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Till Statsrådet och chefen för
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FN-uppdrag.av
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kael Andersson t.o.m. den januari3 1999, departementssekreteraren
Göran Boberg, lantbrukaren Peter Einarsson, enhetschefen Birgitta Ek,
avdelningsdirektören Jonas Ericson, naturvårdsintendenten LisBritt
Ingelög, förhandlingschefen Lars-Erik Lundkvist, departe-numera
mentsrådet Per Magnus Nilsson och Gun Rudquist. Den 15agronomen
januari 1999 förordnades departementssekreteraren Sara Colliander
fr.o.m. den januari4 1999.

Utredaren har antagit Miljöprogramutredningen MPU.namnet
Härmed överlämnas betänkandet Jordbruk och miljönytta SOU

1999:78. Utredningsuppdraget därmed avslutat.är

Stockholm i juni 1999

ÖsterKarl Olov
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Sammanfattning

UtredningsuppdragetKapitel l -

miljöpro-svenskttillförslaglämnauppgift har varit nyttMPU:s ettatt
kostnads-med två2001-2005för periodenjordbruketförgram

miljoner800respektive lkronor årmiljoneralternativ på 2 800 per
år.kronor per

uppfyllatillmedverkaskall enligt direktiven attMiljöprogrammet
målsättningregeringensjordbruket ochmiljömålen för attsvenskade

skallUtredningensamhälle.hållbartekologiskttillställa Sverige ettom
förfinnsoch de behovaktuella miljömålen attutgå från dedärför som

medverkafortsättningenskall iMiljöprogrammetuppfylla dessa. även
miljö-påSverigeförregionalpolitiska målentillgodose detill att norra
lämnaför utredningenutgångspunktviktig ärgrunder. attEnmässiga

skall kunnaFörenklingamaregelverket.förenklingartillförslag ge-av
utgångspunk-dessaförsämras. Förutommiljönyttannomföras attutan
utvärderings-ochspecifika utrednings-radinnehåller direktiventer en

ochkonsekvenseradministrativaförväntadeskallVidareuppgifter.
myndigheterUppdrag till olikaredovisas.förslagenkostnader avav

uppdragJordbruksverketsskall beaktas,for utredningenbetydelse t.ex.
produktionen.ekologiskaför denmålföreslå ett nyttatt

flertalförföreträdarefrånsynpunkterinhämtathar ettUtredningen
förtillsattesTvå arbetsgrupperorganisationer.ochmyndigheterolika

ochförmiljöersättningenrörandefrågorbehandla natur-särskiltatt
nuvarande delprogrammendeåtgärderna inomrespektivekultumiiljöer

Vidare harodling.ekologiskområdenmiljökänsligaskyddför samtav
haft dis-ochjordbruksföretagtillstudieresorgenomförtutredningen

förgeneraldirektoratför EG-kommissionensföreträdaremedkussioner
uppdragJordbruksverket i sär-ocksåhar attjordbruksfrågor. MPU gett

ochfemårsbeslututformningenrörande bl.a.behandla frågorskilt av
nuvarande miljöprogrammet.ochdetövergångsåtgärder mellan nya
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Kapitel 2 EG:s regelverk och det nuvarande-
svenska miljöprogrammet

Det svenska miljöprogrammet till jordbruket regleras flertal EG-ettav
förordningar och nationell lagstiftning, samtidigt miljöpro-av som

i sig blir del EG-rätten-grammet och därmed viktig rättskällaen av en
detnär kommissionen.är antaget Den svenska policyn detnärav-

gäller kontroll och revision EU-medel har också haft betydelse förav
utformningen den nationella regleringen kring milj öersättningama.av

Det nuvarande miljöprogrammet regleras rådets förordninggenom
EEG 2078/92. Enligt förordningen skall miljöersättningssystemetnr
komplettera 1992 års jordbrukspolitiska reform och det skall bidra till

EU:s mål för miljö- och jordbrukspolitikatt förverkligas. skallDet
dessutom bidra till jordbrukama rimligatt inkomst.ge en

Ersättningar för miljöåtgärder får enligt förordningen införas under
förutsättning de positiva effekteratt på miljön och landskapet. Ettger
grundläggande villkor för alla miljöersättningar jordbrukaren åtarär att
sig under minst fem år utföra denatt aktuella miljöåtgärden. jord-För
bruksmark produktion skall åtagandettas gälla minst tjugo år.som ur
Ersättningama rnedfinansieradeär gemenskapen och respektiveav
medlemsland utformar sina efter godkännande kom-egna program av
missionen. förordningenI den maximala ersättning får fi-anges som
nansieras EU för olika åtgärder.typer Principen för ersättnings-av av
beloppen jordbrukamaär skallatt för de kostnaderersättas de har för
olika åtgärder, för det intäktsbortfallsamt kan uppstå produk-närsom
tionen ändras. Dessutom kan ersättningsbeloppet därutöver innefatta en
incitamentsdel.

I tillämpningsföreskrifterna till rådets förordning 2078/92 regleras
villkor för beviljande ersättning, bestämmelser för genomförandeav av
åtaganden administrativa bestämmelser,samt inklusive bestämmelser

kontroller, återbetalning och påföljder.om
Det nuvarande svenska miljöprogrammet för jordbruket godkändes
kommissionen i augusti 1995. Programmet omfattade l 500 miljonerav

kronor utökades med 600 miljoner kronor från år 1997 och ytterli-men
700 miljoner kronor från år 1998. fulltDet utbyggda miljöpro-gare

innebär hela den kostnadsramgrammet att motsvarande totalt 2 800
miljoner kronor årligen, Sverige erhöll vid medlemskapsförhand-som
lingama, utnyttjas.

Miljöprogrammet omfattar rad olika åtgärder för bevarandeen av
odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden, insatser
för minska jordbruketsatt negativa miljöpåverkan och främjande av

Ävenekologisk produktion. inforrnations-, utbildnings- och rådgiv-
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jordbruksmarkmedoch skogsägareför jordbrukareningsinsatser om-
fattas.

förordningoch rådetsAgenda 2000Kapitel 3 -

utvecklinglandsbygdensom

beslutbl.a. fattatAgendaför 2000Europeiska rådet har inom ramen
jordbrukspolitiken.denreforrneringfortsatt gemensammaavenom

vilket in-1992,grund reformen årvilar påReforrneringen somsamma
direktstöd.prisstöd tillfrånjordbruksstödetomfördelningnebär aven

utveckling, LBU-landsbygdensförförordninginförsDessutom en ny
landsbygdsutveck-föralla åtgärderförblirförordningen, ramsom en

möjlig-får medlemsstaternadenmiljöåtgärder. Genominklusiveling,
valsinaochprioriteringardefiniera sina görasjälvahet egnaatt egna

kommervalförordningen.i Dessaingår attde åtgärderbland ge-som
dockprogramplanering. Detsamladför ärnomföras inom ramen en

miljöåt-förordningenstillämpamedlemsstaterobligatoriskt för alla att
gärder.

artiklarna 22-jordbruket reglerasöåtgärder iför miljErsättningar av
dei principmiljöåtgärdernaMålen förLBU-förordningen. äri24

hållna.allmänt2078/92, reglernaförordningi är mermensamma som
under minståtar sigjordbrukarebeviljas tillskallErsättning attsom

mil-bedrivajordbruk. åtagandemiljövänligt Ettbedrivafem år attett
vadanvända sigskall innebärajordbrukjövänligt än att somavmer

jordbrukarsed.med godnormalt avses
jordbruk skall be-miljövänligtbedrivaåtagandeförErsättning att

inkomstbortfall,grundvalberäknas på extraoch skallviljas år avper
stimulansåtgärder.behovetåtagandetföljdkostnader till samt avav

medfinansieras EU.fortsättningsviskommerErsättningen attäven av
frånfinansieringförberättigandebelopp århögstaDet är ge-somper

fler-specialiseradeföreuro/ha,grödor 600för ettårigamenskapen är
euro/ha.450markanvändningoch för övrigeuro/hagrödor 900åriga

jordbruksföre-arealgrundval den inompåskall beräknasBeloppen av
omfattadesåtgärder tidigaregäller. Vissaåtagandena avtaget somsom

allmän-tillträde förochkompetensutveckling2078/92,förordning t.ex.
LBU-förordningen.iandra ställenbehandlas påheten, nu



