mångfalden.

Skyddszoner utmed vattendrag
Med skyddszon här gräsbevuxen på åkermarken utmedavses en remsa
vattendraget eller sjökanten. I skyddszonen får varken användas han-
delsgödselrnedel eller stallgödsel. Användning bekämpningsmedelav

inte heller tillåtet. Skyddszonerär kallas för kantzoner, buffert-även
eller vegetationszoner. Skyddszoner utmed vattendrag begrän-zoner

ytavrirmingen och därmed förluster fosfor från åkermark.sar av
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Fånggrödor

huvudgrödorsin huvudsakliga tillväxt mellan tvåfånggröda harEn
efter huvudgrödan. Ettodlas med syfte binda kväve skördoch att av

sig snabbtrajgräs i vårsäd. Rajgräset etablerarexempel insåddär av
skördad.och på hösten efter det vårsäden ärväxer att

åtgärderför stimulera för9.3.2 Motiv reduceraattatt
växtnäringsläckage

vallExtensiv
Övergången vall positivfrån växtodling till odlingöppen enav ger

reduceras. Dessutomeffekt på miljön kväveläckagetatt gergenom
områden.visst erosion i Vallvallens växttäcke skydd utsattaett mot

andelpositiva miljöeffekter i områden med höghar framför allt
variation. Enspannmålsproduktion och växtföljder med litensämre

kemiska bekärnpnings- eller han-extensiv vall får inte behandlas med
fem-underdelsgödselmedel. Det inte heller tillåtet bryta vallenär att

ochårsperioden. minskar risken för kväveläckageDetta sam-gynnar
tidigt faunan.

tillskördas traditionell vall vilket lederExtensiv vall än attsenare
betingelsema för främst fauna goda.är

omställdaandelVid EU-medlemskap kommer denett stor aven
EG:s Extensivt bete inte god-marken övergå till trädesprogram. äratt

EU-förhand-inom Sverige fickkänt trädesgröda EU, genomsom men
tillgodoräkna extensivt träda underlingarna möjlighet beteatt ensom

tvåårig övergångsperiod. Därefter torde andel nuvarandestoren av
återgå till eller till någon god-extensiva bete spannmålsproduktion

roterandekänd trädesgröda. andel trädan torde bli ochEn större av
extensiv vall.därmed inte miljöeffekterger samma som en

skyddszoner utmed vattendrag

finns flera skäl till anlägga skyddszoner utmed vattendrag.Det att
Skyddszoner begränsar ytavrirmingen och därmedutmed vattendrag

också viss inver-förluster fosfor från åkermark. Zonema harav en
fungerakan på kväveläckaget och främjar faunan att som om-genom

föda. jordbruksbygderråden där fåglar och djur kan söka skydd och I
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ocksåvattendragenväxtlighet utmedkanmed andel åkermark,stor
odlingslandskapet.variation ibidra till störreen

Fånggrödor
förökar riskenfaktorersammanfaller fleraUnder vinterhalvåret som

nederbördsöverskottfinnsåkermark. Detkväveläckage från ett som
nedåt imed nitrat kantillsammansinnebär transporterasatt vatten

vil-nitrat,bevuxen skerjordprofilen. de fall markenI är ett upptag av
marken obevux-blir mindreleder till kväveläckaget ärket änatt om

denlängrekommer, destoSverige ärlängre iJu norrut mansomen.
nitratochochfrusenperiod då marken är vattentransporten avav

Även betydelsejordarten harjordprofilen.kan skeinte storgenom
har högjordarPå lättaomfattningen kväveläckaget.för som ge-av
på lerjordar.risken för läckagenomsläpplighet för större änärvatten

låg andelSverige medi södrapå lätta jordarKväveläckaget är störst
höstsådda grödor.

minskafånggrödorodlingökadMotivet till stimulera är attatt av
gällande lag-uppnåseffektkväveläckaget denutöver genom nusom

vinterbe-höst- ochandelenlagstiftning reglerarstiftning. Befintlig
Ble-Kristianstad, Malmöhus,länenfyra sydligastemark. I devuxen

höstbevuxenmarkenminst 60 %Hallands ärkinge och krävs att av
höstbevuxen. Iarealenminst halvai övriga Götaland krävsoch äratt

jordbrukareliknande krav. Deinte någraövriga delar landet ställsav
vall ochhuvudgrödor,godkändakan uppfylla kraven somgenomsom

framför detlösningenfall denväljer i de flestahöstsâdda grödor, mer
emellertidUnder höstenså fånggrödor.alternativetkostsamma att ger

kvävereduoerande effektbetydligtfånggrödaväl etablerad störreen
höstvete.än

insatserhittillsvarande9.3.3 Utvärdering av
vallExtensiv

infördesår 1990livsmedelspolitiska beslutTill följd riksdagens ettav
omställningvaraktigsnabb ochstimuleraomställningsstöd för att en

bl.a. läm-livsmedel. Stöd harproduktionåkermark till änannanav
Handelsgödsel-till extensivt bete.ställertill jordbrukarenats omsom

arealpå denbekämpningsmedel får inte användasoch är exten-som
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sivt bete och marken får inte heller skördas. Den arealenstörsta exten-
sivt bete 56 000 ha finns i Svealands slättbygder, vilket motsvara ca
40 % omställningsarealen i denna region. Andelen extensivt beteav

den totala omställningsarealen dock betydligtär i Götalandsav större
skogs- och mellanbygder där 60 % har ställtsnästan till extensivtom
bete.

skyddszoner utmed vattendrag
I Kristianstads län vissa kommunerersätter jordbrukarna för anläg-att

skyddszoner utmed åar. Enligt villkoren skall skyddszonen be-ga vara
med vall eller medgräs, Skörd får påörter. ske kantremsan,vuxen

den får dock inte plöjas. Det tillåtet användaär herbicider,men att
inte någon form gödsel. Kantzonen kan antingen 5men av vara m

bred under tioårsperiod eller 10 bred under femårsperiod.en m en
Ersättningen 00015 krkm skyddszon,är vilket 3 000 krmotsvarar
ha och år.

Fânggrödor

I förordning 1979:426 skötsel jordbruksmark och i Statensom av
jordbruksverks föreskrifter finns bestämmelser höst- och vinterbe-om

åkermark. Grödor ingår i sådan mark bl.a. vall, höstsåd-vuxen ärsom
da avsalugrödor fånggrödor.samt

Ett bidrag på 500 krha och år lämnades under åren 1989-1990 till
vissa län. Totalt uppgick den ersättningberättigade arealen fånggrödor
till 8 600 haår och för ändamålet har 9,5 miljoner kronorca använts.
Enligt Jordbruksverkets bedömning Rapport 1993:10 Jordbruk och
Miljö minskade denna åtgärd kväveläckaget med 200 kväveöver ton
år. Som jämförelse kan nämnas andelen vintergrönnär marken att
ökat till 50 60 % budgetåret 199495 bedöms vattenmiljönresp. att
avlastas med 3 300 kväveår.ton

Att anlägga fånggrödor emellertid mindreär intresse för jord-av
brukaren eftersom det medför kostnader lämna någon skörd.utan att
I Kristianstads, Malmöhus, Blekinge och Hallands län infördes under
åren 1992-1994 stegvis ökat krav på åkermarken skallett att vara
vintergrön, dvs. hållas täckt med gröda under höst, vinter och vår.
För dessa län gäller kravet minst 60 % åkermarken skallatt av vara
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år50 % fr.o.m.kravetGötalandlän iövrigavintergrön mark. I är
Enminskakväveläckaget avsevärt.åtgärd förväntas1994. Med denna

påinverkan kväve-åtgärdersandraåtgärd ochutvärdering dennaav
199091:90,förslag prop.regeringensenligtskall ochläckaget göras

ytterligare utökning199091:338 skall1990912] oU30, rskr.bet. en
provas.

Förslag till styrmedel9.3.4
vattendragutmedvall skyddszonerExtensiv och

införsarealersättningårligföreslårMiljöprogramutredningen att en
i EU kommermedlemskapåkermark. Ettextensiv vall påför sanno-

förinomextensiva betennyligen anlagdalikt innebäraatt att ramen
träda.spannmålsodling ellertillåtergåromställningsprogrammet

harområdenför miljön iproblemSpannmålsodlingen sto-är ett som
i landskapetdär variationenväxtnäringsläckage ochproblem medra

därför den be-Utredningenmångfalden.till förliten nackdel görär
eller miljöbelasta-miljökänsligai särskiltdömningen jordbrukareatt

extensiv vallförarealersättningtillområden bör berättigadede vara
vattendrag.för skyddszoner utmedoch

ång grödorF
för påfånggrödorför insåddersättningbör införasDet attäven aven

minska kväveläckaget.så sätt

9.3.4.1 Zonindelning

vallExtensiv
itill jordbrukarekunna lämnasArealersättning för extensiv vall bör

miljöbelastadeanslutning tilli direktGötalands slättbygder eller vat-
länsstyrelsernaUtredningenSvealand.tendrag och sjöar i attanser

miljöbelastade.skallvilka områdenbör avgöra anses varasom

vattendragSkyddszoner utmed
skyddszonerför införa gräsbevuxnaredovisade skälenDe ut-attovan

liggerfinns åkermarkför behovet främst därvattendrag talarmed att
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i bruk.öppet Ersättning till skyddszoner bör lämnas i Götalands slätt-
och mellanbygder i Svealands slättbygder.samt

Fånggrödor

De gällande reglerna för höst- och vinterbevuxen mark omfattar hela
Götaland. I de södra kustlänen krävs 60 % mark och igrön resteran-
de delar Götaland krävs 50 %. En arealersättningav för odling av
fånggrödor bör följa den områdesvisa avgränsning gäller för be-som
stämmelsema mark. Därmedgrön minskar läckaget i miljöbelas-om
tade områden denutöver reducering sker med hjälp kravet påsom av
vintergrön mark.

9.3.4.2 Villkor för erhålla ersättningatt
Extensiv vall
Varken kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsehnedel får an-
vändas på den extensiva vallen. På extensiv vall får dock stallgödsel
spridas med undantag 6 bred utmed sjö eller vattendrag.av en m zon
Vid vallinsådd får maximalt 10 % utsädet baljväxter.utgörasav av
Vallen får betas, den får inte slås före den 15 juli. En skördmen sen
innebär vallfodret inte lämpligtatt förär mjölkkor och de häck-att
ningsplatser för fältfågel förekommakan i vallen under junisom
månad inte skadas. En sådan extensiv vall lämpar sig bäst för uppföd-
ning köttdjur eller ungdjur.av

Beslut ersättning för extensiv vall måste omfattaom minst 2,0 ha.
Vallen måste ligga plats under hela femârsperioden och fårsamma
inte heller brytas.

Skyddszoner utmed vattendrag
På 6 bred skyddszon utmed vattendrag elleren m sjö fårett varkenen
organiska eller oorganiska gödselmedel eller bekämpningsmedel spri-
das.

Vattendraget eller sjön skyddszonen skall anläggas utmed skallsom
utmärkt på den topograñska kartan. Zonensvara bredd räknas från

bäckravinens överkant till kanten för odlingen. För ersättning föratt
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skyddszon utmed sjö skall lämnas bör åkern till sjön. Ersätt-gränsa
ningen betalas för 6 breda skyddszoner. Zonen får bredareut m vara

inte smalare.men
Skyddszonen skall och bevuxen med undergräspermanentvara

den aktuella femårsperioden. Skyddszonen får betas inte slås föremen
den 15 juli år.varje

Fånggrödor

Kemiska bekämpnings- eller handelsgödselmedel får inte användas på
fånggröda efter det sparmmålen har skördats.atten
För få ersättning till sådd fånggröda skall insådd ske iatt av sam-

band vårbruketmed eller den 1 augusti. Fånggrödan får intesenast
brytas plöjning eller på före den 1sätt näst-annatupp genom mars
kommande år. Således täcker fånggrödan marken helt år.nästan ett
Marken bevuxen växtnäringsläckaget Fröbland-är när är störst.som
ningen till fånggrödor bör bestå minst 50 rajgräs.% Resterandeav

kandelar i fröblandningen andra eller baljväxter. Balj-gräsartervara
växtandelen får dock högst 10 % totalautsädets vikt. Fånggrö-vara av
dan bör sås med för och syftet normal utsädesmängd, vilketartenen

lägre utsädesmängdär för motsvarande vallinsådd.änen
Fånggrödor får inte användas för någon produktion, dvs.typ av

varken för skörd eller bete. Minsta ersättningsareal bör 2,0 ha.vara

9.3 3 Ersättningsnivâ

Extensiv vall
Vid valet ersättningsnivå bör altemativkostnaden för marken be-av
aktas. Ersättningens storlek bör kopplad till det allmänna areal-vara
bidragets storlek och områdesindelning. EG:s trädesersättning är ca
2 500 krha och år. Den extensiva vallen har lägre avkastning och
lägre fodervärde. Värdet skörden har uppskattats till l 000 krha.av
Mot denna bakgrund föreslår utredningen ersättningen föratt exten-
siv vall bör 1 500 krha och är.vara

Skyddszoner utmed vattendrag
Skyddszoner utmed vattendrag innebär bl.a. kostnader vidextra an-
läggning och i vissa fall upptorkning fältet. fördeläven sämre Enav
för jordbrukaren skyddszonen gårär använda vändteg.att att som
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Ersättningen bör täcka det inkomstbortfall uppkommer i ochsom
med intedet sker någon odling skyddszonen. Som grund för be-att
räkningarna har bidragskalkyler Utredningen har beräknatanvänts.
lönsamheten för olika grödor odlas i Götalands södra ochsom norra
slättbygder. Vid beräkning det för regionen genomsnittliga in-av
komstbortfallet för anläggning skyddszon tabell 9.10 blir in-av
kornstbortfallet i både Götalands södra och slättbygder lika högtnorra
eller högre det angivna maxirnibeloppet i EG:s förordning 207892än

miljöersättning. Utredningen ersättningsnivån bör sättasom attanser
så jordbrukama kompenseras för hela inkomstbortfallet föratt att
uppnå önskvärd anslutning. Ersättningen bör således 2 krlöp-en vara

för 6 bred vilket överstiger maximal ersättningmeter en m zon, per
hektar enligt EGzs förordning.

Tabell 9.10 Inkomstbortfall för skyddszonerutmed vattendrag
Gröda Andel gröd- Täcknings- Genomsnittligtl

fördelning bidrag 2 täckningsbidrag2
952 krha krlm

Götalands södra slättbygd
Höstvete 24 4 390 1048
Vårvete 4 0614 182
Rag 4 2 513 97
Korn 39 2 892 1 119
Havre 11 2 085 234
Höstmps 15 0993 469
Vår-raps 2 2 931 65
Höstrybs 0 3282 1
Vårrybs 0 2 569 11

Summa: 3 227

Götalands slåttbygdernorra
Höstvete 31 3 903 l 212
Vârvete 1 3 337 50
Rag 4 2 896 129
Korn 19 2 816 524
Havre 33 2 302 749
Höstraps 4 2 497 106
Vår-raps 5 2 987 144
Höstrybs 0 0 0
Vârrybs 3 2 900 74

Summa: 2 987
månens Jordbruksverk.
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Fånggrödor

Insådd fånggrödor i huvudgröda innebär det uppstår vissaav atten
skördeförluster i huvudgrödan konkurrensäven växtnäringom om
och solljus relativt liten.är Därtill kommer kostnader för utsäde,
sådd, fördyrad skörd och för försvårad ogräsbekämpning till följd av
fånggrödan. Ersättningsnivån bör täcka dessa kostnader harsom upp-

4001-800skattats till krha beroende på odling och på skördeområ-ca
de tabell 9.11. För jordbrukare normalt brukar marken på hös-som

medför fånggrödan ytterligareten arbetsmoment och kostnad.ett en
Förslagvis bör ersättningen 500 krha i hela Götaland.vara

Tabell 9.11 Inkomstbortfall för fånggröda i korn
Kostnader kvantitet krpris

Minskad skörd 235 0,95 223
Utsädefånggröda 10 23 230
Räntarörelsekapital 69 0,06 4

Lägre tröskkapacitet 0,1 900 90
Sådd fånggröda l 250 250av
Summa kostnader 797
Källa: l-l. Rosenqvistbaseratpå Sterner,F. Sverigeslantbruksuniversitet.

9.3.5 Beräknad anslutning och kostnad
Extensiv vall
Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2 800 jordbruksföretagca
med sammanlagt 35 000 ha extensivt bete i Götalands slättbygderca

1992. Om hela den arealen övergår till extensiv vall inomsommaren
för EG:s miljöersätmingsprogram innebär det kostnad påramen en ca

52 miljoner kronor vid ersättningsnivå 1 500 krha.en ca
Under femårsperioden bedöms 3 000 jordbrukare anlägga exten-ca

siv vall. De två första åren torde anslutningen bli lägre påavsevärt
grund extensivt bete i medlemskapsförhandlingamaatt med EUav
har godkänts trädesgröda under de två första åren vid svensktsom ett
medlemskap. Den sammanlagda arealen år 1997 torde bli 30 000ca

vilketha, skulle kostnad 45 miljoner kronor.ge en av ca

I Källa: Statensjordbnrksverk.
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Skyddszoner utmed vattendrag

året 000Första beräknas l jordbrukare få ersättning för skyddszoner
Årenutmed vattendrag. 2-5 ytterligare 400 jordbru-beräknas att ca

kare år tillkommer. anslutning-Vid femårsperiodens slut beräknasper
omfatta 900 40 möj-l km skyddszon, vilket %motsvararen ca ca av

lig areal inom det ersättningsberättigade området. Beräknad kostnad
3,8 miljoner kronor.är ca

Fånggrödorå
I samband med bestämmelserna och vinterbevuxenhöst- markatt om
genomfördes år 1992 farms det 28 700 jordbruksföretag i Götaland

inte uppfyllde kraven. Flertalet dessa kommer öka sin od-attsom av
ling höstsådda grödor för uppnå 50 60 mark.% Degrönattav resp.
företag huvudsakligen har lerjord har svårt bearbeta jordenattsom

vårenpå och intresset bland företagare ersättningdessa söka kom-att
litet. En bedömning 5 000 företagare kanäratt attmer vara ca vara

intresserade ersättning till insådd fånggrödor. flesta jordbru-Deav av
kare kommer sannolikhet ersättningmed ansöka redanstor att om
första året.

I medeltal saknades på varje företag 8 ha de grödor inberäk-av som
i mark. Kostnaden för ersättning till insådda fånggrödor be-grönnas

räknas uppgå till 20 miljoner år för 40 000 ha.kronorca per

9.4 Skogliga åtgärder

Enligt EG:s förordning 208092 införande stödprograrn förom av
skogliga åtgärder inom jordbruket medlemsländernaskall upprätta ett
nationellt Programmet kan innehålla stöd för beskognings-program.
kostnader, årligt stöd beskogat hektar under beståndets femett per
första år för täcka kostnader för vård det nyanlagda beståndetatt av

årligt för inkomstförluster följdstöd hektar täcka tillsamt ett attper
beskogning jordbruksmark.av av
Det ankommer inte på utredningen svensktupprättaatt ett program

för skogliga åtgärder på jordbruksmark. Utredningen har emellertid
funnit det angeläget vikten EG:s förordningunderstrykaatt attav
208092 förenligt åtgärderanvänds med desätt ärett ut-som som
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mycket frikostigtskogsplanteringEG:s stöd tillredningen föreslår. är
oförsiktig tillämp-i Europa. Ensyftar till öka skogsresursemaoch att

för bio-konsekvenseroacceptablaSverigeskulle fåstöd ining dettaav
skäldärför starkafinnslandskap. Detvårtlogisk mångfald och öppna

förhållanden.till svenskastödetatt anpassa
aktu-överensstämmelse med deskall ibeskogningsstödOm ett vara

biologisk mång-bevarajordbrukmiljömålen inom svensktella attom
påverkanjordbruketskulturmiljöer, minskavärdefullafald och

förodlingslandskapvärdefullahålla öppnaluft och attsamtvatten
förendast lämnasutredningen stödenligtboende, börturism och an-

vis-och föri vissa slättbygderjordbruksmarkpåläggning lövskogav
utprägladeområden. Ibarrskogsdomineradeilövskogsplanteringarsa

påNågon bristvarierat landskapslättbygder behovet stort.är ettav
försörjningLandetsnärvarande.inte förlandet föreliggerbarrvirke i

tillfredsstäl-ädellövvirke intealltoch framförgäller lövvirke ärvad
lande.

andelmed lågjordbruksområdenutredningen,enligtDärför bör,
beskogning. Detgäller stöd tilldetjordbruksmark uteslutas när sven-

estetiska värdenochmiljövärdenhar högaska odlingslandskapet som
för turism. Detochboendeför bådebetydelseär permanentstorav

undantag förmeddelar landeti allabrist på landskapöppetär av
områden detdessaslättbygder. I avgö-Götalands och Svealands är av

beskog-frånlandskap skyddaskvarvaranderande betydelse öppnaatt
ning.

slättbygderoch Svealandsi Götalandsjordbruksmarkheller allInte
värdenhar högabeskogningsstöd. Markförföremålbör somvara

Exempelmåste undantas.kulturrniljösynpunktfrån naturvårds- eller
riks-markvärdenha sådana ärjordbmksmark kan är avsomsom
skallmarkerkulturmiljövården. Vilkaför ellerintresse natur- som
fort-i detdock utredasmåsteundantas inom slättbygdema närmare

kultur-från naturvård- ochvärdenBetesmark har sådanaarbetet.satta
stödjasamhällsmedelmedolämpligtmiljösynpunkt det är attatt en
åkermarkåtgärderendastSåledes börbeskogning sådan mark.av

bli föremål för stöd.
miljöersättningsförordningEG:stillämpningenVad gäller av

följande.framhållavill utredningen207892 på skogsmark
speci-svenska skogarnabevarandeperspektiv deI europeiskt ärett
ellerrestpopulationercentraleuropeiska har härella. Många arter
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nordliga marginalpopulationer med genetisk uppsättning. Ien annan
skogen finns rödlistade i biotoper har sittgott arterom som ursprung
i det äldre odlingslandskapet. Skandinaviens ekosystem har till följd

nedisningar, landhöjningar speciella ansammansätming-senaav m.m.
och successioner.ar
Äldre betespräglade bondeskogar, ofta påverkats svedjning,som av

har också kulturhistorisktstörre värde.ett
Det svenska landskapet, såväl jordbruksmark skogsmark, harsom

genomgått omfattande dränering. Det finns därför behoven ett attav
återskapa våtmarker.

I sekler har i all skog, främst i södra Sverige,stort påverkatssett
starkt bete och bränder. Det sarmolikt såär den medeltidaav att an-
vändningen dessa s.k. betespräglade bondeskogar harav gynnat en
organismvärld i dag på försvinna.är Skogsbetetsväg ochattsom
bränningens upphörande har inneburit radikal biologisk föränd-en
ring.

I övergångszoner mellan det i dag intensivt brukade jord-öppna
brukslandskapct och den slutna skogen återfinns många arter som

tillbaka från tidigare,trängts allmän utbredning. Skogsbry-en mer
ekologiska värden bygger bl.a. på variationsrikedom i träd-nens en

och busksammansättning, avseende såväl storlek och höjd.art som
Denna struktur kräver aktiva insatser för bibehållas.att

I vårt naturgeograñska område har utnyttjande skogen varitav en
integrerad del den ekonomin. Slåtter bedrevs hela fas-överav agrara
tigheten och skogen behandlades för och inte förgräsväxtatt attge ge
timmer. Spår tidigare jordbruk finns därför i deav merparten av
svenska skogarna.

EGzs miljöersättningsförordning i princip tillämpligär inte bara på
jordbruksmark, framstår det naturliga vid läsningsom mestsom en

förordningen, på vissa begränsadeäven skogsmarker.utan Förord-av
ningen tillämplig vad gäller informationär och utbildning i miljövän-
liga skogsbruksmetoder.

Utredningen har inte haft möjlighet analysera vilka åt-närmareatt
gärder bör kunna omfattas miljöersätmingsprogrammet. Detsom av
skulle däremot kunna i den fortsatta beredningengöras utredning-av

förslag. Utredningen kan emellertid konstatera med den allmän-ens att
uppläggning och inriktning de utredningen föreslagna åtgär-na som av

derna har vad gäller förordningens tillämpning på jordbmksmark,



183Kapitel 9SOU 1994:82

förbör ersättning till vissa begränsade åtgärder kurma lämnas be-att
gällasärskilda och kulturvärden på skogsmark. Det kannatur-vara
sköt-tillskapandc återupprättande skogsbeten, skogsbryn,ellert.ex. av

Vida-sel faunalokaler, frihuggning ädellövträd.flora- ochav av grova
rekreationsintresset i skär-kan fråga anpassning tilldetre vara en om

områden. på till-gårdar, fjällområden eller I avvaktantätortsnära att
skogsmark analyseras bedö-lämpningen förordningen närmareav

för detta ända-utredningen 40 miljoner kronor kan avsättasattmer
mål.
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10 Utbildning och
demonstrationsprojekt för lantbrukare

10.1 Bakgrund och definition

EG:s förordningI 207892 medlemsland införakanatt ett ettanges
för utbildning och praktik jord-avseende och skogs-program

bruksmetoder förenliga med skydda miljö- ochär att naturresur-som
bevarande landsbygd och landskap.samtser av

10.2 Motiv för stimulera utbildning och praktikatt
avseende miljövänliga jord- och skogsbruksmetoder

finnsDet ingen traditionell marknad för de kollektiva nyttigheter som
efterfrågar. Signalema vilka miljötjänster efterfrå-staten nu om som

måste nå jordbrukaren på ordinarie inköps-sätt änannatgas genom
och försäljningskanaler. En förutsättning för den jord-tjänstatt som
brukaren producerar skall den tjänst efter-samhälletmotsvara som
frågar exakt vilken tjänst detär är överens äratt parterna om som

Överenskom-köper och jordbrukaren åtar sig utföra.staten attsom
melsen kommer innehålla vissa villkor för för miljö-ersättningatt att
främjande åtgärder skall lämnas, enligt utredningens uppfattningmen

detta inte tillräckligt för nå de målär samhället med hjälpatt som av
miljöersättningsprogrammet strävar mot.

Jordbrukare har långunder tid producerat för avsalu ochvaror
kunskapen vad betecknas god kvalitet för avsalugrödorom som som

välkänt för brukaren. När efterfrågarär minskat kväveläckage,staten
bevarad biologisk mångfald, bevarade kulturvärden det nödvän-äretc.
digt jordbrukaren har tillräckliga kunskaper för kunna utföraatt att
de tjänster för vilka ersättning länmats.har Dessutom det viktigtär

jordbrukaren själv har tillräcklig kunskap för bedöma kvalite-att att
utfört arbete. Det måste finnas möjligheter för jordbrukarenten

reda på vad målet innebär och hur nårbäst det. En ökadatt ta man
kunskap bästa tillvägagångssätt för förbättra miljön leder tillattom

effektivare produktion och därmed till inkomstbortfallet föratten en
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för jord-incitamentgiven produktion minimeras. Detta skapar även
vidta miljövänliga åtgärder.brukaren att

miljövänliga skogsbruksmetoder relativtför jord- ochIntresset är
stimulera detta nyvaknade intresse.och det därför viktigtär attnytt

uppnås effektivare de kombi-miljömålen bättre ochDe näruppsatta
mål miljövär-utbildning och god information bl.a. ochmed omneras

fallekonomisk I vissaden rådgivning teknisk ochmed art.samt av
lämpligt demonstrationsanläggningar.kan det stödjaäven attvara

så försöks-demonstrationsgårdamaDetta förutsätter attatt anpassas
miljöersätt-åtgärder ingår i det svenskaverksamheten omfattar som

förförutsättningningsprogrammet. bredare kunskapsbasEn är atten
tilleffektivt skall kunna medverkajordbrukama sätt attett genom-
föreslår.miljöersättningsprogram utredningen Dettaföra de somnya
det nuvarandeerfarenheterna vunnitsde viktigasteär som aven av

landskapsvårdsersättningen.arbetet med NOLA och
Ökad verksamhetenkunskapsspridning leder till förstatusenatt

förutsättningama förhöjs och därmed ökar att programmen genom-
rådgivning fårUtbildning, information ochförs på det sätt avses.som

långsiktig effekt. kortsiktiga effek-både kortsiktig och Denen en mer
arnbitionshöj-nödvändig förutsättning för förverkliga denär attten en

bygger på. Denning det föreslagna miljöersättningsprogrammetsom
påbygger bl.a. den kun-långsiktiga effekten betydelse. Denär storav

lärskapsspridning i samband med jordbrukamasker att av varan-som
utbildningsverk-Erfarenheterna visar den totala effektendra. att av

förhållande till utbildningskostnadema.samhet iär stor

miljÖutbildningar för10.3 Utvärdering tidigareav
jordbrukare

miljöinriktad växtodlings-disponerar medel förStatens jordbruksverk
utbildning avseende minskadrådgivning. områden berörsDe ärsom

bekämpningsmedel, ekologisk od-användning kemiskaoch säkrare av
infonna-rådgivning ochling, miljöinriktad växtnäringsrådgivning,

mång-information biologisktion vintergrön markgällande samt om
fald variation i odlingslandskapet.och om
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Utbildning avseende minskad och säkrare användning kemiskaav
bekämpningsmedel, inkl. obesprutade kantzoner
Utbildning avseende kemiska bekämpningsmedel berör bl.a. sänkta
doser ogräsmedel, bättre behovsanpassning bekämpningsmedelav av

skadegörare, teknikens betydelse för bekämpningsresultatetmot och
Åtgärderbetydelsen kantzoner från flora- och faunasynpunkt.av som

kan innebära bättre hantering bekämpningsmedel från hälso-en av
och miljösynpunkt bedöms särskilt viktiga. Den enskilda rådgiv-som
ningen har hittills varit liten omfattning. För underlätta dennaav att
har särskilt rådgivningsmaterial tagits fram.ett Medel till rådgivnings-
verksamhet har anslagits sedan budgetåret 199091 enligt tabell 10.1.

Tabell 10.1 Beviljade medel till rådgivning minskadoch säkrareanvändningom
bekämpningsmedelav

Område Red. Förbättrad Osprutade Lämp. hante- SUMMAanv.
Budg.år ogräsm. sprid.tekn. kantmner ring bek.m.av

199192 l 212 100 165000 270000 l 647 100
199293 1 520 700 402 400 280 550 338 700 2 542 350
199394 1595 150 318 250 394 200 333 700 2 641 300

Summa 4 327 950 885 650 944 750 672 400 6 830 750
Källa: Statensjordbmksverk.

För budgetåren 199192-199394 har dessutom medel för de-avsatts
monstrationsgårdar. För treårsperiod har totalt 947l 700 kronoren
beviljats.

Utbildning avseende ekologisk odling
Sedan budgetåret 198586 arbetar länsstyrelserna med rådgivning för

främja den ekologiska produktionen.att Aktiviteterna skall rikta sig
till jordbrukare och trädgårdsföretagare och behandla både vegetabilie-
och animalieproduktion.

För budgetåret 199293 har 4,4 miljoner kronor anvisats till läns-ca
styrelserna. Dessutom har Statens jordbruksvetk regionala råd-genom
givare delfinansierat länsstyrelsemas verksamhet med 1,5 miljonerca
kronor.
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växtnäringsrádgivningMiljöinriktad
kostnadsfrialänsstyrelserna arbetat medbudgetåret 198687 harFrån

handväxtnäringsfrâgor för i förstainriktade pårådgivningsförsök
behandlat djurtäthet, stall-djurhållning. Rådgivningen harföretag med

jordbruksverk harväxtnäringstillförsel. Statensgödselhantering och
miljöinriktadeinformationsmaterial och dataprogram. Dentagit fram

omfatta frågortill ocksåväxtnäringsrädgivningen har utvidgats att
arnmoniakbegränsande åtgärder. perio-Förspridningsteknik ochom

kronor anslagits år198889-199495 har drygt 5 miljonerden per
växtnäringsrâdgivning.för miljöinriktad

markRådgivning information gällandeoch grön
viss andel höst-införa kravsamband med beslutI att togs att enom

förGötaland 2 miljoner kronorvinterbevuxen mark ieller avsattes
inforrnationsverksamhet.

NOLA ochUtbildning för jordbrukare avseende
landrkapsvårdsersättning

landskapsvårdkurspaket för ochJordbruksverket har tagit fram olika
extensiñering jordbruksdrifteninnebärför omställningsmark som av

betesdjurLandskapsvård med ochtabell 10.2. Några exempel är
tagits fram i samarbeteomställning till köttproduktion harsom

några kurser genomförtsNaturvårdsverket. Dessutom harmed bl.a.
anläggning våtmarker.om av

10.2Tabell

KostnadAntal kurser Antal kursdagar Antal deltagareBudgetår

368000166 2 171 1199192 82
424000199293 91 178 2 974 1

792 000Summa 2
Källa: Jordbruksverk.Statens
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Utbildning mångfaldavseende biologisk

Ett under uppbyggnad vid Jordbruksverket. Inomärprogram ramen
för särskilt inforrnationsprojekt utarbetas broschyrer på biotopbasett
för kunna användas i informationsarbetet biologisk mångfald.att om

Utbildningsprogram initierade Lantbrukarnas riksförbundärsom av
Lantbrukamas riksförbund olika studiekampanjer för höjadriver att
den enskilde jordbrukarens miljökunskap. Utbildningen har drivits i
samarbete främst innevarande år planerasmed Vuxenskolan. Under

studiekarnpanj titeln Sveriges bönder före, miljö ochmed stegeten -
ekonomi på riksförbund anslut-gården. Lantbrukamas uppskattar

be-ningen till 5 000 deltagare år. Studiekampanjen kommer attca per
drivas i form studiecirklar, seminarier och temadagar.av

Ca 1 miljon år för cirklar bedrivitskronor har haravsattsper som
tilli Vuxenskolans regi med anknytning jordbruk och miljö.

för utbildning jordbrukssektornSammanställning kostnader inomav
vilkabudgetåren 199192-199293 samlad redovisningFör ges en av

medel stått till förfogande för rådgivning och utbildningharsom
tabell 10.3.