Sammanfattning18 SOU 1999:78

Kapitel 4 Svenska miljömål för jordbruket-

Det svenska miljöprogrammet för jordbruket skall medverka till deatt
aktuella miljömålen för jordbruket uppfylls. Regering och riksdag har
sedan flera år tillbaka beslutat förhållandevis antal miljö-ett stortom
mål. Miljömålen inom jordbrukspolitiken omfattar i huvudsak odlings-
landskapets biologiska mångfald och kulturhistoriska värden, jordbru-
kets miljöbelastning omfattningen den ekologiska produktio-samt av
nen.

arbeteEtt med förändra miljömålen har inletts,att innebärande att
struktur för miljömålen skall tillämpas och begränsat antalatten ny ett

miljökvalitetsmål skall fastställas. Riksdagen har i enlighet med propo-
sitionen Svenska miljömål beslutat 15 miljökvalitetsmål förom nya
skyddet hälsan och miljön. Flera de fastställda miljökvalitetsmå-av av
len berör jordbruksektom. Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergöd-

miljökvalitetsmålning i högär grad relaterade till jordbruketsärsom
miljöpåverkan. Giftfri miljö, Levande ochsjöar vattendrag Stor-samt
slagen fjällmiljö andra exempel på miljökvalitetsmålär i varieran-som
de omfattning har anknytning till jordbruket.

I kapitlet genomgånggörs tidigare beslutade miljömål fören av
jordbruket och hur de förehåller sig till de miljökvalitetsmålen. Denya
specifika områden behandlas bl.a. odlingslandskapetsär biologis-som
ka mångfald och kulturmiljövärden, kväveutlakningen, ammoniakav-
gången och fosforförlustema från jordbruket, kemiska bekämpnings-
medel, omfattningen den ekologiskasamt produktionen.av

Kapitel Motiv för5 offentliga åtaganden på-

miljöområdet

Miljömålen för jordbruket tillsammans med detutgör gällande regel-
verket utgångspunktema för de åtgärder föreslås inom miljöpro-som

Jordbrukets effekter på miljön kangrammet. både positiva ochvara
negativa. Inom båda dessa områden finns exempel på vad eko-isom
nomisk teori traditionellt kallas marknadsmisslyckanden, dvs. situatio-

där individuellt rationellt handlande inte leder till samhälletsner ett ur
perspektiv önskvärt resultat. sådanaNär situationer föreligger finns det
därför förmotiv offentliga åtaganden. kapitletI diskuteras översiktligt
de fall det gäller jordbrukets miljöpåverkannär då det föreligger motiv
för offentliga åtaganden.
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Övergripande förstrukturKapitel 6 nyttett-

jordbruketförmiljöprogram
ochdelprogrambeståföreslåsmiljöprogrammet treDet sam-avnya
artiklarnaenligtreglerasåtgärder/ersättningsfonner10manlagt som

föråtgärderocksåingårLBU-förordningen. Ii22-24 programmet
miljöområdetlantbrukarna på restaure-kompetensutveckling samtav

artikel 9enligtreglerasslåtterängarbetesmarker ochring re-somav
föreslår dessutomLBU-förordningen. MPU attartikel 33 ispektive

jordbruksföre-iför investeringar2001-2004årenundermedel avsätts
miljöanpassadefrämjaföroch/eller artikel 33artiklama 4-7 atttag

åtgärdernaarealbaseradekomplettera desyfteproduktionsfonner, i att
miljömålen.uppfyllandetgällerdetmiljöprogrammetinom när av

miljoneromfattar 8002miljöprogrammetnuvarandedetEftersom
kostnadsaltema-dettaför del bedömtsinutredningenharårkronor per

utredning-framgårnedanstående tablåhuvudalternativ. Avtiv ettsom
huvudalternativet.enligtmiljöprogrammetförtill strukturföreslagens

kulturmiljö-ochbiologisk mångfaldBevarandeDELPROGRAM av
odlingslandskapetvärden i

och slåtterängarBetesmarker
kulturmiljöerochVärdefulla natur-

renskötselornrådetioch kulturmiljöerNatur-
Utrotningshotade husdjursraser4.

Miljövänlig vallodlingDELPROGRAM
Miljövänlig vallodling

jordbrukMil/öanpassatDELPROGRAM
Ekologisk odling

skyddszonerAnläggning av
kväveläckageMinskat

och småvattenVåtmarker
Ölandbruna bönor påodlingMiljövänlig10. av

GJIDKompetensutveckling

Övriga åtgärder
och slåtterängarbetesmarkerRestaurering av

Investeringsstöd
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Kapitel Biologisk7 mångfald och-
kulturhistoriska värden i betesmarker och
slåtterängar

Miljöersättningen för bevarande biologisk mångfald och kulturhisto-av
riska värden i betesmarker och slåtterängar skall bidra till uppfyllaatt
miljökvalitetsmålet riktEtt odlingslandskap. Betesmarker och slåt-

viktiga livsmiljöer förterängar är djur och direkt beroen-växter ärsom
de fortsatt hävd. Att säkerställa öppethållande och ändamålsenligettav
skötsel de återstående betes- och slåttermarkema därför centralärav av
betydelse för bevarandet biologisk mångfald och kulturhistoriskaav
värden i odlingslandskapet.

Utredningens förslag innebär de nuvarande miljöersättningamaatt
för betesmarker och slåtterängar med generell grundersätt-ersätts en
ning kombinerad med tilläggserättning för särskild skötsel marken av
med höga biologiska och kulturhistoriska värden.

Målet för åtgärden bevara ochär upprätthållaatt värdena på den
hävdade arealen betesmark och slåtteräng i Sverige, motsvarande en
ersättningsberättigande areal 450 000 ha inom grundersättningenav
och 125 ha000 inom tilläggsersättningen. Grundersätmingen allavser
betesmark och slåtteräng och omfattar skötselåtgärder bevarar ochsom
förstärker och kulturvärdena.natur- Tilläggsersättning kan därutöver
lämnas för betes- och slåttennarker med höga biologiska och kultur-
historiska värden. Tilläggsersättningen skall individuelltprövas av
länsstyrelsen efter frånansökan jordbrukaren förenad medsamt vara
behovsanpassade särskilda skötselvillkor fastställs i åtgärds-som en
plan. Grund- och tilläggsersättning lämnas med l 000 kronor hektarper
respektive 1 400 kronor hektar. Därutöver kan ersättning läm-extraper

för hamling lövtäktsträd för skötsel slåtterängar medsamtnas av av
lieslåtter och efterbete. årligaDen kostnaden för ersättningsforrnen be-
räknas till 634 miljoner lcronor.