Tabell 10.3 förfogande för utbild-Sammanställning medel har ställts tillsomav
ning ochrådgivning jordbruk miljöochom

GmádeBudgetár 199192 199293
Bekämpningsmedel 0001 650 2 540 000
Demonstrationsgárdar 600 000 600 000
Miljö växtnäring 5 600 000 4 900 00
Grön 650 650 00mark 00
Ekologisk odling S000 000 5 00 000
Exnbete, l 368 000 424 00lm.m.
LRF-Vuxenskolan 186000l 1071 000

Summa 16 054 000 16 185 000
Ella: Statensjordbruksverk.

medel ställt till länsstyrelsernas förfogan-De Jordbruksverket harsom
de täcker inte hela kostnaden för den verksamhet länsstyrelsernasom
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bedrivit. Den totala kostnaden för ovanstående utbildnings- och råd-
givningsinsatser torde 25 miljoner kronor år.vara ca per

Statens naturvårdsverk disponerar inga speciella medel för arbe-att
med information riktad till jordbruketta näring. De kurser ochsom

det informationsmaterial verket fram finansieras ofta medtarsom spe-
ciella projektmedel. Informationsavdelningens verksamhet tillär stor
del självfinansierande. Naturvårdsverket riktar sin kursverksamhet
till personal vid länsstyrelser och i viss mån till personal i kommuner.
Verket utbildar informatörer och rådgivare och verkar Jord-genom
bruksverket och Lantbrukamas riksförbund. Naturvårdsverketgenom
har vid flertal tillfällen tagit initiativ tillett informationskampanjer

sedan i huvudsak har genomförts Jordbruksverket ochellersom av
Lantbmkamas riksförbund.

Riksantikvarieämbetet har inom nuvarande bidrasökt tillsystem att
höja kunskapsnivåema hos länsstyrelserna anordna special-attgenom
kurser med faltexkursioner. Detta arbete måste fullföljas och utvidgas
så det når samtliga tjänstemän på länsstyrelsernaatt handläggersom
beslut rörande och kulturvärden. Vidare pågårnatur- arbete medett

utarbeta regionalt anpassade faktabladatt behandlar olika kultur-som
element och skötsel dessa.av

10.4 Förslag till utbildning

EG:s förordning miljöersättning möjlighet lämna ersätt-om attger
ning till jordbrukare för utbildning i miljövänliga produktionsmeto-
der inom jord- och skogsbruket i metoder för hålla land-samt att
skapet Ersättningenöppet. skall enligt EG:s förordning beräknas som

viss kostnad jordbrukare.en per
Utredningen bedömer dagens utbud utbildningsprogram iatt vis-av
fall behöver ökas väsentligt. Det gäller framför allt ökade satsning-sa
på utbildning rörande ekologiskt jordbruk, biologiskar mångfald

landskapets övriga ochsamt kulturvärden. Nya satsningar be-natur-
hövs i framtiden bl.a. för utbildning rörande resurshushållande kon-
ventionellt jordbruk och för vidareutbildning naturbruksskolomasav
lärare.

Jordbruksverket bör utarbeta informationsmaterial för jordbrukare
det svenska miljöersättningsprogranunet. Informationsmaterialetom

bör utarbetas i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet
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Skogsstyrelsen.och Utredningen finner lämpligtdet sektorsmyn-att
digheten har det samlade för information för jordbruka-ansvaret att

därmed fåskall enhetlig och överskådlig bildren en programmetsav
inriktning och utfomrning.

Utbildning avseende resurshushâllande konventionellt jordbruk
Resurshushållande konventionellt jordbruk bygger på relativtett om-
fattande åtgärdspaket kommer kräva kunskapsinhärntning ochattsom
nytänkande hos de jordbrukare ansluter sig till Förprogrammet.som

skapa förståelse för de krav och möjligheter gäller föratt produk-som
tionssystemet krävs omfattande insats information och individu-en av
ell rådgivning de anslutna jordbrukama erbjuds lämpligsamt att ut-
bildning. De föreslagna insatserna för utbildning, information och de-
monstration framgår tabell 10.4.av

Utredningens förslag innebär bl.a. enskilda åtgärder t.ex.att sprut-
ningsfria kantzoner skall ersättningsberättigade vid EU-med-ettvara
lemskap. Nuvarande utbildningsinsatser avseende minskad och säkrare
användning kemiska bekämpningsmedel inkl. sprutningsfria kant-av

bör under övergångsperiod i nuvarande omfattning.göraszoner en
När anslutningen till resurshushållande konventionellt jordbruk får en
sådan omfattning anslutningen till de enskilda åtgärderna minskaratt
bör emellertid utbildningsinsatsen för de enskilda åtgärderna minska i
motsvarande grad. Det inte möjligt i dettaär skede föreslå näratt en
sådan minskning anslaget för utbildning vad gäller enskilda åtgär-av
der lämplig genomföra.är att

Miljöinriktad växtnâringsrådgivning
Utbildningsinsatser kommer behövas i omfattning iatt samma som
dag inriktningen kan behöva ändras något. Frågor spridnings-men om
teknik och arnrnoniakbegränsande åtgärder bör få större utrymme.
Frågor tillförsel skadliga tungmetaller, kadmium ochom t.ex.av
markvård i övrigt, kan lämpligen behandlas i detta utbildningspro-
gram.

Utbildning rådgivningoch avseende ekologiskt jordbruk
Marknadssituationen har förändrats kraftigt för ekologiska produkter.
Efterfrågan i dag på allaär ekologiska produkter ochstor typer av
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handeln intresserad marknadsföra dessa produkter iär störreattav
omfattning.

Åkerarealen kraftigt årodlas ekologiskt kommer öka tillattsom
2000. föreslagnaDetta ökar behovet utbildning. De resursinsat-av

framgår tabell 10.4.serna av

Biologisk mångfald och övriga och kulturvärden inatur-
odlingslandskapet

kommer föreligga omfattande informations, råd-Det behovatt ett av
givnings- utbildningsverksamhet avseende biologisk mångfald ochoch
övriga kulturvärden i odlingslandskapet kopplat till denochnatur- er-

biologisk mångfaldsättning kommer lämnas till bevarandeattsom av
i slåtter- och betesmarker till vård särskilt värdefulla kultur-samt av
och naturrniljöer. Uppskattningsvis 30 000 jordbrukarekommer att

individuell rådgivningbehöva utbildning och 40 000 behövaattca un-
der femårsperiod.en

Även detta kräver särskild kompetens i sakfrågoma. Kompetent
personal området finns redan i knuten till både Naturvårdsver-dag

dels skyldighetenket och Riksantikvarieämbetet. Detta resultatetär av
dels den kompetens-upprätthålla kompetensen i bevarandefrågor,att av

föruppbyggnad kring nuvarande ersättningssystemägdesom rum
NOLA. har välutvecklade ochLandskapsvård och Naturvårdsverket

skötsel ochinarbetade rutiner och erfarenheter hur kunskapen omav
kanbevarande odlingslandskapets hävdberoende naturvärden bästav

föras till jordbrukare. Riksantikvarieämbetet har sedanberördaut
hagmark1930-talet erfarenhet bedriva fomvård i ochängs-attav

med hjälp betesdjur slåtter. Utbildnings- och kursverksamheterochav
har bidragit till medvetenheten hos handläggare och brukareökaatt

viktbehovet kvalitetsinriktad skötsel. kun-Det är stor attom av en av
skapsförmedlingen till i sakfrågan insatta tjänste-jordbrukare görs av

därföroch handläggare. Utbildningen tjänstemän bör görasmän avav
sakexpener Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksver-

ochket och Skogsstyrelsen. Utbildning tjänstemän rörande natur-av
1,2 miljoner kro-kulturvärden i odlingslandskapet beräknas kosta ca

Dessa kostnader inte medñnansierade EG. Ansvaret förär ut-nor. av
samrådbildning bör Jordbruksverket efterjordbrukare läggasav

med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.
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Utbildning miljövänliga produktionsmetoder vidom m.m.
naturbruksskolorna

Naturbruksskoloma ofta på mil-mycket ambitiösa och kompetentaär
jöområdet kompetensen finns tradition miljöskydds-men av mer-
området inom och kulturmiljövårdsområdet. Genomän natur- att sat-

på vidareutbildning lärare inom områdendessa kan mycket godasa av
effekter nås. Förutsättningar skapas för lärarna skall bedriva bät-att

demonstrationsodlingar och försök för visa naturvårdsnyttantre att
resurshushållande konventionellt jordbruk, sprutningsfriat.ex.av zo-

skyddszoner utmed vattendrag ekologisk odling. Skolornaochner,
skulle kunna bli moderna utbildningscentra för hela miljöområdet när
det gäller jordbruk. En sådan satsning ökar förutsättningarna för att
framtidens jordbrukare skall få insikter nödvändigheten nytän-om av
kande och helhetssyn för nå miljömålen i jordbruket.att

Övriga utbildningsprogram

viss delEn den studiecirkelverksamhet i dag bedrivs bl.a.av som av
Lantbrukamas riksförbund inräknaskan i miljöprogram. Deett senas-

åren har mellan 1 000 och 3 500 jordbrukare år deltagit i cirk-te per
lar med miljöanknyming. Kostnaden för dessa cirklar 1 000 kro-är ca

deltagare. totala kostnaden mellan l-3,5 miljonerDen kro-ärnor per
nor.

Utbildning miljöâtgärderavseende skogliga
utbildningenl skogligaavseende miljöåtgärder bör ingå grundläggan-

de kunskaper biologi, ekologiska samband och kul-samt natur-om om
turhistoria. Vidare bör skogslandskapets och kulturvärdennatur- samt
de hot i dag finns miljöer klarläggas.dessamotsom

Syftet med utbildningen markägama fördjupade kun-är att genom
skaper och miljöinriktade attityder ytterligare skall demera anpassa
skogliga åtgärderna till miljöns krav. Den praktiska miljöanpassning-

skogsbrukets metoder kan förbättras Målgrupper föravsevärt.en av
utbildningen jordbrukare med skogsmark, jordbrukare medär nya
omställd mark för skogsproduktion jordbrukare harsamt ettsom
kombinerat jord- och skogsbruksföretag. Utbildningens fast-innehåll

H-WOI7





n
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Tabell 10.4 år femårsperiodKostnad för utbildning underper enm.m.

Summa,Antal Kostnad Totaltper
jordbrukare jordbrukare kr

demonstra-
tionsåård,kr

Minskad och säkrare
användning kemiskaav
bekämpningsmedel

2 000 000 2 00 0OKurser 1
Fältvandring 3 000 200 600000

rådgivn. 000 3 225 000Ind. 500 1 250 625

Miljöinriktad växt-
nâringsrådgivning

500 000Kurser 1 500 00 l1
Fältvandring 3 0O 200 60 0

350Ind. rådgivn. 500 6 250 000 8 0002 2 500

Ekologiskt jordbruk
000Kurser 3 000 00 3 0O1
00Veckokurs 1500 8 0 120O

Fältvandring 000 000 0005 200 1
23 S00 000Ind. rådgivn. 2.000 2 500 5 000 00

mångfaldBiologisk
Kurser 2 00 000 2 000 001

250Ind. rådgivn. 00 6 250 00 8 0005 1 250

Övr. ochnatur-
kulturvärden

00 000 000Kurser 4 100 4
750 000Ind. rådgivn. 3 000 250 3 750 00 71

Resurshush. konv.
jordbruk

000Kurser 9 100 9 00 000
Fältvandring 1500 200 3 000 00

50019 000Ind. rådgivn. 6 000 5000001 250 7

Skogliga jöåtgårdermil
Informationslräffar 20 000 100 20 O0 00
Kurser 6 000 2 500 15000 00

25041 000Ind. rådgivn. 4 00 250 6 250 0001

Demonstrationsgårdar 3009 00060 000 9 300 000155

SUMMA 121 125 000

Insatsemaökar successivtfrån l miljon kronor till 9 miljoner kronor underca
femårspeñodcn.
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kontroll och sanktionssystemll Beslut,

11.1 Avtal eller beslut

miljö-Ersättning för ändamål i EG:s förordningde reglerassom om
ersättning kan bestämmas antingen i civilrättsligt avtal mellanett stat-

och brukaren eller myndighetsbeslut.etten genom
EGrs några påI miljöersättningsförordning ställs inte krav om ge-

nomförandet skall hjälp avtal eller beslut. Inte heller iske med av
EG:s allmänna regler eller principer ställs några krav det ellerena

frittandra. förhållande till står alltså medlemsländernadet I EU det
ställervälja form för genomförande. Något EU däremotatt som
gällerkrav på genomförandet alla förordningarstränga är att av som

stöd eller på effektivt ochersättningar i någon form skall ske sättett
inte skilja sig på något påtagligt från de vanliga nationellasätt genom-

ef-förandereglema på olika områden. Eftersom EU särskilt betonar
fektivitetskravet brukarevill sanktioner får berördaEU haäven som

följa reglerna. fall kontroll reglemas efterlevnad kanI deatt varaav
svår utföra på förespråkar allmänteffektivt EU strängasättatt ett rent

Även gällersanktioner i förebyggande syfte. beträffande sanktioner
de inte får påtagligt från nationellaavvikande detatt systemet.vara

EG-domstolen lågahar i avgörande förklarat markantt.ex. attett
bötesbelopp fuskför fusk i samband med EU-stöd jämfört med med
nationella stöd inte kan godtas.

Ett avtal antingen form. Båda gil-kan ha muntlig eller skriftlig är
tiga och lika detbindande för Skriftlig form dock ärgörparterna. att
lättare bevisa vad avtalats. Eftersom avtalsfrihet vanligtvis rå-att som
der kan kommitavtalet det innehåll de överensparterna t.ex.ge om,

vilket arbete skall utföras, denskall utföras och hur detatt ange som
ersättning skall utgå, ändring avtalsvillkoren skallhur göras,som av
vad sker Tvister medbryter avtaletparten motsom om ena m.m. an-
ledning avtalet kan leda till i allmän domstol och ärav van-process
ligtvis komplicerade föra. De lång tid och kan bli kostnadskrä-att tar
vande för parterna.
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i vilka dendärefter beslutenregistrerar ersätt-Jordbruksverket anges
Jordbruks-vilka arealer.till och förberättigadning brukaren ärsom

jordbrukaren harefter detmiljöersätmirigenverket betalar attut an-
utbetalningen.årligasökt denom

1.2 Kontroll1

utföras inte regleratmiljöersätmingen skallkontrollen ärHur avav
förordningför tillämpningengenerella reglernaEG. Enligt de av

definiera villkoren207892 skall klart mottagarenprogrammet som
villkorenlighet med dekontroll sker ioch vilkenskall uppfylla som

skall medlemslandetjordbruksfond. Vidareför EG:sgäller angesom
sanktionsregler.

olika åt-varierar mellan deomfattning inriktningKontrollens och
och in-bevarandevärdenansökningargärdsområdena. De avsersom

arealkontroll eller lik-särskild hävd kankluderar villkor utöverom
kvalitetskontroll.dokumentationomfattande ochbehövanande en mer

adrninistra-kontrollerasutbetalning miljöersättningAnsökan avom
arealbidrag kontrolleras.samband medJordbruksverket itivt attav

angivna arealer Dessutomkontroll innefattar bl.a.Denna stämmer.att
vissa arealerbetalas Fördubbla ersättningar intekontrolleras ut.att

möjligtmiljöersätming kan dettillberättigade ävenär att er-varasom
hålla arealbidrag.

11.1.verksamheter tabellpå olika för olikaKontroll sker sätt
kontrollmed ordinarieskall i sambandStickprovskontroll göras av

arealbi-erhållerMinst 5 % företagenareal- och djurbidrag. somav
väsentlighets-risk- ochoch väljs med hjälpdrag kontrolleras ut av

arealbidragerhållerföretaganalys. innebär bl.a.Detta storaatt som
mil-företag erhållerför kontroll andra. Deoftare blir föremål än som

kontroll, eftersom flertaldelvis förjöersättning väljs ettseparatut
ingen allsodling ellerarealbidragsberättigadtroligen har så liten att

kontrollen areal- ochi den ordinariede inte skulle komma med av
Även erhållersåurval bör dedjurbidrag. detta göras attseparata som

kontroll Näroftare för andra.miljöersätmingsbelopphögst äntas ut
kontrolleraför kontroll bör ambitionenföretag valts attett ut vara

ersättningar lämnas till företaget.alla som
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11.1Tabell Kontroll
UtrotninSprutfriVåt-Ekol. Slåtter-och Kultur-Resurs- gs-
hotadevärden mark kantzon,odling hushåll. betesmark
husdjurs-Vattendrag,jordbruk

Fånggröda raser
Öårdsbesök xx xx
Dokumentation xx x
Utvärdering eft. år5 x xxx x
Samköming med

anealkonuollen x x xxx x
registerJämför ekol. x

Samkömingmed
djunälciin xgen x

5%stickprov xx x xca x x x
Redov. markanv. xx x
Bokföringskontroll xx

1.3 Sanktionssystemet1

nationellt sanktions-förutsätterEG:s miljöersättningsprogram att ett
sanktio-redovisa vilkaskyldigaMedlemsländemafinns. är attsystem

felaktigalämnarden jordbrukarevidtaskommer att mot somner som
förhållan-skall deerhålla ersättning. Dessutomuppgifter uppsåti att
nationelltåtal för bedrägeri. Att haleda tillkanden ettanges som

administrativainte finns direktafall då detsanktionssystem i de
EG-författningen inte bara önskvärtaktuellasanktioner i den är utan

bi-omfattandetill relativtnödvändigt med hänsyn detförmodligen
obli-nuvarande På grundinom EU.dragsfusk florerar att enavsom

vidgenomföraskontroll endast kommer kunnagatorisk individuell att
underskattas,för fusk i Sverige intefemårsbeslut bör riskenförnyat

effek-kontrollen med bl.a. stickprovnuvarande årligaden äräven om
tiv.

avtalbeslut ellerberor delvis påVal sanktionssystem omomav
beslut.på utredningens förslagförespråkas. följande byggerDet om

regelverk,till EG:shandlar ersättningar knutnaNär det ärsomom
nationella sanktionssystemetdelfinansierade EG, bör detdvs. ävenav

horisontell för-388792 finnsEG:s förordningEG-anpassat. I envara
Både och arealbidragför flera olika stöd. djur-fattning gällersom

felaktiga uppgifter läm-gäller bådeomfattas förordningen närsomav
förord-Vidare regleraroaktsamhet och uppsåt.grundnats avav

villkorenersättningen ochningen skallhur avdrag görasstora avsom

8 l4-0901
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för återbetalning hur kontroll ansökan skall utföras. Detsamt ärav en
fördel ha enhetligt för alla stöd har EG-anknytning.att ett system som
Detta under förutsättning de ansvariga myndigheterna i Sverigeatt är
konsekventa och det lättare för den skall ansökagör ersätt-som om
ning med bl.a. enhetliga blanketter och enhetliga påföljder felak-av
tiga uppgifter. dag finnsI inte några straffpåföljder förgemensamma
brottsligt förfarande inom EG. Separata nationella regler gäller och
dessa kan olika i medlemsländerna. Enligt utredningen bör ettvara en-
hetligt för straffpåföljder tillämpas felaktiga uppgifter läm-närsystem

i uppsåt erhålla ersättning.nats att
Reglerna för miljöersätmingen enligt förordningen 207892 skiljer

sig från reglerna djurbidrag, påbl.a. det jordbruka-sättt.ex. attom
åtar sig under 5 år sköta marken i enlighet gällande vill-medattren

kor. Om jordbrukaren efter något eller några år inte längre önskar
fullfölja saknas förutsättning för ersättning skall beta-programmet att
las Situationen kan inte jämföras med de fall då uppgifteroriktigaut.
lämnats. Det bör därför hur denna situation bör hanterasövervägas
och vilka sanktioner då bör tillämpas. Utredningen har övervägtsom
olika altemativ. Om ersättning lämnas årsvis kan det medges utbe-att
talad ersättning för tidigare år får behållas det inte betalasatt utmen
någon ersättning för kommande år. Det blir då emellertid factode
inte femårigt åtagande Ett alternativ redangör.ett ärannat att ut-man
betalad ersättning helt eller delvis krävs tillbaka jordbrukaren inteom
fullföljer programmet.

I det fall felaktiga uppgifter lämnats i uppsåt erhålla ersättningatt
vederbörande inte berättigad till skall enligt fullutredningenärsom

återbetalningsskyldighet föreligga. Jordbrukare avbryter miljöer-som
sättningsprogrammet innan femårsperiodens slut bör inte kunna åter-
ansluta företaget förrän efter utgången femårsperioden. börDetav
emellertid, enligt utredningen, i vissa situationer möjligt med-attvara

det femåriga åtagandet avbryts några påföljder. Detta gäl-att utange
ler främst vid generationsskifte, försäljning, sjukdomsfall eller lik-
nande.
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12 Administration

12.1 Myndigheternas nuvarande arbetsfördelning och
samverkan

Utredningen skall enligt direktiven lämna förslag till hur programmet
för miljöersättning skall administreras.

Enligt nuvarande ansvarsuppdelning har Statens naturvårdsverk för-
valmingsansvar för det anslag används för bl.a. vårdskötsel ochsom

nationalparker, och för naturvårdsåtgärder i odlings-naturreservatav
landskapet NOLA för det anslag för landskapsvår-användssamt som
dande åtgärder. I det sistnämnda arbetet deltar också Riksantikvarie-
ämbetet Statensoch jordbruksverk. Målet med förstnämnda ansla-det

skydda, bevaraär och vårda särskilt utvalda naturvårdsobjektget att
uppfylla särskilda naturvårdsmål. Målet för det andra ansla-samt att
bidra till förverkligaär miljömålen i livsmedelspolitiken.get att att

Jordbruksverket har sektorsansvaret för miljöfrågor inom jordbruks-
och odlingslandskapet. Detta innebär bl.a. föratt ansvara programar-
betet med minska användningen bekämpningsmedel ochatt växtnär-av
ingsläckaget för bevarandet den biologiska mångfalden i od-samt av
lingslandskapet.

Riksantikvarieämbetet central förvaltningsmyndighet för frågorär
kulturmiljövård. Myndigheten skall bevara och levandegöra min-om

äldre tiders kultur i Sverige.net av
När sektoremas miljöansvar diskuteras det viktigt skilja mel-är att

lan det åvilar näringen inom olika ekonomiska verksam-ansvar som
heter och den ansvarsfördelning råder mellan miljömyndighetersom
och sektorsmyndigheter. Kärnan i sektorsansvaret näringensär ansvar
för medverka till ekologisk anpassning verksamheten i syfteatt en av

uppfylla miljömålen för sektorn i fråga. Den andra kämfråganatt är
ansvarsfördelningen mellan miljömyndighetema och sektorsmyndig-
hetema. Ansvarsfördelningen mellan natur-kulturmiljövårdsmyndig-
heterna och sektorsmyndighetema har behandlats bl.a. i prop.
199394:30 Strategi för biologisk mångfald.

Miljömyndighetemas främsta uppgift de övergripandeär att ange
målen och utvärdera sektorernas arbete. Miljömyndighetema har det
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förrättövergripande samlat utvecklingenutvärdera mijö-ansvaret
området, uppmärksamma hot pådrivande i mijö-att attsamtnya vara
arbetet.

Miljömyndighetema har därutöver viktig roll de nedatten genom
arbetsinstrument kompletterar insatser inom sektorer-görsegna som

arbetsinstrumentEtt dessa inrättande nationalparkenärna. av av na
och andra skyddade områden. arbetsinstrumentEttturreservat annat

de ekonomiska incitament i dag avtal landskaps-är som ges genom om
vård och naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet.

Sektorsmyndighetemas roll i arbetet med kulturvärdenochnatur-
initiativ till insatser och åtgärder, sektorsplanerutarbeta förär att ta

genomförande åtgärder, följa resultaten sprida kunscapsamtav upp
utbildning inom näringenoch mål och åtgärder.om

På regional myndighetsnivå ligger huvudansvaret för bevarandet av
och kulturvärden på landets 24 länsstyrelser.natur-

Jordbruksregleringen inom påEU kommer ställa krav föränd-att
ring administrationens inriktning.nuvarande omfattning och Efizsav
regelverk i utsträckning detaljerade omfattaroch flerär stor mera
områden den nuvarande och tidigare jordbrtks-den svenskaän även
regleringen.

EG:s anslag inom den jordbrukspolitiken betala; utgemensamma
jordbruksfonden FEOGA. FEOGA uppdelad i gararti-ärgenom en

och utvecklingssektion. Miljöersättningsprogrammet finansierasen
från garantisektionen. ställer på stödforrnerEU krav hur dessa skall
hanteras, sista ansökningsdatum, den andel stödärendent.ex. av som
skall kontrolleras och kontrollen skallnär göras.

Miljöersättning får betydelse för jordbruket. Merparten destor av
arealer bedöms komma i fråga för miljöersättning kommer otksåsom

erhålla arealbidrag eller betydelse inom stöd-sättatt annat vara av
givningen, för djurbidrag.t.ex.

12.2 Utgångspunkter

har inte varit möjligtDet den korta tid stått till utrednng-att som
förfogande konkret analys hur berördade myndig-göraattens en av

heterna Utredningen valtarbetar och samarbetar. har att stuceranu
instruktioner, propositioner, diskuterautskottsutlåtanden medsamt att
berörda myndigheters i utredningen. Detta tillvägagångssättexperter
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mel-arbetsfördelningenochmöjligt bedömadethar gjort att ansvars-
myndigheterna.lan

förslagutredningens ärförutgångspunkt attprincipiellEn myn-en
sittinomverkställighetplaneringför såvälhadighet bör somansvar

allmännaemellertidgällerområdenvissa attverksamhetsområde. För
myndighetsutövning.till direktinte lederverksamhetenriktlinjer för

lag-beslutkonkretagrunden förställeti t.ex.Riktlinjerna utgör om
direktadengrunden föri sinbeslutstiftning och bidrag. Dessa är tur

myndigheterdeellerföljer denmyndighetsutövningen. Därav att som
skallintemiljöplaneringenövergripandedeni uppdragfår göraatt

verkställighetsuppgift.uppgift svarandedennamotenges
iinstanskrävapåplanerEG-kommissionen finns attInom att en

ochför stödfondkoordinator ersätt-s.k.land skall fungeravarje som
fondkoordi-förRegelsystemetgarantisektion.FEOGA:sinomning

eventuella med-Sverigesförtidpunktenkraft vidiväntasnator vara
skall bl.a.fondkoordinatorblirmyndighetlemskap i EU. Den som

allalika ochförfattningsbestämmelser tillämpasEG:s attför attsvara
Utredningenlika.ersättning behandlasochstöd ansermottagare av

fårregeringenmyndighet underskäligtochlämpligtdet ansva-att en
rnarknadsregleringamaadministrationen samtEU forgentemot avret

ochgarantisektionenfinanseriasersättningarochstödde genomsom
trädgård.ochjordbruksig tillriktarsom

underlättasutredningenenligt ävenskullemed EUSamarbetet om
möjligt. Ettlitetsåmedlemslandutbetalningsställen ärantalet somper

ochkorrektautbetalningarför ärutbetalningsställe bör attansvara
Även hantering-delarvissaregler.med EG:söverensstämmer avom

andrahandhaskontroll kommerfysiskarbetet med att avt.ex.en,
utbetalningsställe.utbetalningenmyndigheter bör göras ettav

administrationen programmetexemplifiera sittFör synsätt avatt
be-valtvid analysenutredningenharmiljöersättning attför gruppera

kul-mångfald,biologiskprogramomrâdenarörda myndigheter runt
verk-samlademyndigheternasAvresurshushållning.ochturvärden

sigutredningen koncentreratprogramområden harsamhet inom dessa
rådgivninginformation ochtillsyn,planering ochfunktionerna

utvärdering.utbildning ochsamt
övervägandenutredningens ärutgångspunkt för attprincipiellEn

programområde tillfördet samlademöjligt ett enansvaretgeom
funktionerlikartadebordemyndighet. Vidare strävan att omvara
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möjligt hålls organisatoriskt. Tillämpningen denna principsamman av
resulterar i två principiellt olika lösningar. En strikt tillämpning av
programområdesmodellen innebär inom varje programområdeatt ges

myndighet för de fyra utvalda funktionerna. Lösningenansvareten en-
ligt funktionsmodellen för varje funktion, i sin renodlade variant,ger

myndighet det samlade för samtliga programområden.ansvareten

12.3 Utredningens förslag

Programområdesmodellen skulle i det använda exemplet ettge ren-
odlat till olika myndigheter för olika miljötjänster. Denansvar an-
svarsfördelning programområdesmodellen försvårar emel-som ger
lenid den helhetsyn och samordning mellan prograrnområden ut-som
redningen har utgångspunkt för sin analys och utredningensom som

efter i sina förslag. Oklarheter råder den myndig-strävar om var ena
hetens uppgift slutar och den andras vid. Planering och tillsyntarvar

sambanden mellan verksamhetsområdena behandlasrör enligtsom
denna modell samtliga myndigheter. En samlad översikt ochtreav
planering förutsätter analys alla verksamhetsområdena.över treen
En samlad bedömning erfordras satsningama på verksam-om resp.
hetsområde skall bli den bästa från samhällets synpunkt. Funktions-

fyllermodellen denna bättre. Detta innebär de utpekadesträvan att
myndigheterna inte endast samarbetar också måste utred-görautan
ningar, analyser och förslag Utredningen förordar funk-gemensamt.
tionsmodellen.

myndighetEn måste dock utpekas huvudansvarig for detsom ge-
arbetet. Många de befintliga miljöproblemen bottnar imensamma av

den sektoriserade ansvarsfördelningen där de organisationer harsom
för förvaltningen skilda från de organisa-ärnaturresurseransvar av

tioner har för den ekonomiska förvaltningen. Miljöersätt-som ansvar
ning instrumentde står till förfogande för nå deär mil-ett attav som
jömål samhället ställt för jordbrukssektom. Möjligheternasom upp

nå dessa miljömål förbättras de jordbrukspolitiska ochavsevärtatt om
de miljöpolitiska styrmedlen samordnas och samverkar. Från den syn-
punkten miljöersättning viktig och integrerad del jordbruks-är en av
politiken. Utredningen det nödvändigt Jordbruksverketattanser un-
der regeringen får förEU administrationen deansvaret gentemot av
stöd och ersättningar finansieras FEOGAzs garantisektionsom genom
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Enligt utredningen detoch riktas till jordbruk och trädgård. ärsom
myndighetsansvaret för administra-därför naturligt det centralaatt

tillmiljöersättningsprogram också Jord-tionen jordbrukets gesav
alternativhuvudsakliga fördelen med dettabruksverket. Den är att

planeringenmyndigheterna i sitt arbete med den samlade av pro-
tillsynsarbetet. Nackdelenkan ha direkt det ärgrammet nytta egnaav

samverkan mellan två ellerde problem för sin lösning kräveratt som
mindreuppmärksammasflera programområden kan komma änatt

inom ochden övergripande planeringen äger orga-rum en sammaom
nisation.

olikaGenomförandet EG:s författningar omfatta behovkan avav
arbete måste utförasförfattningsreglering i Sverige. Dettaslag avav

måluppfyllelse förutsätterregering långsiktigt godoch riksdag. En att
Riksantikvarieämbetet och SkogsstyrelsenNaturvårdsverket, garante-

anvisnings- regelarbetetillbörligt inflytande i det ochnärmareras
förord-erfordras. Med ledning regeringenskan komma att avsom

Jord-föreskrifterna för miljöersättningen utfärdasning bör därför av
RiksantikvarieämbetetNaturvårdsverket,i samråd medbruksverket

och Skogsstyrelsen.
inteinformation och rådgivningHuvudproblemet vad gäller är an-

samordning. gäller informa-arbetsfördelning När detoch utansvars-
råd-särskilja informations- ochrådgivning det viktigttion och är att

skall medgivningsinsatser för de delta i arbetet att ge-personer som
miljöersättningnomföra för och de ärprogrammet sompersoner

utbildning.information ochersättning och i behovmottagare av av
miljöersättningsprogram-for utbildning handläggareAnsvaret av av

statsmaktemasbör åvila myndighet. syfte underlättaI attmet resp.
utbildning bör, enligt utredningen,prioritering stöd för denna re-av

obligatoriskt samråd mellangeringen utfärda anvisningar rörande
Skogs-Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet ochJordbruksverket,
gälleranslagsframställning vadstyrelsen i fråga myndigheternasom

basis tilldeladeutbildningsinsatser. Det samarbetedessa re-som av
planering genomförandebör kan i fråga och görasägasurser rum om
bestämmerformer myndigheterna självai om.som

miljöfrågor jordbru-Jordbmksverket för inomhar sektorsansvaret
uppgifterna för myndigheten medoch odlingslandskapet. Enket av

inom näringensprida information och kunskapsektorsansvar är att
förinriktning och villkor. Ansvaretmiljöersättningsprogramrnetsom
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information och utbildning riktar sig till jordbrukare bör därförsom
åläggas Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket, Riks-
antikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

När det gäller den samlade utvärderingen för miljö-programmetav
ersättning kapitel 13 det viktigtär denna inte Jordbruks-görsatt av
verket. Utvärderingen bör Riksrevisionsverketgöras efter samrådav
med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen. Däremot naturligtvis myndighet för densvarar resp.
löpande uppföljningen.