Genom föra nuvarande åtgärderatt för betes- och slåtter-samman
marker till ersättningsfonn minskar den övergripande komplexitet ien
miljöprogrammet. Förslaget medför betydande förenklingar den ad-av
ministrativa hanteringen miljöprogrammet för jordbrukama vidsamtav
ansökningsförfarandet och genomförandet åtagandena. Vidare harav
MPUzs analys entydigt visat det nuvarande byggeratt påsystemet, som

jordbrukama själva klassificeraratt markerna efter biologiska och kul-
turhistoriska värden, dels innebär svårigheter för brukarna, delsstora
leder till omfattande administration. Systemet har kritiserats förävenen

vissa bevarandevärda markeratt inte omfattas kriterierna för klassi-av
ñceringen. MPU föreslår därför övergång från nuvarande klass-en
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Försla-tilläggsersättningar.ochmed grund-tillningssystem systemett
målupp-bättremöjliggörjordbrukama,förförenklingarmedförget en

administration.omfattandemindretilllångsiktigtoch lederfyllelse en
medföratilläggsersättningenhanteringendockInledningsvis kan enav

länsstyrelsemasbelastning påökad resurser.

kulturmiljöerochVärdefullaKapitel 8 natur--

spår frånhistoriskadekulturmiljövärdenodlingslandskapetsMed avses
ochlandskapselementägoslag,olikafinns ijordbruktidersäldre som

landskaps-vårdskötsel ochfortsattsäkerställabebyggelse. Att aven
nedbrytningenhejdaförbetydelseåkermarki attelement är stor avav

kulturhisto-odlingslandskapetsbevaraförkulturrniljövärdena attsamt
också viktigaLandskapselementensärprägel. ärochdimensionriska

ilivsrumbegränsathaskulleför djur och ettmiljöer växter annarssom
åtgärd förväsentligdärmedMiljöersättningenjordbruk. ärdagens en
de kultur-odlingslandskapriktmiljökvalitetsmålet Ett samtuppnåatt

område.dettapolitiska målen inom
förändringaromfattanderelativtinnebärförslagUtredningens av

grundläggandeåtgärdenssamtidigtregelverkmiljöersättningens som
bibehålls.inriktning

skötsel bevaraändamålsenligåtgärdenSyftet med är att genom
eller iirika biotoperbiologiskaochvärdefulla miljöerkulturhistoriskt

odlingslandska-tillsyftar åtgärdenVidareåkermark.till attanslutning
bevaras.skalllandetdelarsärdrag i allaregionalalokala ochpets av

skalllandskapselementersättningsberättigandeinnebärDetta av-att
skall fördelasmiljöersättningenochregionalaspegla den särarten att

landskapselementersättningsberättigandeMålethela landet. är attöver
jordbruksföretaglandetspå 18 000och skötasbevarasskall somavca

åkerareal.landets%omkring 25-30brukar av
kvalifikations-mednuvarandedetföreslår systemetUtredningen att

vad gäl-bådeförenklatmedoch systemstödpoäng utgåroch ersätts ett
in-Dettaersättningen.beräkningochåtgärdenförkvalificeringler av

minstauttryckt ikvalifikationsgränsenhetlig ettvidarenebär er-att en
ersättningenochinförskronormotsvarande 0003 attsättningsbelopp

landskapsele-värdefulladelängdenellerantaletdirekt tillrelateras av
förersättningsnivåerFöreslagnaåtagandet.skall skötas inomment som

avsnittiredovisaslandskapselementolikaskötsel de typerna avav
kro-miljonertill 200beräknasför åtgärdenkostnadenårliga8.1.7. Den

nor.
landskaps-ersättningsberättigandedefinitionerhar vissaVidare av

landskapselementersättningsberättigandeAntaletreviderats.element
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har bl.a. följd detta reducerats från 27 tillsom 24 olikaen Utred-typer.
ningen också det böratt övervägas bedömningenanser land-om av om
skapselementen ersättningsberättigandeär eller inte skall ingå i hand-
läggningen. Förslaget innebär initialt ökad belastning på länsstyrel-en
semas resurser.

En del kritiken den nuvarandemot ersättningsfonnen harav gällt de
skötselåtgärder skall genomföras. Enligt utredningen skall bortta-som
gande igenväxningsvegetation fortsättningsvisävenav grund-ettvara
läggande skötselvillkor eftersom åtgärden hejdar nedbrytning och igen-
växning landskapselementen. I kapitlet preciseras innebördenav och
tillämpningen detta skötselvillkor Vadnärmare. gäller övriga sköt-av
selvillkor föreslår MPU nuvarande kravatt årlig skötsel markve-om av
getationen kring landskapselementen ändras till åtgärden skall utfö-att

minst två gånger under femårsperioden.ras
Anslutningen till den särskilda åtgärden för skötsel medav renar

värdefull flora mycket lågär och de administrativa kostnaderna torde
inte stå i rimlig proportion till den ersättning utbetalas. MPU före-som
slår därför denna åtgärd utgåratt ersättningsfonnen.ur

Motiven bakom de föreslagna förändringarna underlätta admi-är att
nistrationen åtgärden förenkla för jordbrukamasamt attav vid ansökan

miljöersättningen och genomförandet åtagandena.om Vidare möj-av
liggör förändringarna skötselvillkoren skapasatt förettav utrymme att
öppna ersättningsfonnen för anslutning jordbruksföretag ochav nya
därmed också öka miljönyttan åtgärden.av

Kapitel 9 Värdefulla och kulturmiljöer inatur--
renskötselornrådet

Miljöersättningen för bevarande värdefulla och kulturmiljöer inatur-av
renskötselornrådet skall bidra till uppfylla miljökvalitetsmåletatt Stor-
slagen fjällmiljö. En innebörd miljökvalitetsmålet kulturmiljö-är attav
värden, särskilt det samiska kulturarvet, skall bevaras och utvecklas.

Inom för det svenska miljöprogrammet för jordbruketramen intro-
duceras från år 1999 miljöersättning för bevarande värdefullaen av

och kulturmiljöernatur- i renskötselornrådet. Eftersom åtgärden ännu
inte införts saknas uppgifter anslutning och andra erfarenheterom av
ersättningsfonnen. MPU föreslår därför åtgärden överförs för-att utan
ändringar till det miljöprogrammet för jordbruket för periodennya
2001-2005. Den årliga kostnaden för åtgärden beräknas till 10 miljoner
kronor.
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Utrotningshotade husdjursraserKapitel 10 -

uppföd-för fortsattmöjligheternasyfte förbättraMiljöåtgärdens är att
säkradärmedochgenetiskahusdjurenssyfte bevaraning i att resurser

miljökva-innebördmångfalden.biologiska Endenviktigt del avaven
skallmiljöersättningodlingslandskap, dennariktlitetsmålet Ett som

genetiskaoch denkulturarvetbevarauppfylla,medverka till är attatt
domesticerade djur ochhosvariationen växter.

underåtgärden förmålet förutökningföreslårUtredningen attaven
befintligadjur inomökad anslutningmöjliggöraprogramperioden aven

ersättningsberättigandeantaletutökningvid behoveller ra-avenraser
miljoner lqonor.tillåtgärden beräknas 5kostnaden förårligaDenser.

föreslårersättningsfonnenadministrationeneffektiviseraFör att av
jord-handläggninggälleradministrationendeldenMPU att avsomav

länsstyrelsernaöverförs frånstödoch beslutansökningarbrukamas om
Jordbruksverket.till

vallodlingMiljövänligKapitel 11 -

frånoch erosionväxtnäringsläckageminskabidrar tillVallodlingen att
bekämp-minskad användningtillbidrar ocksååkermark. Den aven

odlingsland-mångfalden ibiologiskafrämjar denningsmedel och den
bl.a.markenstmkturförbättrande påocksåVallen verkarskapet. genom
bidrarvallodlingförMiljöersättning ävenhöjs.mullhalten i markenatt

jordbruket imålen förpolitiskade viktigasteuppnåtill ett norraatt av
för bevarajordbruksproduktionenbibehålla ettnämligen attSverige, att

skall såle-vallodlingförMiljöersättningenlandskap.varieratochöppet
od-riktfrämst Ettmiljökvalitetsmål,uppfylla fleratilldes bidra att

Giftfri miljö.övergödning ochlingslandskap, Ingen
miljövänligförersättningsfonn införsföreslårUtredningen att en
miljöersätt-nuvarandedeinnebärFörslagethela landet.vallodling i att

medvallodlingoch flerårigodlingslandskap ersättsförningarna öppet
anpassadregionaltkombinerad medgenerell grundersättning enen

särskilda åt-denföreslår dessutomUtredningentilläggsersättning. att
miljöprogrammet.vall utgårför extensivgärden ur

åtgärden. Somtillanslutasåkermark skallha850 000Målet är att ca
ersättnings-denbrukas aktivtmarkengrundvillkor gäller attatt genom

tillvaratas. Ke-skördeneller slås ochbetasberättigande vallen årligen
minstobrutenvall skall liggaAnlagdutföras.får intemisk bekämpning

rad.itvå vintrar
motsvarande kronor500grundersättningföreslårUtredningen att en

landet.hela Iåkermark ivallodling påfleråriglämnas förhektarper
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stödområdena 1-5 kan grundersättningenutöver regionalt anpassaden
tilläggsersättning lämnas enligt följande:

Tilläggsersättning, stödornrådena 1-3 kr/ha2 050
Tilläggsersättning, stödområde 4 kr/ha900
Tilläggsersättning, stödområde 5 400 kr/ha

I stödornrådena tilläggsersättningen1-3 förenadär med krav på
djurinnehav nötkreatur äldre månaderän tackor och getter.samtsex
Avgränsningen motiveras miljöersättningen långsiktigatt in-ärav en
vestering för upprätthålla miljövänligaatt driftsformer för framtiden i
aktiva jordbruk. Utformningen djurkopplingen inom ersättningen förav
miljövänlig vallodling bör enligt utredningen samordnas med utfonn-
ningen kompensationsbidraget till stödornrådena 1-3. Den årligaav
kostnaden för förersättningen miljövänlig vallodling beräknas till 950
miljoner kronor vid programperiodens slut.

MPU föreslår också utformningen femårsbeslutenatt förenklasav
innebärande femårsåtagandet skallatt omfatta all vallareal densom
sökande brukar. I samband med femårsåtagandet anmäler jordbrukaren

denne sköta helaatt sin vallarealatt årligen odlas i enlighetavser som
med miljöersättningens villkor. Arealen tillåts därmed variera under
åtagandeperioden, eftersom ingen arealuppgift läggs femårsbeslu-in i

För areal berättigartet. till tilläggsersättning i stödornrådena 1-3som
kan den ersättningsberättigande arealen begränsas det årliga djurin-av
nehavet.

Genom slå de nuvarandeatt miljöstöden till vallodling tillsamman
ersättningsform förenklas och effektiviseras den administrativaen

hanteringen åtgärden. Den förenklade utfornrmingen femårsbe-av av
sluten bedöms underlätta för såväl administrationen åtgärdenav som
för jordbrukama vid genomförandet åtagandena leda till positi-samtav

effekter i form ökad anslutning till milj öersättningen.va av

Kapitel 12 Ekologisk jordbruksproduktion-

Syftet med miljöersättningen för ekologisk jordbruksproduktion är att
miljövänliga produktionsformer skall öka inom jordbruket. Miljöersätt-
ningen också förmedelär uppnåett specifika politiskaatt mål rörande
ekologisk produktion. Regeringen har Jordbruksverket i uppdraggett

föreslå mål för denatt ekologiskaett nytt produktionen efter år 2000.
Utredningen har inför slutligasina ställningstaganden erfarit att en ar-
betsgrupp inom Jordbruksverket preliminärt föreslagit målet skallatt

20 % det svenska jordbruketsatt produkter skall ekolo-vara av vara
giskt framställda år 2005.
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ekologisk produktionförmiljöersättningenföreslårUtredningen att
ochiskrivs inodlingenför programmetreglernaförenklas attgenom

djurenhetsbegrep-programperioden,ändras under attsamtinte genom
fö-Dessutomdjurenhetsberäkningama.demedsamordnas gängsepet

differentieringenregionalanuvarandedenutredningenreslår er-avatt
differentie-grödbaseradmedochbortsättningsnivåerna ersättstas en

ersättningmellanrelationenocksåförändrashärmedsambandIring.
läggerjordbruksföretagdesådjurhållning,växtodling och attför som

förMotivetpremieras.djurhållningekologisktillhar lagteller omom
produktionekologiskmiljöeffekternade positivaförändringen är att av

kräverdjurhållningen,omläggningentillknutnagradhögi är somav
gården.enskildadenfoderodling pådjurantal ochmellanbalansgoden

beloppföljandemedlämnasodlingekologiskförMiljöersättning
oljeväxter,kronor,spannmål 300lkronor,vall 500hektar: pro-per

kro-grönsaker 0005kronor,sockerbetor 2 200ochpotatisteingrödor,
kronor.500frukt och bär 7samtnor

förbetalasdjurhållningekologisk utförersättningenDen extra
hektarkronor700grönfodergrödor med lbetesvall ellerslåttervall, per

ochtackoroch dikor, getter.mjölkkor,djurenhet föroch suggor,am-
odlingekologiskförmiljöersättningentillanslutningenEftersom

kostnader-kommerprogramperioden ävenunderstegvisökaförväntas
vid slutetKostnadensuccessivt.ökaåtgärdenför programpe-avattna

rik-detkommerTill dettakronor.miljoner700tillberäknasrioden ca
avsnittföreslås iproduktionekologiskinvesteringsstöd förtade som

18.4.3.

skyddszonerAnläggningKapitel 13 av-

anläggningförersättningsformföreslårUtredningen avatt en ny
bevuxnadvs.skyddszoner,Anläggninginförs.skyddszoner remsorav

ytavrin-minskadtilllederoch sjöar,vattendragutmedåkermarkenav
tillbundenfosforförlusterdärmed lägreochåkermarkfrånning av

någonoch ifaunanförSkyddszonerjordpartiklar. ävenär gynnsamma
be-kemiskamedbekämpningeftersomfloran,förutsträckning även
förMiljöersättningeniförekommafårkämpningsmedel inte zonen.

mil-uppfyllatilldärmed bidraskall attskyddszoneranläggning av
Levande Ingen över-odlingslandskap, sjöar,riktjökvalitetsmålen Ett

Giftfri miljö.måni vissgödning samt
anläggasskallvattendragutmedskyddszonerha4 000Målet är att

anläggningförMiljöersättningprogramperioden.underåkermarkpå av
med 8003SvealandslänenochGötalands-helalämnas iskyddszoner
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kronor hektar skyddszon och år. Beräknad årlig kostnad förper ersätt-
ningen 15 miljoner kronorär vid full måluppfyllelse.ca

Utredningen föreslår vidare ersättningen föratt resurshushållande
konventionellt jordbruk inklusive tilläggsersättningen för resurshus-
hållande sockerbetsodling på Gotland bör utgå miljöprogrammet,ur

bakgrund den dåliga anslutningenmot till ersättningsformenav samt att
åtgärden redan från början avsågs tidsbegränsat kompetensut-ettvara
vecklingsprogram. De miljömål ersättningen avsåg uppnåattsom -
minskad användning bekämpningsmedel och förlustermindreav av
växtnäring ökad biologisk mångfaldsamt kan enligt utredningens-
mening uppnås på kostnadseffektivtett dels riktadesättmer genom
åtgärder för minskat kväveläckage se kapitel 14, dels kompetensut-
veckling lantbrukarna inom UID-programmet se kapitel 17.av

Kapitel 14 Minskat kväveläckage-

Målet halvera de vattenburna utsläppenatt kväve från mänskligaav
verksamheter mellan åren 1985 och 1995 har inte uppnåtts, varken to-
talt för alla sektorer eller för jordbruket. Målet har medersatts ett nytt
delmål under miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, innebär attsom
de svenska vattenburna utsläppen kväve från mänsklig verksamhetav

Ålandstill söder hav skallvattnen minska med 40 % jämfört medom
1995 års nivå. Miljöersättningen för minskat kväveläckage skall bidra
till uppfylla detta delmål.att

Utredningens förslag, tagits fram i samråd med Jordbruksver-som
ket, innebär ersättning för sådd fånggrödor,att dock något för-ges av
ändrat jämfört den miljöersättning för sådd fånggrödor finnsav som
inom det nuvarande miljöprogrammet. Dessutom införs ersättningen
för åkermark jordbearbetas tidigast påföljande år. Möjlighetsom ges

kombineraäven åtgärderna.att Ersättningarna riktas till de delar av
landet där det betydelsefulltär mest minska kväveutlakningenatt
Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands
län. För ytterligare minska kväveutlakningenatt bör också riktade in-
formations- och utbildningsinsatser genomföras. börDessa frivil-vara
liga och individuellt anpassade.