På det regionala planet den samordnade länsförvaltningenger en
naturlig förgrund samordning de olika verksamheterna.en av
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utvärdering och13 Uppföljning,
omprövning

bådeföreslår innebärutredningenmiljöersättningsprogramDet som
den hittillsva-signifikant förändringkvantitativtkvalitativt och aven

miljöer-föreslagnamiljöproñl detjordbrukspolitiken. Denrande som
jordbrukspolitiken till-framtidahar, densätmingsprogrammet gör att

jordbru-ställaregionalpolitik kommerdelvismed attsammans en ny
på dekommerjordbrukarenkaren i situation. Hur att reageraen ny

med bestämdhet.kan inte förutsesföreslagna signalerna
utveck-framtidaantaganden denUtredningen har gjort rad omen

beräkningsunderlagpåverkar detfaktorer.lingen olika Dessa somav
och anslut-ersättningsnivåerlämpligautredningens bedömningar av

viktigastepå. Bland deåtgärderna baserasningsnivåer för de olika
kom-föreslagna åtgärdernavilka effekter defaktorerna påverkarsom

få kan nämnas:attmer

miljöpolitik,framtida jordbruks- ochEG:s-
jordbrukspolitikeneffekterna dende regionala samtav nya-

prisutveck-framtida växelkursen,omvärldsfaktorer dent.ex.som-
utvecklingen.lingen tekniskaoch den

miljöer-fall begränsade. Ettfaktorer i vissadessaKunskaperna ärom
därför inteomfattningen kanföreslagnasättningsprogram den ut-av

lämpligaentydig bedömningutgångspunkt iformas med ersätt-omen
till enskildaanslutningenentydiganingsnivåer eller omprognoser

program.
dekonsekvensernaexakt bedömagår alltså inte i förvägDet att av

emellertid inte hind-avseenden. fårföreslagna åtgärderna i alla Detta
genomförs. Mil-åtgärdernasynpunkt önskvärdade samhälletsattra ur

strategi bedöms kunnajöersättningsprogrammet bör somses som en
onödigaosäkerheten,grundförverkliga mål där,uppsatta avmen

undvikas. Mot dennai möjligaste mån börbindningar för framtiden
målen för mil-vikt intebakgrund utredningen det att geavvaraanser

utfomming inte reellabindandesådanjöersättningsprogrammet atten
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möjligheter finns ändra inriktningen till följdatt kunskap ochav ny
erfarenheter.nya

Miljöersättningsprogrammet bör löpande följas Därutöverupp.
finns det enligt utredningens bedömning skäl att programmet ges en
samlad utvärdering kan ligga till grund för omprövningsom en av
mål och inriktning 3 år.om

13.1 Löpande uppföljning

När det gäller så omfattande plan miljöersätmingsprogrammeten som
får den administrativa organisationens förmåga hanteraatt program-

på effektivt betydelse.met sätt Ettett antal berördastor centrala, re-
gionala och lokala måste möjlighet överblicka den totalaorgan attges
verksamheten för kunna inordna sina insatser påatt lämpligtegna

Om visssätt. del verksamheten utvecklas på inteen sättav ett som
främjar helheten måste detta upptäckas snabbt och sarnordningsåtgär-
der in. Varjesättas berörd myndighet har självklart medett attansvar
uppmärksamhet löpande följa utvecklingen utifrån det förvaltnings-

myndigheten har. Det kan gälla sammanställningaransvar som t.ex.
utfallet miljöersättningsprograrnmet, den årliga resultatredovis-av av

ningen, kontroll- och sanktionssystemen Utredningen föreslåretc. att
Riksrevisionsverket får i uppdrag för de föreslagna åtgärderna iatt

utforma utvärderings- och uppföljningsprogramprogrammet som
skall syfta till myndigheterna till hjälp i den löpandeatt uppfölj-vara
ningen.

Den biologiska mångfalden och de övriga och kulturvärdennatur-
skall bevaras i odlingslandskapet beror i utsträckning påsom hurstor

många gårdar har kreatur, gårdarna belägna och krea-ärsom var var
betar i landskapet. Dessa frågorturen måste följas med uppmärk-stor

samhet målen med bevara och kulturvärden i landskapetattom natur-
skall uppnås. Klenodema bland befintliga, naturliga slåtter- och betes-
marker bör därvid speciellägnas uppmärksamhet. Utredningen gör
bedömningen de tilläggsbelopp lämnas för slåtter-att och betes-som
mark i klass A bör medföra de kan bevaras för framtiden. Skulleatt
klenodema inte fångas det föreslagna ersättningssystemet börupp av
ytterligare åtgärder vidtas för säkerställa bevarandet dessaatt av
marker. Därutöver behövs fortlöpande bevakning de infor-en attav
mations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser erfordras för attsom
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genomföra miljöprogrammet tillräcklig omfattning och utförsges en
tillfredsställande.

13.2 Samlad utvärdering omprövningoch

omfattningDen resursinsatsema föreslås få, motiverar enligt ut-som
redningen, samlad utvärdering föreslagna miljöer-detgörsatt en av
sättningsprogrammet. Eftersom utredningen föreslagit Jordbruks-att
verket bör få det centrala myndighetsansvaret för genomförandet av
miljöersätmingsprogrannnet bör för utvärderingen inte läg-ansvaret

på Jordbruksverket. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet ochgas
Skogsstyrelsen ocksåhar viktiga verkställighetsuppgifter i miljöersätt-
ningsprogrammet. Utredningen föreslår därför Riksrevisionsver-att
ket bör få i uppgift efter samråd med Naturvårdsverket, Riksantik-att
varieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbmksverket utvärdera miljöer-
sättningsprogrammet. Utredningen vill peka på vissa frågor börsom

speciell uppmärksamhet.ägnas
Utgångspunkten för utredningens förslag dels de svenska miljö-är

målen och det behov åtgärder finns nåför dessa mål, delsattav som
de krav EG:s förordning 207892 ställer det miljöersättnings-som

skall för Sverige vid eventuellt EU-med-upprättas ettprogram som
lemskap.

Upprättandet och genomförandet miljöersättningsprogrammetav
bygger enligt förordningen på samhällets intresse jord-ersättaattav
brukaren för uppoffringar för tillhandahålla vissa miljö-görs attsom
tjänster eller miljönyttigheter öppet och varierat landskap, bevara
biologisk mångfald och kulturvärden, minska kväveläckaget, minska
riskerna med användningen bekämpningsmedel saknarav som en
traditionell marknad. Jordbrukamas bedömning fördelarna medav
olika åtgärder kan flera skäl skilja sig från samhällets bedömning.av
En bedömning åtgärdsprogrammets effektivitet bör Program-göras.av

effekter på miljötillståndet och samhällets kostnader förmets att upp-
nå dessa effekter måste utvärderas. Programmets måluppfyllelse bör
analyseras. Där konkreta mål uppställts bör måluppfyllelsen utvärde-

Där det inte varit möjligt ställa kvantitativa mål bör utvär-attras. upp
deringen leda till bedömning huruvida de kostnaderen av som pro-

medför rimliga jämfört med det samhälleliga värdetärgrammet av
de effekter resulterarprogrammetsom
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kommersanktionerochkontrollföri detEffektiviteten somsystem
utvärderas.ocksåböranvändasatt

radframtideni mötajordbruket kommersvenska attDet nyaen
godaskaparmiljöersättrtingsprograrrunetföreslagnastyrmedel. Det

kombinationsföre-ochjordbrukbärkraftigadrivaförutsättningar att
lyck-Skallgrundprinciper.ekologiskamedsamklangi bättre mantag

såsamordnasstyrmedlen uppsattade olika attböri denna strävanas
mellansamordningBehoveteffektivtpåkan nås sätt. pro-mål ett av

med and-samordningochmiljöersätmingsprogrammetigramelement
föremål förocksådärförstyrmedel bör ut-jordbrukspolitiska varara

värdering.
miljöer-inriktningochmålangelägetdetfinnerUtredningen att av

dennaförUnderlag3 år.eftersättningsprogrammet omprövas om-
uppfölj-fortlöpandedenbl.a.bör utgörasprövning programmet avav

be-varjegenomförandemiljöersättningsprogrammetsning somav
Riksrevisionsverketutvärderingdenochmyndighetrörd gör som

lämnasomprövning börsådanförUnderlagetför.föreslås ensvara
Riksantik-Naturvårdsverket,medsamrådRiksrevisionsverket iav

Jordbruksverket.ochSkogsstyrelsenvarieämbetet,
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finansieringKostnader och14

administrativa14.1 Behov resurserav

F örutsâttningar
administrativ hante-förfinansiera utgifternamedlemsland skallEtt

natio-FEOGA medjordbruksfondenfrånkontroll stödring och av
nella medel.

och beslutahandläggalänsstyrelsernautredningen börEnligt om
handläg-jordbruksverkStatensmiljöersättning.S-årig 20-årigresp.

för utbetalningansökningarnaårliga ersätt-deoch beslutar avomger
i IAKS.med arealstödensamordnasverksamhetningama. Denna

miljö-alla de formerskall omfattamiljöersättningEtt beslut avom
ersättningAnsökningaransökerjordbrukarenersättning omom.som

kulturmiljön,ochmångfald ochbiologiskför bevarande ut-natur-av
våt-för anläggningersättninghusdjursraserrotningshotade samt av

övri-på gårdarna. Förbesöknormalfallet krävaimarker kommer att
kontrol-administrativatorde olikaåtgärderersättningsberättigadega

ansökningsförfarandeFörfattningsreglering ochtillräckliga.ler vara
lik-gårdsbesökengenomförandetochplaneringentorde underlätta av

ansökningarHandläggningstiden föri övrigt.hanteringen somsom
Övrigadagansökan.uppgå till 0,5-1beräknasgårdsbesökkräver att

ungefär 0,1 dagansökan.bedöms krävaansökningar
gårdsbesök uppskattaskräveransökningarföretag medAntalet som

gårds-inte kräveransökningarföretag med000. Antalettill 40 somca
vid slu-bedömningar gäller20 000.uppgå till Dessabesök bedöms ca

femårsperioden.den förstatet av

Regionalt resursbehov
undermycketresursbehovet kommeradministrativaDet stortatt vara

vinternvåren.särskilt undergällerår 1995. Detta
0004075 % företagenbedömerUtredningen att resp.avca

administra-år 1995. Behovetersättning under00020 ansöker avom
ansökning-handläggning dessaförlänsstyrelsernavidtiva avresurser
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beräknas till 100 årsverken. Därtill kommer 20 årsverken förar ca
allmän information till jordbrukare miljöersättningsprogrammet.om

År 1996 och följande år minskar behovet administrativaav resur-
Under dessa år uppskattas det administrativa resursbehovet tillser. ca

40 årsverken. För särskild kvalitetskontroll och information miljö-om
ersättningsprogrammet beräknas 15 ârsverken. Det kan ica samman-
hanget framhållas det utbildnings- och rådgivningsprogramatt som
föreslås i kapitel 10 kommer kräva omfattande resursinsatseratt un-
der perioden 1995-1999.

Centralt resursbehov
För genomförande miljöersättningsprogrammet, information ochav
besvärshantering uppföljningsaktiviteter bedömer utredningensamt

Jordbruksverket behöver 5 årsverkenatt Naturvårdsverket ochsamt
Riksantikvarieämbetet vardera 2 årsvcrken. Härtill kommer kostnader
för infonnationsmaterial och inledande utbildning länsstyrelseper-av
sonal 7 miljoner kronor.om ca

Som framgår kapitel 12 skall de årliga ansökningarna utbe-ochav
talningama för miljöersättningsprograrnrnet samordnas areal-med
stödet. Resursema för detta uppskattas till 10 årsverken. Dessa avser
granskning, stansning, kompletteringutredning felaktiga ansökning-av

och kontroll utbetalningslistor för 60 000 företag. Fält-ar av m.m. ca
kontrollens resursbehov svårt uppskatta innanär detaljeratatt ett re-
gelverk klart. Fältkontrollen skall så långtär möjligt samordnassom
med kontroll övriga jordbrukspolitiska arealstöd för spannmål,av
oljeväxter och träda. Utredningen bedömer 20 årsverken be-att ca
hövs för den faltkontroll knuten till miljöersättningsprogram-ärsom

Fältkontrollen utförs länsstyrelsemas personal.met. av

Kostnader
År 1995 bedöms kostnaderna för miljöersättningsprogrammet att
uppgå till 60 miljoner kronor för länsstyrelsemas administrationca

16,5 miljoner kronor för central administration och inforrna-m.m., ca
tion 10 miljoner kronor för faltkontroll. Under följande år be-samt ca
räknas den årliga administrationskosmaden till 27,5 miljoner kro-ca

vid länsstyrelserna, 9,5 miljoner kronor för central administra-nor
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tion och 10 miljoner kronor för faltkontroll. Sammanlagt uppgår den
årliga kostnaden, 47 miljoner kronor, till ungefär 1,5 % den totalaav
ersättningsvolymen.

En del dessa administrationskosmader torde kunna finansi-av m.m.
med de administrativa frigörs nuvarandenär ersätt-eras resurser som

ningar för landskapsvård fasas in i miljöersättningsprogrammet.
Härutöver uppkommer vissa andra utgifter i samband med admini-

strationen miljöersättningsprogrammet. Medlemsstaten betalarav ut
miljöersättning förskottsbetalning för FEOGA:s räkning ochsom en
erhåller ersättning från fonden 1,5-2 månader efter utbetalningstill-
fallet. För uppstår således räntekostnad vid nuvarandestaten en som
ränteläge maximalt utnyttjande miljöersättningsprogrammetsamt av
uppgår till 20 miljoner kronor år.ca per

Infasning NOLA och landskapsvårdsersättningav
Utredningen föreslår vid EU-medlemskap, ersättnings-att, ett tre nya
former införs för bevarande biologisk mångfald i och hag-ängs-av
marker för övriga och kulturvärden i odlingslandskapet.samt natur-

befintligaDe avtalen för NOLA- och landskapsvårdersättningen som
de utredningen föreslagna ersättningsprogrammenmotsvarar ärav

vanligen femåriga. I huvudsak har dessa medel använtsnumera som
ersättning för bevarande och kulturvärden i odlingsland-natur-av
skapet. I vissa fall har ersättning lämnats för bevarande levandeettav
och landskap.öppet

Vid EU-medlemskap upphör 1990 års livsmedelspolitiska beslutett
och EG:s jordbrukspolitik gäller fr.o.m. den dag Sverige med-ärsom
lem. Detta innebär den svenska avregleringen påbörjades åratt som
1990 avbryts och förutsättningarna för bevara levande ochatt att ett

odlingslandskap förändras.öppet Vid EU-medlemskap blir detett
möjligt jordbrukare för bibehållaersätta jordbruket i mindreatt att
gynnade områden med hjälp andra medel NOLA- och landskaps-änav
vårdsersättning.

Flertalet de jordbrukare för fårnärvarande NOLA- ellerav som
landskapsvårdsersättning kommer bli ersättningsberättigade inomatt

för EG:s förordning miljöersättning. Med anledningramen attom av
EG medfinansierar 50 % miljöersätmingen till jordbrukama fin-av

utredningen det lämpligt överföra de gamla avtalen tillner att nya
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beslut i samband med det för miljöersättning in-att programmetnya
förs.

Enligt utredningens bedömning sker detta lämpligast attgenom
jordbmkama erbjuds ersättning för femårsperiod fr.o.m. tid-en ny
punkten för förutsättning marken klassificerasmedlemskap under att

utredningen föreslår.bevarandevärd enligt de kriteriersom somnya
undvika missgynnar jordbrukare före-För detta antalstörreatt att ett

erhållerslår utredningen jordbrukare, för närvarande ersätt-att som
ning ersättningsnivånöverstiger den utredningen föreslagnasom av
för kulturvärden, lämnasoch hagmarker eller övriga ochängs- natur-
ersättning högre nivån för den tid återstårdenmotsvararsom som av
den tidigare avtalsperioden. dockDet beslutet kommer att avse ennya

femårsperiod. ersättningenhel För den beslutsperioden bör mot-nya
föreslår förden ersättningsnivå utredningen ochängs-svara nya som

hagmarker m.m.

14.2 Finansiering

totala kostnaderna för olika åtgärder inom jordbruket budgetåretDe
finansie-199495 uppgår till 5 300 miljoner Kostnadernakronor.ca

delvis via statsbudgeten och delvis via olika avgifter.ras
direktbidragen och stödetDe kostnadspostema de s.k.tyngsta avser

till uppgår till 800jordbruket i Sverige 1ca resp.norra som
000 miljoner kostnader åtgärder pål kronor. Andra betydande är

miljöområdet miljoner inkl.kan uppskattas till 400 kronorsom ca
ersättningar för landskapsvård 250 miljoner kronor.

flertal nuvarande statligaVid EU-medlemskap kommerett ett av
stödstöd till jordbrukssektom upphöra. Samtidigt kommer attatt nya

införas vissa till fullo finansieras EG:s gemensammavarav genom
nationell medfinansi-budget, medan vissa andra stöd förutsätter en

ering. vilken utsträckning frigjorda medlen kommerI de sålunda att
frågakunna i anspråk för delfinansiering stöd inom EU ärtas av en

för statsmakterna avgöra.att
Utredningen kan emellertid konstatera förändringarna innebäratt
de föreslagna åtgärderna på miljöområdet kan genomförasatt utannu

förkostnaderna jordbrukets huvudtitel totalt ökar.att sett
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Kommittédirektiv

1993:129Dir.