Miljöersättning för insådd fånggröda lämnas med kronor900av per
hektar. Ersättning för mark bearbetasinte före den l januari läm-som

med 400 kronor hektar. För areal såtts in med fånggrödanas per som
vilken först bryts året därpå liksom fånggröda eftersås potatis ärsom
ersättningen 300 kronorl hektar.per
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ha,00050för stödet vid anslutningtotala kostnadenDen caen av
ochinformations-individuellt anpassadekostnaderna for deinklusive

kronor.beräknats till 110 miljonerharutbildningsinsatsema,
enligt SJVvårstråsäd uppskattas000 hektaranslutning på 50Vid en

medkväveutlakningen till havet 700reduktionåtgärden toncaavge en
utbildningsin-ochriktade informations-bör dekväve år. Dessutomper

Totaltår.med kväveutlakningen 800minskakunna tonsatsema perca
med 500kvävebelastningen 1minskadärför kunnauppskattas åtgärden

år.kväveton per

och småvattenVåtmarkerKapitel 15 -

mångfaldenbåde för den biologiskaviktigavåtmarkerGenom äratt
forbidrar miljöersättningentill havetkväveläckagetför minskaoch att

miljökvalitetsmål,flerauppfyllandetilloch småvattenvåtmarker av
övergödning.ochrikt odlingslandskap Ingenfrämst Ett

utredningenföreslårtill LBU-forordningenåtgärdenFör att anpassa
återskapandeför anläggande ochnuvarande miljöersättningendenatt

delsinvesteringsstöd,delstillochvåtmarker småvatten görs ettomav
artiklarnaenligt 4-7Investeringsstödet skall utgåmiljöersättning.en

tillrelationoch ersättning iLBU-Förordningenartikeloch/eller 33 i ge
skall utgåMiljöersättningendet första âret.anläggningskostnaden un-

alter-markensgrundvalberäknas pååtagandeperioden ochder hela av
hektar.kronorskötselkostnadema totalt 8003nativvärde samt per
kronor.miljonerberäknas till 27investeringsstödetförKostnaden ca

miljoner23för miljöersättningenkostnadenberäknade årliga ärDen ca
markenvidareLBU-förordningen innebärtillkronor. Anpassningen att
produk-jordbruksmarkpåomfattas kraveninte längre uttag uravav

kan förändras påskötselvillkoren ärvilket sätttion, ettgör att po-som
från miljösynpunkt.sitivt

små-våtmarker ochoch återställandefor anläggningErsättning av
Må-och Svealand.Götalandlämnas iliksom hittills, kunnabör,vatten

anläggssmåvattenvåtmarker ochhektarför åtgärden 6 000let är att
kanbetesmarkerbetesmark.åkermark och på Deåterställs, påeller som

kändamycket lågasaknar eller harmarkerbli aktuella natur-är som
kvävere-åtgärdenberäknasVid full anslutningkulturvärden.och ge en

kväve.duktion på l 200 tonca
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Kapitel 16 Miljövänlig odling bruna bönorav-

på Oland

Miljöåtgärdens syfte bibehålla den traditionella,är miljövänliga od-att
Öland.lingen med lokala bnma bönor på Ersättningsfonnensorter av

främjar förstai hand miljövänlig odlingsmetod bidrar till atten som
minska kväveläckaget och användningen kemiska bekämpningsme-av
del. säkrasDessutom fortsatt traditionell odling lokala bru-sorterav av

Öland. Åtgärdenbönor på lämnar därmed bidrag till uppfyllandetettna
miljökvalitetsmålen rikt odlingslandskap,Ett Ingen övergödning ochav

Giftfri miljö. Den årliga kostnaden för åtgärden beräknas till 3 miljoner
kronor.

Utredningen föreslår reglerna för utformningen femårsbeslutatt av
förenklas för underlätta administrationen åtgärden.att Detta innebärav

jordbrukaren i samband med femårsåtagandetatt anmäler denneatt av-
sköta all den areal bruna bönoratt årligen odlas i enlighet medser som

milj öersättningens villkor.

Kapitel 17 Kompetensutveckling av-
lantbrukarna på miljöområdet

Kompetensutveckling lantbrukarna på miljöområdet skall komplette-av
övriga miljöersättningsåtgärder i syfte uppnå jordbrukets miljö-attra

mål. Kompetensutvecklingen långsiktig investering förär miljöar-en
betet eftersom kunskap förändrar brukares attityder och hur de agerar.
Såväl enskilda jordbrukare anställd arbetskraft vid jordbruksföre-som

viktiga målgrupper i arbetet.är Deltagandettag kosmadsfritt. Ingenär
ersättning lämnas till lantbrukarna.

Kompetensutvecklingsåtgärdema bör utformas så de tillatt anpassas
de ersättningsformema inom miljöprogrammet till de miljö-samtnya
mål ersättningama skall bidra till uppnå. Kompetensutveck-attsom
lingsprogrammet bör därför flexibelt och för regio-utrymmevara ge
nala anpassningar. Liksom dag böri huvuddelen verksamheten be-av
drivas inom s.k. länsprogram.

totalaDen kostnaden för kompetensutveckling lantbrukarna påav
miljöområdet beräknas till miljoner114 kronor år. beloppDettaper
inkluderar enbart åtgärder inom jordbruket och inte åtgärder inom
skogsbruket.

Till detta kommer de riktade infonnations- och utbildningsinsatser
för minska kväveutlakningen föreslåsatt del åtgärdensom som en av
Minskat kväveläckage se kapitel 14.
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miljöområdetpåInvesteringarKapitel 18 -

för miljöprogrammetför miljöåtgärdema inomErsättningar ramen
miljömålennåLBU-förordningen. Förartiklarna 22-24 iregleras attav

kostnadseffektivtemellertiddetområden kan att ut-på vissa mervara
LBU-ersättningsfonner inomriktadespecifika ochandra,nyttja mer

finns ersättnings-förordningdennaåtgärderna iförordningen. Bland
kanmiljöområdet.på Dessainvesteringar utgörabl.a.former avsersom
arealbase-ochinriktadede generellttillvärdefullt komplementett mer

åtgärder inomövrigamiljöprogrammet. Deirade miljöersättningama
lämpligahandi förstautredningenLBU-förordningen anser varasom

investeringsstödetmed delsmiljöprogrammetkomplettera äratt
utvecklingochför främja anpassningåtgärder4-7, delsartiklarna att

artikel 33.landsbygdenav
slåt-betesmarker ochvärdefullakulturhistorisktBiologiskt och

föregå-igenväxningsstadier kan inteframskridnai långt utanterängar
förersättningsfonnertill miljöprogrammetsanslutasende restaurering

skallomfattningersättning i vissmarkslag. Utredningendessa attanser
detområden därbetesmarker irestaureringförlämnaskunna även av

restaurering.genomfördbetesdrift efterfortsattförfinns förutsättningar
för återska-miljöersättningennuvarandedenföreslår därförMPU att

under artikel 33 iåtgärdskall tillämpaspande slåtterängar som enav
be-restaureringinnefattatillutökasLBU-förordningen och ävenatt av

tesmarker.
kapitelsmåvattenvåtmarker ochavseendeförslagUtredningens

skallanläggningskostnademarelation tilliinnebär ersättning15 att
artikel 33.och/ellerartiklarna 4-7medenlighetlämnas ikunna

programperiodens fyramedel underföreslår också avsättsMPU att
enligtmiljöområdetpåinvesteringarför olikaförsta år typer ovan-av

rörandeinvesteringsstöddels riktatartiklar. Förslagetstående ettavser
mins-bidrar tillinvesteringarandraproduktion, dels attekologisk som
biolo-bevarandefrämjarjordbruketfrånmiljöbelastningenka samt av

odlingslandskapet.kulturvärden imångfald ochgisk

administrativaSamladeKapitel 19 -
konsekvenser

effekter-administrativabedömning desamladkapiteldettaI görs aven
förslagFöljandehelhet.dessiför miljöprogrammetförslagenna av

minskadedärmedochförenklingaradministrativaleda tillbedöms
miljöåtgärderna:administrationenkostnader för av
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Antalet ersätmingsfonner minskas från till14 10.0
Ersättningar markslag slås vilket medför0 som avser samma samman