EG:senligtstödförUtredning svenskt programom
ochjordbruksmetodermiljövänligaförordning om

landskapetbevarandet av

1993:129Dir.

1993november25regeringssammanträde denvidBeslut

anför.Olsson,statsrådetChefen för Jordbruksdepartementet,

Mitt förslag
förslaguppgift lämnamedtillkallasföreslår utredareJag attatt en

EEGförordningEG:senligtför stödtill svenskt nrett program
land-bevarandetochjordbruksmetodermiljövänliga207892 avom

productionagricultural207892Council Regulationskapet on
ofprotection theof thecompatible with the requirementsmethods

countryside.of thethe maintenanceenviromnent and

utgångspunkterUtredningens
godjordbrukspolitiken ärden svenskaövergripande mål förEtt en

slå vaktMiljömåletsamhällets totala ärhushållning med attresurser.
odlingslandskap, mång-biologiskadenbevararikt varieratochettom

grundmiljöbelasming växtnå-minimera jordbruketsfalden och av
viktigtbekämpningsmedel. Det äranvändning attringsläckage och av
Jordbrukkulturmiljövärden bevaras.ochodlingslandskapets natur-

hushållninglångsiktiggod ochprincipenbedrivas utifrånskall enom
fastlagtsmiljöfrågoma harförSektorsansvaretmed naturresursema.

miljöeffek-positivaavseendenhar i mångariksdagen. Jordbruketav
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inte minstter, det äldre odlingslandskapet, med betesmarkergenom
och ängar bidrar till varierad landskapsbildsom och artriken ochen
varierad flora och fauna. Negativa miljöeffekter har dock också upp-
stått. Särskilda åtgärdsprogram genomförs för minska jordbruketsatt
negativa miljöeffekter i fonn näringsläckage och risker vid använd-av
ning bekämpningsmedel.av

Det ekologiska jordbruket bygger helhetssyn omfattar deen som
ekologiska och sociala sidorna jordbruksproduktionen. Man efter-av

bl.a.strävar produktion högkvalitativa livsmedel,en miljöav en som
tillgodoser husdjurens behov, kulturlandskap med artrikedomett och
genetisk mångfald, hushållande medett möj-naturresurser störstasamt
liga recirkulation näringsämnen. Till det ekologiska jordbruketav
lämnas särskilt stöd bl.a. i form rådgivning och marknadsfrämjan-av
de åtgärder. Det har också tidigare lämnats omläggningsstöd till ekolo-
giskt jordbruk.

Kunskaper och erfarenheter från den ekologiska odlingen är av
värde i arbetetstort med ökad miljöanpassning det konventio-en av

nella jordbruket.
Något särskilt trädgårdspolitiskt miljömål har inte lagts fast. Sedan

mitten 1980-talet har dock trädgårdsnäringenav i varierande utsträck-
ning kommit omfattas de miljöinsatseratt primärt jord-av som avser
bruket. Det bör finnas goda möjligheter för trädgårdsnäringen att
ytterligare minska användningen bekämpningsmedel.av

Riksdagen har beslutat under budgetåren 199394-199596att avsät-
3 miljoner kronor åretta för miljöförbättrande åtgärder på träd-om

gårdsnäringens område. Medlen skall bl.a. föranvändas minskaatt an-
vändningen bekämpningsmedel och för miljöinriktad rådgivning.av
Det beslutade stödet för ekologisk jordbruksproduktion lO miljo-

kronor år skall kunna användas förner stöd till ekologiskävenper
trädgårdsproduktion.

1990 års vsmedelspølitiska beslut
Med 1990 års livsmedelspolitiska beslut förutsågs jordbrukspro-att

duktionen skulle till vad kunde inom landet vil-avsättasanpassas som
ket skulle kunna medföra förändringar i odlingslandskapet. Me-stora
del anslogs därför till landskapsvård för bevara vissa nationelltatt
värdefulla miljöer fastlagdamed kvaliteter från naturvårds- eller kul-
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kro-250 miljoner199394 harbudgetåretFörturmiljövårdssynpunkt.
ersättningSärskildåtgärder.landskapsvårdandeför sådanaavsattsnor
NOLA.odlingslandskapetinaturvårdsåtgärderockså förlämnas

kultur-ochmed högabiotoperbevarastöd syftar till natur-Detta att
Även tilldelatsharRiksantikvarieämbeteti odlingslandskapet.värden

värde-vårdförmiljoner kronor,8närvarandemedel, försärskilda av
fortlö-Enodlingslandskapet.isärdragkulturlandskapsavsnitt ochfulla

miljöeffekterreforrnenslivsmedelspolitiskadenuppföljningpande av
Riksantik-jordbruksverk ochStatensnaturvårdsverk,Statensgörs av

varieämbetet.
betecknasavseendejordbmkspolitisktidelar landetDe somsomav

undanta-principilivsmedelspolitiska beslutetSverige har i detnorra
refor-följaförväntadesproduktionsanpassninggits från den avsom
Sveri-ijordbruketbetydelseSkälet till dendetta norrasomvarmen.

grundläggan-denFörutomaspekter.regionalpolitiskafleraharge ur
upprätthållatilljordbruketbidrarlivsmedelproduktionende attav

iproduktionEnsamhällsstruktur.ochbefolkningsysselsättning, nor-
och harlivsmedelsberedskapenförbetydelsefullSverige vidareärra

de kultu-ochlandskapsbildenbevaraviktig roll fördärutöver atten
dänned.rella värden hör sammansom

jordbrukspolitikEG:s gemensamma
för-övergripandeEG. DetimedlemskapansöktSverige har om

integreringfullständigjordbruksområdethandlingsmålet är att en
dagfrån denskall skejordbrukspolitikEGzsmed gemensamma

i fort-Sverigeangelägetockså ävenmedlem. DetSverige blir är att
standarderambitioner ochhögaupprätthålla sinakansättningen

miljöområdet.
EGzstillämpaSverigeEG-medlemskap kommerVid att gemen-ett

förutsätt-förändrademedförpolitikjordbrukspolitik. Dennasamma
miljöeffekterockså andrasannoliktdärmedjordbruket ochningar för

kundevadmedjämförtjordbruksproduktionenförknippade med man
beslut.livsmedelspolitiska1990 årsfullföljandevidförvänta sig ett av

EG-medlem-vidblirjordbruksområdetpåmiljöeffektema ettVilka
påbl.a.medlemskap,vidgällerreglerdeberor delsskap ettsom

medlemskapsförhand-resultatet imiljöområdet, delsjordbruks- och
avseende ärbetydelse i dettahakommerFaktorerlingama. attsom



l

4

bl.a. storleken de svenska produktionskvotema och utformningen
tillstödet jordbruket i Sverige och andra från jordbruks-av norra

synpunkt mindre gynnade områden Sverige.i
I samband med EG:s reform den jordbruks-senaste av gemensamma

politiken infördes s.k. kompletterande stöd bl.a. syftar till mil-ettsom
jövänligt jordbruk och bevara landskapet och landsbygden. Stödatt
lämnas bl.a. för minska användningen gödnings- och bekämp-att av
ningsmedel och andra extensifiera produktionen,sätt reduceraatt

eller fårbesättningamasnöt- storlek för införa ekologiska pro-samt att
duktionsmetoder. Stödet skall, inom de i förordningen angivna ramar-

utformas utifrån de nationella behoven på området.na,
Generellt för detta miljöstöd gäller varje land skyldigtäratt att er-

bjuda det till sina lantbrukare. förordningenI kriterier ochanges
maximinivåer för stödet föroch EG:s medfinansiering. Normalt upp-
går EG:s medfinansiering till 50 %. De nationella fårprogrammen
dock innehålla högre ersättningsnivåer. I sådana fall finansieras över-
skjutande belopp nationellt stöd och måste andra natio-ettsom som
nella stöd godkännas EG-kommissionen.av

Zonprogram för miljöstöd skall för områden homogenupprättas av
karaktär i fråga miljö och Detaljutforrnningennatur.om av program-

fråga för detär enskilda medlemslandet. Vissa stödfonnermen en
kan få gälla generellt i hela landet. Zonprogrammen skall gälla för en
period minst fem år. Medlemsländema måste också redovisaom en
uppskattning kostnaden för genomföra Medlems-attav programmen.
ländemas skall godkännas EG-kommissionen.program av

För EG:s kompletterande miljöstöd för Sveriges delatt skall kunna
träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap angelä-detärett

utarbeta nationellt baserat svenska förutsättning-get att ett program
och prioriteringar. Jag föreslår därför särskild till-utredarear att en

kallas för utarbeta förslag till svenskt miljöprogram inomatt ett ett
för EG:s jordbrukspolitik. Programmet skallramen gemensamma

kunna träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap.ett

Utredningsuppdraget
Utredaren skall lämna förslag till utformning svensktettav pro-

för stöd enligt EG:s förordning miljövänliga jordbruks-gram om
metoder och bevarandet landskapet.av



5

miljömålen, ochsvenskadeför utredaren börUtgångspunkten vara
jord-inomkulturrniljövården,ochinombehov finnsde natur-som

ianförtregeringenvadvidare beaktaUtredaren börbrukspolitiken.
199394:prop.mångfaldbiologiskförstrategipropositionen om en

Utredarenodlingslandskapet.ochjordbruketsärskilt i fråga30, om
tillgodoses,kanbehovensvenskaspecifikaockså hur debör överväga

and-ochjordbruketinommiljöåtgärdemaexisterande svenskaoch de
tillämpningsområde kanförordningensfaller inomstödforrner somra

skallUtredaren upprättaför ettinomutformas programmet.ramen
miljömäs-naturliga ochbeskrivaochförslag till zonemaszonprogram

skallUtredarenkaraktär.strukturellaförutsättningar och derassiga
olikainom detillämpbarastödformerockså vilka äröverväga som

zonema.
samord-liksom derasolika insatser,utfominingenBehovet och av
svensktkonsekvensernabakgrundning, skall analyseras ettavmot av

jordbruks-till denmed hänsynEG-medlemskap särskilt gemensamma
harFörhandlingsutfalletmiljömålen.svenskadepolitikens effekter

uppmärk-sammanhangi dettaUtredaren börbetydelse.givetvis stor
medlemskapsforhandlingama.pågåendefölja desamt

organisa-myndigheter,berördamedi samrådbedrivasArbetet bör
jordbruksverkStatensnaturvårdsverk,Statensutredningar.tioner och

förövergripandei dethar dag ansvaretRiksantikvarieämbetetoch
landskapsvårdsersättningen.

uppmärksamma anförts ifrågori dessavadUtredaren bör som
Åtgärder förberedaförbetänkandeOmställningskommissionens att

1993:33.SOUEGlivsmedelsindustri förjordbruk ochSveriges
budgetproposition prop.1993i årsanförtsvadenlighet medI som

enligtförinomdet10, 24 bör199293:100 bil. ett programramens.
bevarandetochjordbruksmetodermiljövänligaEG:s förordning om

ekologisktillomläggningstöd förtillförslagingålandskapet ettav
för ekolo-förutsättningarnaockså studerabörproduktion. Utredaren

Sverige.giskt lantbruk i
konsekven-administrativaförväntaderedovisa deskallUtredaren

Här-utformas.börkontrollenhurstödetföreslagnadet samtserna av
landskapsvårdsersätmingförtecknasavtaldebör utredas hurvid som

medlemskapstidpunk-föreodlingslandskapetinaturvårdsåtgärderoch
införan-tillmed hänsynavtalstideravseendemedbör utformasten

regler.EG:senligtdet det programmetav nya



Utredaren skall vidare redovisa förväntade kostnader för program-
och dess administration,met utvärdering och uppföljning och föreslå

finansiering förslagen.av
Utredaren bör redovisa sina förslag den 1 april 1994.senast
Utredaren skall beakta kommittédirektiven till samtliga kommittéer

och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning
dir. 1984:05 och direktiven redovisa regionalpolitiskaatt konse-om
kvenser dir. 1992:50.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jagnu att rege-

ringen bemyndigar chefen för Jordbruksdepartementet
tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordning-en av-

1976:119 med uppgift utredaen fråganatt svensktettom- pro-
för stöd enligt EG:s förordning miljövänligagram jordbruksmeto-om

der och bevarandet landskapet,av
besluta sakkunniga,att sekreterare ochom biträdeexperter, annat

utredaren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belastaatt nionde huvudtitelns anslag Utredningar
m.m.

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och

bifaller hans hemställan.

Jordbruksdepartementet
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oftheofthe,L withthe .,Lagriculturalon p. r of countrysideandthemaintenancetheenvironment

undernon-foodofproductsforproductionCOMMUNITIES, theWhereasEUROPEANCOUNCILOFTHETHE uses thecomplywithset-asideschemeC-mmunity musta whereas,environmentalprotection;ofrequirementsestablishingthe Europeanregard the TreatyHaving to products;suchapplytherefore, schemethis tomustnotand43particularArticles42andCommunity, inEconomic
thereof,

the introductionschemeWhereas orto encouragea,fromtheCommissionproposalregard theHaving helpparticularfattningpracticesofto maintenance tomayof theted protectionspecificproblemssolve toA contributethuscountrysideandtheenvironment toof the European ortheregard opinionHaving to goals;environmentalpolicyParliament1,

andSocialof theEconomicregard theopinionHaving to theinand mralagriculturalWhereas areasmanyCommitteeP, bynsenr Jm
theinstitutionwhereasforestfires;floodingandsoilerosion,

landofupkeeptheare of specialenvironmentalprotectionof cantheWhereas requirements to encouragemeasuresrisks;reducesuchpolicy;agriculturalintegral of thepart commonan

theproductionagricultural inWhereas reducetomeasures such Lproblemsoftheof scalebecausetheWheteas esthebeneficialhave impactCommunity onmust a whoCommunitytheall farmersinapplicableshouldbe toenvironment; willwhichmethodsfattningundertake protect.to use countrysideandthetheenvironmentmaintain proveor of agriculturalwhereas intensiñcationaffectfactors theenv fromfurtherWhereas refrainandmany to,withintheCommunity;diversesubject production;to pressuresvery

wouldaid schemeappropriateWhereas encouragean landfor arableset-asideschemetheWhereas currentintroduwholebyfarmers society orto asaserve 232891EEC Noof RegulationArticlefor 2, provided incompatiblewith thefarmingpracticesutinuingto use coveringregulation:inthebyreplaced provisionshasbeenandof theenvironmentdemandsof protectionin... whereasof markets;theorganizationthe appearsV onandthescapeof theandupkeepnatural urces forlong-tenn4iatetol aCountryside; n , andenvironmentallandforagriculturalset-uid:of reasons
ofnaturalfortheprotection resources;schof aidintroductionWhereasthe to agean andof fertilizersthesubstantialreductionsin useof fattningorganicproducts the Regulationplant-protection thisprovidedforinthe mustuse Whereasor measurespollutionagriculturalreduce encouragefatmerstomakeundertakingsregardingfarminghelp onlymethods tonotcan market Inumberofadaptbutalso LI m:to L Jsectorsto oa ., 1rmethods; andtherebyproduction oountryside,lessintensive oftheV andmaintenanceprotectionenco thewhereasmarket;thebalaneingcontribute measurestoto causedbylossesincomeforfarmersanimal eompensate anymustfarm livestoclt inreductioninWhereas ora for theandinandor inaeasesreductionsin costsoutputenvironmentalhelphectareproportion aventocanper theenvironment;improvingplayintheyaofsheepand partLfrom cdueto,Å

forschemeextensiñcationthetherefore,wbereas,catde;
of CoundlArtide3providedfor4 invarious ofofcodesMemberStates, theintroductiontheWhereasJuly 1991of 15No232891EECRegulation on fattningmakehelpalsoagriculturalpracticegood toshould canagriculturalefficiencyoftheimproving structures ofrequirementscompatible thewithpractiasunderthis morebeincotporatedintheacheme protection;environmentalRegulation;

7.1991,C300,21.11.O]No p. conditionsnaturaloftheenvironment,diversityWhereasthe1992.C94,13.4.NoP 0] of theindie variousagricultureofandthe partsstructure1992, 25.C 4.No 98,21.O] p. Communitycallforthemumrespnovidedforcobeadapted;8.1991, 1.O]NoL218,6. p.
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whereastheyshouldthereforebeimplementedwithinthe contribute providing forappropriateincometo an-frameworkof zonal for the of farmers.progranunes managemagricultural abandonedlandandpossibly ofor partasnationalregulations;
ThisCommunityaidschemeintendedto promote:

WhereasboththeCommunityandtheMemberStatesmusttheireffort educatefarmersincrease andin, informthem thea offarmingto practiceswhichreducethepollutinguseof,theintroductionofagriculturalandforestryproduction effectsofagriculture,factwhichalsocontributes.amethodscompatiblewiththeenvironment,and particularin reducingproduction, improvedmarketbalance;toanpracticeregardingtheapplicationof codeofgoodfattningaand farming;organic b v environmentallyfavourableextensificationofan cropfarming,andsheepandcattlefarming,includingtheWhereas,order the effectivenessmaximum oftoguarantee ofConversionarablelandinto grassland;extensivesuch vital thattheresultsyiugiammes, to ensure areredandmonitoredregularly; ofc agriatlturallandusing which compatibleways arewithprotectionand ofimprovementtheenvironment,Whereassuch contributetowardscertainmeasuresmust thecountryside,thelandscape,natural theresources,specificenvironmentalgoals Communityset out andsoil diversity;geneticlegislation;
d the ofuplteep abandonedfarmlandandwoodlartdsWhereas, thatthegiven Community contribute theto to wherethis for environmentalnecessary reasonsorfinancingofthescheme, beable ascertainthatthemust to ofbecausenaturalhazardsandfirerisks,andtherebyimplementing adopted Memberthe Statesarrangements thedangersassociatedwiththedepopulationofavertcontributetowardsthe of objectives;whereasattainment its agriculturalareas;ofthe betweentheMembercooperation Statesandstructure

theCommissionintroduced Article of29 Regulation
e long-termset-asideof landforEEC No425388 of agricultural19December1988,layingdown reasonsfor connectedwiththeimplementingprovisions Regulation environment;EEC No205288

regardscoordinationof the of thedifferentactivitiesasStructuralFundsbetweenthemselvandwiththeoperations f land for public and leisuree. managem accessof theEuropeanInvestmentBankandtheotherexisting activities;financialinstrumentsO, shouldbeusedforthispurpose;
educationg and forfarmerstraining of farmingin typesWhereasthe -| LI for implementingtheresourcesa compatiblewith therequirementsof environmentalprovidedfor thisin Regulation beadditionalmeasures must ofprotectionanduplteep theCountryside.forthoseavailable the plementatiunof underto easurestherules thegoverning StructuralFunds,and forparticularin

applicable coveredbyobjectivesinregions and1measuresb defined5 ofin Article Regulationl EI-ICasNo2052881. Anicle2

Aidscheme
HASADOPTEDTHISREGULATlON:

effectsSubject the andthepositive environmentto on farmerswhoCountryside,thesche includeaidformayArticle] undertake:

Purposeoftheaidschense reducesubstantiallytheir of fertilizersandora to useproducts, keep thereductionsplantprotection to toorCommunityaidschemepart-financedA theGuarantee alreadymade, introduce withcontinue organictoor orofSection the EuropeanAgriculturalGuidanceand farmingmethods;
GuaranteeFundEAGGF herebyinstituted orderin to:

b otherthanthosereferred a,change, intoto meansthe be introduceddianges undertheaccompany to- formsof includingforage,extensiveto crop,moremarket rules,organiution productionproduction, maintainextensivetoor arableintroduced themethods in convertpast, toorcontribute theachievementofthe policyCommunitysto- land grassland;extensiveintoobiectivesregardingagricultureandtheenvironment,
reducethe of andcattle foragee proportion sheep374, to perI OJNoL 31.12.ma, 1.p.OJNoLns, 15.7.ma, 9.t area;p.
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provideappropriatemadethewith f thecompatibleotherfarmingpracticesd toarrangementsto use ruralagriculturalandand informationforof theof operators.protection environmentrequirements
of thewellnatural maintenanceasresources,as ofanimalslandscape,countrysideandthe to rear andor paragraphs2fromof derogationBy4. waybreeds dangerofextinction;local in regulatorygeneralestablishMemberStates amay horizontalapplicationfor theprovidingframeworkfarrnlandof abandonedthe upkeepe orto ensure referredof aidstheofthroughouttheirterritory moreoneorwoodlands; and,wherebedefinedframeworkThatArticle2.in mustto zonalsupplemented theappropriate, prugrammeswithfor least viewasidefannland 20f toaat yearssetto referred paragraph1.intoinconnectedwiththefor environment,its purposesuse of biotopefor establishmentparticular the reservesorof hydrologicalfor thenaturalparks protectionor

systems; Article4
and leisurepublicland forg accessto manage of eidandNature amount:activities.

livestockunitinclude hectareaddition,the scheme annualpremiumAn2. ln l.tomeasures orpermay whogivegranted farmersregard farming shallbeof farmerswith herdremovedfromthetrainingimprove to toor a forArticle2referred inoftheundertakingscompatiblewiththeenvironment.forestry atpractices tomoreoneor theaccordancewithfive inleast programmeyears, theset-aside,oftheconcemed.the lnapplicablein casezoneshallbefor20undertaking years.Article3
shallof thepremiumLl.Themaximum2 amountAidprogramrnes . vbe:

theirthroughoutimplement,MemberStatesshall1. for whichannualforhectareECU150 acropsperthespecificneeds, -theiraccordancewithandterritories, in marketunderthegrantedhectarepremiumpermultiannualoffor Article2aid provided inscheme means question,the ingoverningregulations cropsreferredobjectives inthecoveringzonal topnugrammes ofdiversityreflecttheshallTheArticle1. prugrammes andannualotherforhectareECU250 cropsperandconditionsnatural -environmentalsituations, pasture,of fattningand the mainagricultural typesstructures priorities.environmentpractised,andCommunity whichbylivestockunitcattleforeachsheep210ECU or- reduced,herdawhichshallzonalEach2. areacoveranprogramme and theof the environmenthomogeneousin terms breedendangeredoflivestockunitforeachECU100 anaids -all of theprinciple,shallinclude,Countrysideand in reared,sufficientwheretherefor Article However,provided in 2.
aidswhichberestrictediustiñcation, to areammesmayprugt specializedoliveforhectareECU400 groves,perof -linewiththespecificCharacteristicsin anarea.

fruits,forhectare citrus000ECU1 per-forbedrawn minimumshallZonal up aprogrammes followingtheleastand containoffiveperiod atmust andyears perennialfor otherhectareECU700 cropsper-information: wine,
and, wheregeographicalof thedefinitiona areaa abandonedofuplreepfor thehECU250perconcerned; -applicable,thesub-areas land,

andenvironmentalnatural,descriptionof theb a aside,for landhectareECU600 setperof theCharacteristicsstructural -area;
propagationandcultivationforthehectareECU250andtheirobjectivesproposedof thedescription perc -a andconditionslocaladaptedplantsof usefulof theCharacteristics toof thejustificationin view area, bygeneticerosion.Li enviroftheCincluding indicationan v seekswhichtheofobjectiveslegislationthe programme

fulñl; i givenlivestocltunitsanimalsintoto tableforconvertingThe
theAnnex.intakingofaid, intoconditionsforthed the accountgrant

encountered;problemsthe andannualforeligibleThemaximum crops3. thehectareincreased ECU350beshalltheimplementing perexpenditurefor toofannualestimate pasturee an givenforthe area,andtimehas, thefarmer onesameat samezonalprogramme;
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of theundertaltingsreferred Articlein 2or l amore to Noaid begrantedunderthisRegulationinmay respectandb, togetherwith undertaking referred of subjectan theas Communityto set-asideschemewhichareas toArticle d.21 beingusedfortheproductionof non-foodproducts.are

3. While4. Where ensuringthat the incentivepremium grantedfor ofthereduction theof thea contentnumber retained,of livestock MemberSates theunits: restrict aidmeasure may toamaximum holdinganddifferentiateaccordingamountperholdingsize.totheaidsprovidedfor Articlein 21 andba- notmaybegrantedfortheforage of theholding,area
the eligiblemaximum of for forage Articlepremium 6- underArticle2l d shallbereducedby50%.areas

Courses,traineeshipsanddemonstrationprojects
Subject5. conditions be deterrninedby theto to 1. Where financingCommissionin accordance grantedwiththe underArtide ofprocedurelaiddown 28noRegulationEECin Article29 of NoRegulatio 232891, MemberEEC No States425388, the mayintroduceCommunity aidschemealsocontribute forthe training andreferredpretniums a separatemay to coursesto traineeshipsconcemedthe within preceding agriculturaland forestryparagraphswhich granted Memberare productionStates order practicescompatiblein thewithfor requirementsoflossesresultingto mpensate- offrom protection thethemandatory environmentandapplicationof naturalthe andrestrictionsreferred resourcesto maintenance,of theArticle the countrysideand2 in of thelandscape,andimplementedtheincontext measures particularlywithcodesofMember goodfattningStates Community practice goodprovisions.pursuantto orfattningorganic Thepractice. aidschemeshallincludethe

of aid:grant6. MemberStates stipulatethat farmersmay aundertaking begiveninthe of overallplanformay forattendancecontext of andan traineeships,courses-the holdingentire for thereof.or parta
fortheorganizationandimplementationof and- coursestraineeships.lnsuch the oftheaid becalculatedcases, amount may asanfigureoverall taking oftheindividual andaccount amounts TheexpenditureincurredbytheMemberconditions Statesthis inin Article grantingandArticle5. the referredaid theñrstin subparagraphshallbeeligibleto

ECU2500 completingfulltoup perperson a courseortraineeship.
Article5 The byconcemedthisArticleshallmeasure notcovercoursestraineeshipswhich of normalor arepart programmesorConditionsofpant curriculaof secondaryhigheragriculturaleducation.or

TheRegulation 2. Communitylnorder achieve contributetheobjectives demonstrationofthisto in may toprojectsthe of fattningthe concerninggeneral referred compatiblerules practices withthein Articlecontext 34toand requirementsthe zonal environmental andprotection,Member inparticularStatesshall onor progtammes, theapplicationofdetermine: codeof goodfattningpracticeandafattningorganic practice.
a theconditionsfor aid;granting

The C mmunitycontributionreferred the firsttosubparagraphmay assistanceforb andthe trainingof aid bepaid. coverthebasisof theamount to on educationinitiativesincludingmaterials nizedundertaking bylocalgiven thebeneficiaryandof thelossof ut,non-governmentalorganizationsincomeand in thisof the orneed provide incentive; competentto an field.
c the whichtheaidfortheuplreepof L edtermsonland referred Articlein 21 e begrantedas to may tootherthanfarmers,where farmerspersons Article7no areavailable;

Programmeappraisalprocedured theconditionsbe thebeneñciary thatto met toensurecompliancewiththeundertaltings beverifiedandmay l MemberStatesshall theCommission,communicateto.monitored; 30July1993thedraftgeneralregulatoryframework
referred inArticle and34 thedraft referredto pmgammesthee whichtheaid begrantedwherethetemson in Article3 andmay 1 existing proposedlaws,to any orfarmerpersonallyunable give undenaltingfor regulationsto administrativean by whichprovisions theyortheminimumperiodrequired. intend applythisRegulation.to
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complywiththesaidtheprovidedthatherein,the measureshall examineCommission textsThe2. and93 94Articles92,andwithRegulationofthisobjectivesderennine:orderavd inmmuni ro of theTreaty.oftakingRegulation,thiswithcomplian accounttheir r- the variouslinks betweenand theobjectivesits theforceinof intodateaftertheThree2. entryyears theshallmeasures, the Commission presenttoMemberStates, theCounciltheandarliament reportonEuropean apart-financing,eligibleforof thethe measuresnature- Regulation.of thisapplication
foreligibleexpenditureof part-totalthe amount- financing.

Articlellof theapprovalthedecideshallCommissionThe3. on theandzonalframeworkregulatory ,,ammes,ongeneral pl- ac-cordance Transitionalprovisionsandparagraph in2listedinfactorsof thebasis of RegulationArticle29downlaid inprocedurewiththe ofArticle39425388. inreferredEEC No of theApp tomeasures withtheextendedshallbe23289EEC NoRegulation
effect:followingArticle8

dealing232891,NoEECRegulationofArticlel. 3Communityof shall remainRate production,ofextensificationwith zonaltheofforcethe intountilapplicable entryinbe75%shallpart-financing thisof Community ofThe Article31referred inrate toyrogrammesofdefined pointinobjective kooveredby the regulatoryregions of theRegulationorthe ,inand50°lo88No2052EECRegulationofArticle1 Article34.saidthereferred intoregions.other
232891,NoEECof Regulation24ArticlesZl2. to shallenvironmentallysensitiveaid areas,with indealingArticle9 zonaloftheforceintotheuntilhnremain entry of this31Articlereferred intoprogrammesof applicationrules frameworkDetailed regulatoryof theRegulationor , 4.Article3saidin.thereferredtoshallbeRegulationofthisapplicationfortherulesDetailed thewithaocordancein annualCommissionby theadopted remainingfortheeligibleThemaximumEECof RegulationArticle29down oeilingslaid in with theprooedure lineadjustedinshallbepayments88.No4253 Article4.forprovided in

Article10
Article12

provisionFinal
forceintoEntryMber StatesshallRegulationThis not r ofapplicationoffieldtheinimplementing,from except of itsdaytheforceintoshallRqulation onThiswhich the enterforaidadditional2,Article5 measures the EuropeanJournalOfficialtheinpublicationdownlaidthosedifferfromaidofof grantingconditions J Climit:4thewhichofthehereinor r

|u||in.nlLmd...initslhisRegulationshallbe
States.

1992..30JuneLuxembourg,Doneat
CounciltheFor

PresidentThe
CUNHAMARQUESArlindo
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ANNEX

TABLEFORCONVERTINGCATTLE,EQUIDAE,SHEEPANDGOATSINTOLIVESTOCKUNITSLSU,ASREFERREDT0 [NARTICLE4

Bulls, andotherbovineanimalscows overtwoyearsof andEquidae sixmonthsage, oldover 1,0 LSU
Bovineanimalsfromsixmonthstotwo 0,6years LSU
Ewe: 0,15LSU
Goats 0,15LSU
Theoocfñcientsfor and applicablealltheewes ;catsare LSUto inArticleamount; 4.pet setout
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Värdering miljövariablerav som

påverkas jordbruksproduktionav

DrakeLars

Inledning
Ett syfte miljövariablermed värdet imäta monetära äratt termerav

jämföra dessa med marknadsförda nyttigheter. Den bakomliggandeatt
teorin välfardsekonomi bl.a. utgår från människorär att ut-som ger
tryck för sina preferenser frivilliga påval marknader. Detgenom
finns dock så mycket imperfektioner i verklig ekonomi atten man
inte kan ifrånutgå marknadsprisema helt korrekt avspeglar män-att
niskors preferenser. När miljön skall värderas i monetära termer upp-
kommer antal problem ytterligare försämrar möjligheternaett som

på korrekt människors preferenser. Problemetsätt mäta äratt ett att
det gäller miljö finns det normalt inte någon marknad därnär män-

niskor kan för sinauttryck preferenser. Därmed finns det hellerge
inte något pris direkt kan avläsas. någonVärdet miljövariabel,som av
eller miljöeffekterna produktionsinsats, kan på flera olikamätasav en
sätt.

Utebliven vinst beror på förändrad miljökvalitet för andrasom
företag, företrädesvis i andra sektorer den där miljöpåverkanän
uppkommer.
Konsumenters beteende på andra förmarknader kan utnyttjas att
indirekt skatta värdet någon miljövariabel. Resekostnadsmeto-av
den och fastighetsvärdemetoden Hedonic price.
Skapande hypotetiska marknader för miljövariabler, dvs. frågorav

betalningsvilja. Contingent Valuation CVM.Methodom
Politiska beslut skattesatser eller kostnader för beslutadet.ex.om
åtgärder för minska negativ miljöbelastning marginalkostna-att
der.

SverigeI har framför allt 3 och 4 Metoderna under punk-använts.
1 och 2 bygger på faktiskt marknadsbeteende de kan baratema men
användarvärden och inte existensvärden. CVM 3 kan allamäta mäta

värden bygger inte på faktiskt beteende hypotetisk. Attärutan ut-men
nyttja politiska beslut utgår från politiker individemasatt aggregerar
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inte perfekt Metoden kanpreferenser, dock sarmolikt sätt. natur-ett
skallpolitiker hur miljönför råd tillligtvis inte användas att ge om

marginal-tillämpaanvändas förvärderas. Den kan däremot att samma
tillämpas på andramiljövariabel denvärdering för viss som somen

tolkasskattningarna bör i första handhåll i samhället. De monetära
betalningsviljanivån generellpå betalningsviljan. Ende mäterattsom

Savisic 1989.miljöändamål skattats Johansson ochför har av

mångfaldbiologiskLandskap och
varia-och i flera avseendenskaparupprätthållerJordbruket öppetett

värdefullt från estetisk, rekreations och bio-tionsrikt landskap ärsom
variationsrikedom, aktiviteterMänniskor värdesätterlogisk synpunkt.
stöds flertal studier selandskapet grad öppenhet. Dettai och ettavav

studiem.fl. 1991. IAlness-Brinkman 1975 och Draket.ex. aven
jordbrukslandskap det alter-bevaratLUI 1988 framkom ärattt.ex.

motiv för till jordbru-främst bland stödnativ allmänheten sättersom
biologisk mångfald utanför jordbruket har studerats iVärdetket. av

internationella studier.flertal svenska ochett
betalningsviljan för mellan 16 och 74genomsnittligaDen personer

priser. Resultaten bygger påtill 718 krår i 1990 årsår har uppmätts
1992betalningsvilja Drakerikstäckande studie med intervjueren om
till ijordbrukslandskap har uppskattats1993. Värdet bevaratoch av

30Betalningsviljan högre i Norrland + %genomsnitt 300 krha.l är
länet.betalningsvilja i sin helhet detindividemas antas avse egnaom

Åker tilltill 140 krha, betesvallmed spannmål har uppskattats 1
Variationema mellan olikahagmark till 2 760 krha.2 180 krha och

värdefulla hagmarkersannolikt Biologiskt särskiltfält mycketär stor.
ängsmarkerantagligen högre, vilket också bör gällavärderas avsevärt

jämförelse meduttryckta ihög kvalite. Alla dessa värden är gran-av
på O krha.landskapsvärdeplantering på åkermark haantas ettsom

förstudie m.fl. 1991 relativa värdenI lokal Drake har ytter-en
i detmarkanvändningar värdenligare några skattats. De angessom

i studien åsetts index 100 ochföljande normalt jordbrukbygger att
erhöll naturvårdsbetegranplantering åsatts indes I studienatt en re-

slaghackslandskap 30,lativvärdering på 100, betesskog 80, spontan
också20 björkplantering 20. framkomigenväxning och Det män-att

åkerlandskapet i form åkerhol-niskor värde på variation isätter av
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och dikenstenmurar öppna Hasund se kommande arbetemar, m.m..
har relativt hög betalningsviljauppmätt för dylika inslag i jordbruks-en
landskapet.