de fyra nuvarande åtgärdernaatt för vallodling betes- och slåt-samt
termarker, med dess olika varianter, med två enhetligaersätts ersätt-
ningsforrner.
Tilläggsersättning individuellt länsstyrelsenprövas införs i0 som av
åtgärden för betes- och slåttennarker istället för nuvarande indelning

markerna i olika värdeklasser.av
Zonindelningen och med kvalifikations- ochsystemet stödpoäng0
inom åtgärden för bevarande värdefulla och kulturmiljöernatur-av

bort.tas
Huvuddelen administrationen åtgärden för bevarande0 av ut-av av
rotningshotade husdjursraser överförs till Jordbruksverket. Den sär-
skilda åtgärden för anläggning extensiv vall utgår, vilket innebärav

den ersättningsfonnenatt för anläggningsammansatta extensivav
vall och skyddszoner renodlas till endast omfatta skyddszoner.att
Utformningen femårsbeslut förenklas för åtgärderna avseende0 av
miljövänlig Öland.vallodling och odling bruna bönor påav
Den nuvarande kopplingen inom åtgärden för ekologisk odling0
mellan rådets förordning 2092/91 ekologisk produktion ochom
reglerna i den svenska förordningen förändras så de regleratt som
gäller för odlingen vid programperiodens början ligger fast under
hela femårsperioden.

föreslagnaDe förenklingarna underlättar såväl Jordbruksverkets
centrala hantering länsstyrelsernas administration miljöåtgär-som av
dema. Vidare bedöms förslagen medföra förenklingar för jordbrukarna
både vid ansökan miljöersättningar och vid genomförandet åta-om av
gandena.

Ett ökat administrativt resursbehov föreligger främst i samband med
länsstyrelsernas hantering tilläggsersättningen för betesmarker ochav
slåtterängar. Förslaget innebär aktivare handläggning med gårdsbe-en
sök från länsstyrelsemas sida. Resursbehovet bedöms bli understörst
inledningen programperioden. Vidare kan ökatvisst resursbehovettav
förväntas inom åtgärden för ekologisk produktion i samband med över-
gången till det föreslagna Åtgär-med grödbaseradsystemet ersättning.
den för minskat kväveläckaget föreslås utökas till bl.a. innefattaatt
vårbearbetning, vilket kan leda till något ökad administration jämförten
med nuvarande milj föröersättning odling fånggrödor.av

MPU har inte funnit det möjligt inom för sitt utred-att om ramen
ningsuppdrag samlad bedömninggöra uttryckt i anslagsbehoven av
besparingar eller ökade kostnader. Bl.a. föreligger svårigheter iatt nu-
läget bedöma kostnaderna för administrationen parallella isystemav
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se kapitel 21.samband med övergången till det miljöprogrammetnya
förenklingardock förslag innebärSammantaget överväger avsom

samlade förslag be-Utredningensmiljöprogrammets administration.
förut-kostnader.döms därmed leda till minskade administrativa MPU

fortsatta beredning-anslutning till dendenna fråga iövervägssätter att
direktstöd till jordbru-hanteringbetänkandet Effektivare EUav :sen av

ket SOU 1998:147.

budgetKapitel Miljöprogrammets20 -

delsförslag kostnadsaltemativ,direktiven skall tvåEnligt MPU:s avse
dels läg-miljoner kronor år,bibehållen kostnadsram på 2 800 ettperen

det lägremiljoner kronor år. Föralternativ motsvarande 800l perre
efter bästaprioriterasskall de ingående åtgärdernakostnadsaltemativet

hänsyn tillmöjliga miljönytta med resurserna.
miljoneromfattar 2 800Eftersom det nuvarande miljöprogrammet

kostnadsaltema-för dettahar utredningen sin del bedömtkronor årper
for dethur budgetenhuvudalternativ. kapitlet diskuterastiv Iettsom

programperioden,respektive underhögre kostnadsaltemativet årutser
Bådekostnadsaltemativet.förslag avseende det lägreutredningenssamt

utredningenskostnadsaltemativetvad gäller det högre och det lägre är
delenbudgeten under denprincipiella ståndpunkt att av pro-senare

del-mellan olikamöjligt bör flexibelgramperioden så långt som vara
för-bedömningenså korrigeringar kan göras t.ex.att avomprogram,

revideras.väntad anslutning behöver
fördelningförslag tillsida redovisas utredningenstablån påI nästa

underkostnadsaltemativetkronor för det högrebudgeten i miljonerav
programperioden.respektive år av
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2001 2002 2003 2004 2005
Delprogram 1

och slåttermarkBetes- 634 634 634 634 634
och kultunniljöerNatur- 200 200 200 200 200

Renskötselområdet 0l 10 l 0 10 l 0
Utrotningshotade husdjur 5 5 5 5 5

Summa delprogram 1 849 849 849 849 849

Delprogram 2
Miljövänlig vallodling 1 100 1 000 950 950 950

Delprogram 3
Ekologisk produktion 400 475 550 625 700
Skyddszoner l 5 15 15 15 l 5
Minskat kväveläckage 110 110 101 l 10 101
Våtmarker och småvatten 50 50 50 50 50

10. Bruna bönor 3 3 3 3 3
Summa delprogram 3 578 653 728 803 878

Kompetensutveckling l 14 l 14 114 114 114

Övriga åtgärder
Restaurering slåtter/bete 9 9 9 9 9
investeringsstöd 50 75 135 75 0

Utfasning gällandeav
ersättningsformer
Resurshushållande konven-
tionellt jordbruk 93 93 13 0 0
Sockerbetsodling Gotland 2 2 1 0 0
Extensiv vall 5 5 1 0 0

Totalt 8002 2 800 2 800 2 800 8002

MPUzs förslag innebär budgeten för åtgärderna delpro-inomatt
blir oförändrad1 jämfört med motsvarande åtgärder inom detgram

nuvarande miljöprogrammet. delprogramFör föreslås2 omfattningen
på 950 miljoner kronor år. Budgeten för de första åren beräknasper
dock bli högre, eftersom de jordbrukare har femårsbeslutsom nu om
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miljöersättning for flerårig vallodling successivt kommer gå tillöveratt
den grundersättningen för miljövänlig vallodling. Delprogram 3nya
kommer öka i omfattning under programperioden, beroende påatt att
den ekologiska jordbruksproduktionen fördubblas till år 2005.antas

kompetensutvecklingFör föreslås mindre ökning budgeten jäm-en av
fört med vad dagslägeti utnyttjas för UID-verksamheten. Undersom
rubriken åtgärder återfinns föreslagnaövriga förersättningar restaure-
ring betesmarker och slåtterängar medel för investeringsstödsamtav
enligt artiklarna 4-7 och/eller artikel LBU-förordningen.33 i budge-I

har också tagits hänsyn till utfasning gällande ersättningsformerten av
för resterande åtaganden från innevarande programperiod.

följande tablåI sammanfattas utredningens budgetförslag vid slutet
programperioden det gäller det lägre kostnadsaltemativet.närav

Delprogram 1
Betesmarker och slåtterängar 634 milj. kr
Värdefulla och kulturmiljöer milj. kr151natur-
Natur- och kulturmiljöer i renskötselornrådet milj.10 kr
Utrotningshotade husdjursraser milj. kr5

Summa delprogram 1 milj.800 kr

Delprogram 2
Miljövänlig vallodling milj.500 kr

Delprogram 3
Ekologisk odling milj. kr250
Minskat kväveläckage milj. kr100
Våtmarker och småvatten milj". kr50

delprogramSumma 3 400 milj. lcr

Kompetensutveckling UID milj. kr100

Totalt milj. kr1 800

Utredningen har det lägrei kostnadsaltemativet valt prioriteraatt
delprogram Motiven neddragning budgeten på dettaär att en av om-
råde innebär värden omöjliga eller mycket kostnadslcrävandeäratt som

återskapa skulle förloras. Eftersom delprogram omfattar produk-1att
tion kollektiva nyttigheter det dessutom samhällsekonomisktärav mo-
tiverat köpa denna milj ötj från jordbruket.att änstertyp av

nivå föreslås förDen delprogram 2 budgeten för denmotsvararsom
del vallersättningen deti nuvarande miljöprogrammet finns in-av som

ersättningen för bevarande odlingslandskap. al-Dettaöppetettom av
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innebär således förtemativ vallodling utgårersättning endast inomatt
stödområdena ochl-5, syftet med huvudsakligenersättningen skulle

regionalpolitiskt.vara
Utredningens förslag innebär delprogram innehåller3 endastatt tre

åtgärder. till ekologisk odlingErsättningen minskas med detta förslag
kraftigt jämfört med huvudaltemativet. miljonerMed budget på 250en
kronor skulle få karaktärenersättningen omläggningsstöd. Inomettav
detta delprogram har stället valt de åtgärderMPU i prioriteraatt som

specifikt syftar till uppnå miljökvalitetsmåletlngen övergöd-attmer
nzng.