Eutrofiering
Jordbrukets läckage kväve och fosfor har gödande effekt påav en

Kväve har betydelseytvattensystem. förstörst kustvatten och fosfor
har betydelse för inlandsvatten.störst Vid omfattande tillförsel upp-
står negativa effekter såsom algblomning och bottendöd. Tillgången
på fisk minskar och lågkvalitativa på bekostnad dearter gynnas av

människor villiga betalaarter är för. Läckage kvävesom att mest av
påverkar grundvattenkvaliténäven negativt.

De ekomnomiska förlusterna i fiskerinäring, vattenbruk och för-
ädlingsindustri fullständig utslagning ñskbeståndet i svenskaav en av
kustvatten har beräknats till 320 miljoner kr Silvander och Drake
1988. Sportñskarnas värdering tillgången på fisk, både användar-av
och existensvärden, har uppskattats till 1 600 krperson och år i en
rikstäckande CVM studie. Betalningsviljan bland intepersoner som
bedriver sportfiske i de aktuella har uppskattats till 300 krvattnen

Silvander 1991. Sammanlagt uppskattas förlusterna tillperson 1,6-
l,9 miljarder kr. Grovt räknat ligger kostnaden kilo kväveper som
tillförs kustvattnen på mellan 10 och 20 kronor. Observera allaatt
miljökostnader inte inkluderade.är

Ett alternativt räkna byggersätt på marginalkostnadenatt att att
reducera kväve i kommunala reningsverk lågt räknat 50är krkgca
Andréasson-Gren 1991. Om dylika investeringar, beslutatssom po-
litiskt, motiverade det rimligt insatserär minskar kväve-anses att som
läckage från jordbruk värderas på motsvarande Läckage frånsätt.
jordbruk beror på lång rad faktorer jordart, växtslag,en t.ex.som
stallgödselhantering, jordbearbetning och kvävetillförsel. Belastning-

på kustvatmen med avstånd mellan utsläppspunktavtar ochen kust. I
genomsnitt når 73 % jordbrukets läckage fram till kusten Löfgrenav
och Olsson 1990. Det därför inte möjligtär räkna fram enkeltatt ett
samband mellan insats kväve och läckage. Man kan möjligenav grovt
räkna med nitratläckaget minskar med 0,25att kg kväve för varje
kilo minskad tillförsel handelsgödsel i kortsiktigt perspektivettav
Rude 1991. Värdet läckageminskning minskad tillförsel kanav av
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då beräknas till i genomsnitt 2,2-7,3 Krkg tillförd kväve 15 alterna-
tivt 50 krkg Nr0,250,73. Om hänsyn till andra variabler kvä-äntas
veinsatsen blir intervallet mycket brett. Våtmarker kan medverka till

kvävetillförseln till kusterna i Södra Sverige minskar till lägreatt en
kostnad Andréasson-Gren 1991. Odling fånggrödor kan ocksåav re-
ducera kväveläckaget till lägre kostnad också effekter klirna-en om

på grund ökad kolbindning inkluderas 1993Draketet av
Fosfor läckagesynpunkt mindre problem kväve och detär änettur

finns inga ekonomiska analyser miljökostnadema i Sverige. Förav
fosfor bör den långsiktiga uttömningen livsnödvändig be-även av en
gränsad med i beräkningen. Hushållning med fosfor där-ärtasresurs
för motiverad. Monetär värdering uttömning fosfor kommer attav av

helt beroende vilken diskonteringsränta väljs. Ju högrevara av som
desto lägre värde åsätts uttömningen.ränta

Klimatförändring
Jordbruket bidrar till jordens uppvärming utsläpp kol-genom av
dioxid COz, och dikväveoxid. Koldioxiden kommer i förstametan
hand från minskning jordamas innehåll organiska ochämnenav av
från fossila bränslen används till traktorer, uppvärming, trans-som

och framställning insatser kvävegödselmedel. Me-porter t.ex.av som
kommer i första hand från mjölkkor och andra betesdjur, fråntan

stallgödsel och från våtmarker. Dikväveoxid lustgas i olikaavges
mängd från all växtodling inom jordbruket och ökar med kväveinten-
sitet och marken obevuxen del året.ärom en av

Det finns inga kostnadsberäkningar för förhållanden.svenska För
amerikanska förhållanden har beräkningar gjorts för det fall där kon-
centrationen koldioxid i atmosfären fördubblas. Resultaten visar attav
de kostnader kan beräknas 1 % BNP. Omräknatmotsvararsom ca av
till kilo koldioxid blir det 2-6 Nordhaus 1991, Morgenstem 1991öre
och Cline 1991. De svenska skatterna 8 32 öre är ett annat ut-resp.
tryck för samhällets värdering. Om avgifter på utsläpp kilo kol-ettav
dioxid motiverat det logiskt subventionera bindningär kol-attanses av
dioxid i motssvarande grad, alternativt markanvändning ellergynna
produktionsprocesser binder kol. Detta har mycket bety-storsom en
delse för jord- och skogsbruk se Hultkrantz 1991 och Draket.ex.
1993. Det också motiverat avgiftsbeläggaär utsläppatt t.ex.av me-
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dessanivåer motsvarandenaturgivnadikväveoxid äm-och utövertan
varaktighet växthusgaser.aggresivitet och somnens

Bekämpningsmedel
land- och vattenekosyste-bekämpningsmedel påverkarAnvändning av

artsammansättning pårelativartantal och sättett som gynnarmens
omgivan-föroftaproduktionen,den önskade är ogynnsamtsommen

förekommer,negativa bieffekterflora Vissa andrade och fauna. t.ex.
Fogelfors m.fl. 1992.hälsoeffekter se t.ex.

förbetalningsviljagenomförd studienågonDet finns inte attom
kemiska be-användningenavstå från eller minskalantbruket skall av

närvarandepågår förCVM-studie Malmbergkämpningsmedel. En av
lantbruksuniversitet. OmSverigesför ekonomi,vid institutionen nuva-

preferen-människorsavspeglaoch övrig styrning,rande skatter, anses
till användningenytterligare hänsynmotivfinns det inget att ta avser

styrning markanvänd-gällerbekämningsmedel detkemiska när av
ning.

Försurning
börbegränsatförsumingen tordebidrag tillJordbrukets menvara

avgår vidammoniakfrågafrämstinte försummas. Det är somom
relativt hög kväve-växtproduktion medoch vidstallgödselhantering

bas-pååkermarken berorförsurningintensitet. Den uttag avsomav
kom-handelsgödseltillförsel kaneller på visskatjoner med skörden

jordbruks-därför interntkalkning och börmed ettses sompenseras
miljöproblem.problem än ettsnarare

rim-svavel 30 krkgpåOm utgår från skatten äräratt somman
ammoni-kilomiljökostnaden för utsläpplig beräknagår det ettatt av

10 försuran-vidare endast % harTill förutsättningarna hörak. att ca
vilket i och för sig kanmarkekosystemende effekt, göderresten vara

negativt.

Sammanställningar-kalkyler
jordbruksproduktion iolika formersamlade miljöpåverkanDen avav

1993. mil-Drake Denhar beräknatsGötalands södra slättbygder av
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jöpåverkan inkluderas i kalkylema landskap, eutrofieringsom avser
klimat.och I basköming värderas landskap enligt de principeren som

Åkerangivits värderas till 1421 -krha tilläggsvärde bevuxenovan.
mark, slåttervalldvs fånggröda,och 520 krha, betesvall 2 181 krha,
naturbertesmark 2 755 krha, energiskog 228 krha och våtmark
1 500 krha. Kväve, nitrat och ammoniak, tillfört till kustvatten vär-
deras till 14 krkg koldioxid och klimatförändring till 0,044 krkg
C02. Kolbindning vid övergång från komproduktion till andra al-en
ternativ har beräknats och därefter diskonterats med 5 % Ut-ränta.

nettoflöde koldioxidöver från förbränning, ersättning med bio-av
energi och bindning kol har och dikväveoxid tagits med.metanav

I alternativ körning ändrades värdering miljöfaktorema; land-en av
skapsvärden halverades-, kväveläckage värderades enligt altemativkost-
nad i reningsverk 50 krkg kväve, klimat värderades enligt den gam-

skattesatsen 0,25 krkg koldioxid och sänktes till 3 Stall-%.räntan
gödselspridning och foderproduktion med tillhörande miljöeffekter in-
går i kalkyler för animalieproduktion. Socialt värde beräknades som

miljövärden plus företagsekonomiskt vinst och markräntasumman av
till sarnhällsekonomiskamätt altemativkostnader, dvs världsmarknads-

priser.
I tabell l miljövärden och sociala värden jämförtanges summan av

med produktion korn för bas- altemativköming. Detta börav resp.
översiktlig bild relativ värdering olika användningge en av av av

åkermark och naturbetesmark. Resultaten förvånansvärt stabilaär
skillnad i värdering för enskilda miljövariabler.trots stor Alla skogs-

alternativ relativt låg landskapsvärdering och hög värde-gynnas av av
ring för kolbindning. Observera mjölk och gödtjur har låga rela-att
tiva miljövärden betesmark i sig högt värderat.är Metangas-trots att
avgång delförklaring till detta.är en

Alternativt kan värdering ske producerad inomtonper vara grup-
jämförbara produkter vilket inte visas i tabellen. En beräk-per av

ning produkter med hög produktionton hektarper gynnar t.ex.per
potatis och kyckling och missgynnar produktion med låg avkastning

hektar foderärtor och olika former betesbaseradt.ex. köttpro-per av
duktion. Det framgår också analysen miljöeffekt står miljö-att motav
effekt går mellannär produktionsaltemativen, dvs. det före-man
ligger
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klimatförändring ochochlandskap, eutroñeringl RelativamiljövärdenTabell
slättbygdcr.markanvändningsalternativ.Götalandssödrasocialavärdenför olika

hektar.komproduktion. Kronorproduktionsaltemativhärjämförts medAlla per

Z SocialtvärdeMiljövärde
Altem.Altcm. BasBas

0 00 0Korn
220363 1711130% lägreintens
427829 308686Fån grödag
448332 24090Stubbearbeming
7568663 5Höstvete

-1279144 -117741Höstraps
-2335-550 6063-146Potatis
-1017-1075-4 -14Foderänor
1170722 970 1084Slânervall
25451960 2166980Energigräs
354033981395 1845Betesvall
3092822 2317-554Energiskog
2222982 1136-704Gran

934 1897-477 1087Hybridasp
41602041 2355 4314Naturlig betesmark

1575314683 63144644Våtmark

1260-2097 -12095grovfod. 65Mjölk
-9540-1884 -10466spannmål -51
-681-124 -2315Slaktsvin -57

1372 659 -1031 -1372Diko
-579 1391 2928Kyckling -165

967 -1192 -1754Får1568
-6915 -7533Gödtjur -128 -1742

Källa: Drake 1993

landskapssynpunkt börmålkonflikter. Granskogsodling mot-som ur
Sänkteffekter vad eutrofiering och klimat.verkas har positiva avser

komproduktion till eutrofieringkväveintensitet i leder minskad men
målkonflikt föreligger intenegativt klimatsynpunkt. En dylikär ur

för fånggröda och minskad jordbearbetning.
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Sammanfattning
Följande tabell bedömningär bygger på ovanståendeen resultatsom

Iandskapsvärdenkrha: IntervallÅker öppet landskap 500- 1500
Norrlandtillägg 150- 450
Betesvalltillägg 400- 1000

Hagmark 1400- 4200
Högt klassadhagmarkoch slâttermarkkan detvärt dubblaellervara mer.

Miljökostnad för kväveläckage värderas till 10-50 krkg koldioxid.
Genomsnittligt värde minskad insats handelsgödselkvävekanav av

beräknas till 2-7 krkggrovt koldioxid.
Observera bindning kol i vissaatt fall står i direkt motsättningav

till landskapsvärdet och skillnader i bindningatt påverkar vilken me-
tod reducera kväveläckageatt samhällsekonomisktär optimal.som

Ett tack till Knut Per Hasund och Anders Lundin för flera värde-
fulla synpunkter
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[68]kurspåverkan vissainsiderfrågor.Otillbörlig ochFörsvarsdepartementet

Inomkommunalutjämning.[70]samverkanoch entreprenad.Räddningstjänsti [67] ochEG.[74]Punktskattema
bankombudsman.Allmänhetens [79]Socialdepartementet

föreställningar kvinnorochchefskap.[3]Mäns Utbildningsdepartementetom
pensionssystem.[20]Reformerat Grundenförlivslångtlärande.[45]BilagaReforrneratpensionssystem. A. Aweckling denobligatoriskaanslutningentillavKostnaderochindivideffekter.[21] Studentkårerochnationer.[47]Refonneratpensionssystem.BilagaB. reform frånIakttagelserunder Lägesrapporten -ochavtalspensioner.[22]KvinnorsATP Resursberedrtingensuppföljningvid universitetsex[24]alkoholpolitik strategiför framtiden.Svensk en- högskolor det resurstilldelningssystemetoch av nyaalkoholpolitikbakgrundoch [25]Svensk nulåge.- grundläggandehögskoleutbildning.[80]föralkoholproblem.[26]förebyggaAtt

alkoholmissbrukare.Vård [27]av Jordbruksdepartementet
Kvinnorochalkohol.[28] miljöinsatserFörstärkta i jordbruketAlkohol.[29]Barn Föräldrar- - svensktillämpning miljöprogram.EG:s [82]avblivit solidaritet -Gamla äldre.Om mellanärungasom
generationernaEuropeiskaäldreåret1993.[39]



offentliga utredningar 1994,Statens

Systematisk förteckning

Kulturdepartementet
Förnyelseochkontinuitet- konstochkulturom
i framtiden.[9]
Vandelnsbetydelsei medborgarskapsárenden,[33]m.m.
Tekniskt förytterligareTV-sändningar.[34]utrymme
Várandes ochandras.stämma-Kulturpolitikochinternationalisering.[35]
Minne bildning.och Museernasuppdragoch
organisation bilagedel.[51]+
Teaternsroller. [52]
MästarbrevFörhantverkare.[53]
Utvärdering praxisi asylärenden.[54]av
Särskildaskal utformningochtillämpning 2 kap.av-5 §ochandrabestämmelseri utlänningslagen.[60]
Näringsdepartementet
Pantbankernaskreditgivning.[61]

Arbetsmarknadsdepartementet
Ledighetslagstiñxiingen [41]översynen-Kunskapförutveckling bilagedel.[48]+

Civildepartementet
Kommunerna,LandstingenochEuropa.

Bilagedel.[2]+
Konsumentpolitiki tid. [14]ennyKvaliteti kommunalverksamhetnationell-uppföljningochutvärdering.[18]
MycketUnderSammaTak.[32]
Statenochtrossamfunden.[42]
Ungdomarsvälfärdochvärderingar under-en-sökning levnadsvillkor,livsstilochattityder.]73]om
Patientskadelag.[75]
Tillvaronströsklar.[77]

Miljö- och naturresursdepartementet
EU,EES miljön.och [7]
Skoterköming jordbruks- skogsmark.och
Kartläggningochåtgardsfbrslag.[16]
Miljöochfysiskplanering.[36]
Långsiktigstrålskyddsforsluiing.[40]
VilkavattendragskallskyddasPrinciperoch
förslag.[59]
VilkavattendragskallskyddasBeskrivningarav
vattenområden.[59]
Med i tankarna[64]raps
OntheGeneralPrinciplesof Environment
Protection.[69]
TradeandtheEnvironment-towardsa
sustainableplayingñeld.[76]