ÖvergångslösningarKapitel 21 -

viktigEn utgångspunkt vid införandet miljöprogram börett nyttav vara
infasningen från det befintliga miljöprogrammet så långt möjligtatt

underlättas. åstadkommesDetta bäst beslut paral-antalet iattgenom
lella ersättningsystem inskränks till och tiden förminimumett att
överlappande så kort möjligt.görsprogram som

Den nuvarande programperioden för jordbrukets miljöprogram av-
slutas ochi med utgången år med1999. I enlighet LBU-av
förordningen kommer samlat förslag till landsbygdsprogramett trä-att
da krafti med början den l januari 2000. Tidsplanen för behandlingen

förslagde dettai betänkande dessa kanmedgerpresenteras attav som
börja tillämpas först från år innebär det befintli-2001. Det sannolikt att

miljöprogrammet kan behöva tillämpas under årövergångsvist 2000,ga
Övergångsåtgärdernahelt eller delvis. kommer därmed hanterasatt

integrerad och obligatorisk del det kommande landsbygds-som en av
från första början. Förändringarna landsbygdsprogram-iprogrammet

från år till följd2001, införandet kommermiljöåtgärder,met av av nya
hanteras antingen tidig revidering eller utveckling detatt som en aven

första landsbygdsprogrammet.
Som led arbeteti med underlätta till mil-övergångenett att ett nytt

jöprogram har regeringen EG-kommissionen fått godkänt för möj-av
ligheten erbjuda ettårig förlängning de femårsbeslutatt en av som upp-
hör gälla år 1999. miljöåtgärderDe berörs bevarandeatt är öp-som av

odlingslandskap, ekologisk odling, utrotningshotade husdjursraserpet
Öland.och miljövänlig odling bruna bönor påav

beslutFör miljöersättning fattade under perioden 1997-1999om
kommer dessa under normala omständigheter fortsätta gälla föratt att

femårsperiod undantaget anläggning våtmarker, längsten av som
år 2003. I de fall ersättningsperioderna automatiskt förfallerintet.o.m

vid tidpunkten för landsbygdsprogrammets införande, därför starkabör
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incitament skapas för Övergång till det programmet mot atten nya
gamla åtaganden avslutas i förtid. Nuvarande regler sådana möjlig-ger
heter bara under förutsättning milj öåtagandena blir långtgående.att mer

förForrnema detta oklara eftersom förslagEG-kommissionensär ännu
till Övergångsbestämmelser salmas.ännu
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l Utredningsuppdraget

l Direktivenl
.

Enligt direktiven UJir. 1998:1 bilaga skall Miljöprogramutred-se
ningen MPU lämna förslag till fortsatt inriktning för och innehåll i ett
svenskt miljöprogram för jordbruket enligt rådets förordning EEG nr
2078/92 produktionsmetoder inom jordbruket förenliga medärom som
miljöskydds- och naturvårdslcraven. Uppgiften förettavser program
perioden 2001-2005 med två kostnadsaltemativ. alternativetDet ena
skall bibehållen kostnadsram på totalt miljoner2 800 kronoravse en

år och det andra alternativet skall totalt 800 miljonerlmotsvaraper
kronor år. För det lägre kostnadsaltemativet skall de ingående mil-per
jöåtgärdema prioriteras efter utgångspunkten bästa möjliga mil-att
jönytta skall uppnås med hänsyn till resurstilldelningen. förMotiven
prioriteringen skall anges.

Utredningen skall enligt direktiven
undersöka de nuvarande miljöåtgärdema behöver förändras föro om

de svenska miljömålen för jordbruket skall kunna nås,att
ha utgångspunkt lämna förslag till förenklingar regelver-att0 som av
ket,
lämna förslag till föra olika åtgärder delvis haratt0 samman som

syften och markslag till enhetliga ersätt-samma avser samma mer
ningsfonner,
studera möjligheterna införa grund- och tilläggsersättningar föratt0
olika åtgärder på markslag,samma
föreslå förbättrat och förenklat kulturrniljöstöd,ett
bedöma effekterna den nuvarande områdesindelningen och prin-0 av

förciperna differentierade ersättningsnivåer det gäller den delnär av
miljöprogrammet främja ekologisk odling,attsom avser

för- och nackdelarna frigöramed miljpröva öersättningen från deatt0
krav gäller ekologisk odling enligt rådets förordning EEGsom nr
2092/91 ekologisk produktion jordbruksprodukter ochom av upp-
gifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel,
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förmöjligheterna genomföra effektivare miljöåtgärder attpröva att0
begränsa miljöpåverkan det gällerytterligare jordbrukets växt-när

näringsläckaget,
övergångslösningar inför programperiodeftersträva sådana nästa0

myndig-både för den enskilde lantbrukaren och deunderlättarsom
administrerar stöden,heter som

kompetensutveckling lant-förslag till hur satsningama pålämna av0
utformas på långbrukarna på miljöområdet skall och dimensioneras

sikt,
skall med-fortsättningenhänsyn till miljöprogrammet iäventa att0

regionalpolitiska för Sverigetill tillgodose de målenverka att norra
grunder,miljömässigapå

möjligheterna miljöprogrammet inkludera rennäringensbedöma iatt0
med kom-och miljöpåverkan och därvid samrådamarkanvändning

rennäringspolitikförmittén m.m.,en ny
pågående reforrneringen denhänsyn till denta gemensammaav0

få föroch den betydelse förändringarna kanjordbrukspolitiken ge-
nomförandet miljöprogrammet,av

kostna-de förväntade administrativa konsekvenserna ochredovisa0
förslag,derna sinaav

olika myndigheter betydelse för utredningen,beakta uppdrag till av0
förjordbruksverk föreslå måluppdraget till Statens nyttatt ettt.ex.

efter ården ekologiska produktionen 2000,
utifrån den vägledande principen sektorsintegreratarbeta ett0 om

miljöansvar.

Uppläggning arbetet1.2 av

från från följandehar inhämtat synpunkter företrädareUtredningen
Naturvårdsver-och jordbruksverk,myndigheter organisationer: Statens

Lantbruksdirektörers före-Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen,ket,
lantarbetareförbundet,Miljövårdsdirektörers förening, Svenskaning,

Or-jägareförbundet, Sveriges nötköttsproducenter, SverigesSvenska
mångfald. Vidare harför biologisknitologiska Förening och Centrum

dir.haft med den särskilde utredarenutredningen överläggningar
område bak-för myndighetsorganisation på jordbrukets1997: 125 mot

höllsgrund det svenska EU-medlemskapet. 19 januari 1999Denav
Lantbruksakademiendiskussion Kungliga Skogs- ochdessutom påen

miljöprogram för jordbruket.kring utredningen nyttettom
utredningen;har överlämnat skrivelser till RapportRegeringen tre

för värdefulla kulturmiljöer iutvärdering miljöstödet ochnatur-om av
nyponodling detSödermanlands län, framställan pilotprojekt för iom
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svenska miljöprogrammet för jordbruket perioden 2001-2005 samt om
EU-stöd till hästrasema ardenner, gotlandsruss nordsvensk.och Dess-

har antal övriga skrivelser inkommit till utredningen.utom ett
särskilt behandla frågorFör rörande miljöersättningen föratt natur-

och kulturmiljöer respektive åtgärderna nuvarande delpro-inom de
för skydd miljökänsliga områden ekologisk odlingsamtgrammen av

har utredningen tillsatt två arbetsgrupper. förarbetsgruppenI natur-
kulturmiljöersättningenoch ingick från Jordbruksverket,representanter

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsens miljövårds-,
kulturvårds- och lantbruksfunktioner, Lantbrukamas Riksförbund samt
Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. den andraI
arbetsgruppen ingick från Jordbruksdepartementet,representanter
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Lantbrukamas Riks-
förbund, Ekologiska lantbrukarna och Svenska Naturskyddsföreningen.
Arbetsgruppen för och kulturmiljöersättningen slutförde sittnatur- ar-
bete Förslag till förbättrat stöd föroch förenklatrapporten vär-genom
defulla och kulturmiljöer odlingslandskapet".i andraDennatur- ar-
betsgruppen slutförde arbetesitt Förslag till modifie-rapportengenom
rade miljöstöd nuvarande delprograminom och2 3.

JordbruksverketUtredningen har vidare i uppdrag utredagett att
utformningendels femårsbeslut och övergångsåtgärder, dels ersätt-av

kulturrniljöstödet.ningsnivåema i Jordbruksverket har avlämnat rap-
"Femårsbeslut och övergångsåtgärder "Ersättnings-porterna samt

nivåer och kvalifikationsgräns i och kulturmiljöstöd.ett nytt natur-
Utredningen har dessutom genomfört studieresor till jordbruksföre-

Stockholms,i Södermanlands och Götalands län haftVästratag samt
diskussioner med företrädare för EG-kommissionens generaldirektorat

jordbruksfrågor,för DG VI.

1.3 Disposition betänkandetav

kapitel beskrivs förI 2 mål och medel jordbrukspolitik, det regel-EU:s
verk miljöprogrammet de detåtgärder ingår istyr samtsom nuva-som
rande svenska miljöprogrammet.

jordbrukspoliti-Kapitel 3 behandlar den fortsatta refonneringen av
ken Agenda 2000-beslutet och det regelverk kommer attgenom som

förgälla det kommande miljöprogrammet förordningrådetsgenom om
landsbygdsutveckling.

kapitel för4 genomgång tidigare beslutade miljömålI görs aven
jordbruket och hur de förhåller till de miljökvalitetsmålen.sig nya

Kapitel diskuterar kort de motiv enligt ekonomisk finns5 teorisom
för samhället skall jordbrukama för öätgärder.betala vissa miljatt
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utred-centrala delarna ikapitel kort beskrivning de6I ges aven
för-förslag till miljöprogram. I kapitel 7-18ningens presenterasnytt

ersättningsform utförligare.och analyserna för respektiveslagen
och kostnaderbehandlar administrativa konsekvenserKapitel 19 av

förslag.utredningens
dels för kost-miljöprogrammets budget,kapitel redovisas20I

dels för det lägremiljoner kronor år,nadsaltemativet på 2 800 per
miljoner kronor år.kostnadsaltemativet på 800l per

och detnuvarandediskuterar hur övergången mellan detKapitel 21
skulle kunna lösas.miljöprogrammetnya

till detdirektiv, med läshänvisningbilaga återges utredningenslI
frågor fram-behandlat de specifikavilket utredningen harkapitel i som

direktiven.går av
miljöprogrammethur de föreslagna åtgärderna inomBilaga visar2

varandra.kombineras medskall kunna
stödornrådesindelning-den nuvarandekartabilaga 3 visasI överen

för milj öprogramåtgärderna.en
och kul-värdefullaoch anknyter till kapitel 8Bilaga 4 5 natur-om

turmiljöer.
desammanfattning i6 kort miljöprogrammenI bilaga öv-görs aven

EU-länderna.riga

Avgränsning uppdraget1.4 av

miljöprogrammetmöjligheterna iutredningens direktivI sägs attatt
miljöpåverkan skall be-markanvändning ochrennäringensinkludera

kommittén fördärför bör samråda medoch utredarendömas, att en ny
102.rennäringspolitik dir. 1997:m.m.

kommitténför rennäringspolitiskauppgifterna denEn är attav
till del.rennäringenstödformer kommerkartlägga och redovisa de som

erfarit menings-med kommittén har MPU det inteEfter samråd äratt
markanvänd-inkluderamöjligheterna rennäringensfullt bedöma attatt

Rennäringskom-miljöprogrammet, eftersomoch miljöpåverkan ining
stödforrner igranskning dehar påbörjat sinmittén inteännu somav

del.dag kommer rennäringen till
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nuvarandeoch detregelverkEG:s2

miljsvenska öprogrammet

förmedelMål och EU:s2.1

jordbrukspolitik

AgriculturalCommonjordbrukspolitikenMålen för den gemensamma
från 1957.EG-fördraget åruttryckta artikel 33 iCAP finns iPolicy,

De är:
Ökad produktivitet.0

för jordbruksbefollcningen.levnadsstandardSkälig
Marknadsstabilitet.

livsmedelsförsörjning.Tryggad
för konsumenterna.Skäliga livsmedelspriser

mål används:för uppnå dessamedelSom att
marknaden och priserna.Reglering den interna0 av

tullar och kvoter.Gränsskydd bl.a. formi av0
strukturpåverkande åtgärder.Miljö- och0

principer;grundläggandebygger påMarknadsregleringen tre en
med"gemenskapspreferens"för jordbruksvaror,marknad engemensam

produceradejordbruksprodukter inom EUskydd for samt gemensamen
jordbruksregleringen.finansiering av

Romfördra-sedan det ursprungligahar ändratsMålen för CAP inte
Även miljömål sådirekta inom CAPfinns någradet alltså integet. om

gäller jordbruket. Iocksåmiljömål inom EUfinns det allmänna som
tillmiljöpolitik skall bidrabl.a.EG-fördraget står EU:sartikel 174 i att

miljön påskydda och förbättramålen bevara, samt att ett varsamtatt
miljöpoliti-Vidarerationelltoch utnyttja attsätt naturresurser-na. anges

hej-företrädesvis börmiljöförstöringken skall bygga på principen att
polluter-pay-skall betalaskadar miljöndas vid källan och denatt som

hållbarAmsterdamfordraget måletharprinciple, PPP. Genom om en
princi-uppgifter, liksomunionensutveckling blivit inskrivet som en av

områden.politiskaövrigamilj skall integreras inomönattpen om
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I EU:s femte miljöhandlingsprogram Mot utvecklinghållbaren
KOM 95 647 har konkreta miljömål och utgångspunkter lagtsmer
fast för b1.a. jordbruket. Programmet, år innehåller1992,antogssom
b1.a. mål för användningen bekämpningsmedel vilken skall reduce-av

signifikant till år 2000.ras
begränsaFör gränsöverskridande effekter växtnäringsförlusteratt av

från jordbruket skall medlemsstaterna enligt det s.k. Nitratdirektivet
rådets direktiv 91/676/EEG identifiera känsliga områden samt upp-

och genomföra åtgärdsprogram förrätta minska förlusterna kvä-att av
Resultatet åtgärdsprogrammen skall följas för säkerställaattve. av upp

målen nås effektivamed åtgärder.att
Medlen för genomföra CAP har, till skillnad från målen, föränd-att

under åren. De olika regleringama har successivt ändrats ochrats nya
regler har tillkommit behov.vid Före år fanns1992 endast fåtalett

Årmiljöåtgärder inom CAP. 1992 beslutades omfattande reformom en
b1.a. innebar jordbruksstödet delvis omfördelades från prisstödattsom

till direktbidrag. För komplettera och miljöanpassa marlcnadsregle-att
ringarna infördes också miljöersättningar till jordbruket rådetsgenom
förordning EEG 2078/92 produktionsmetoder jordbruketinomnr om

förenliga med milj ochär naturvårdskraven.som

l Regelverk miljöprogrammetstyrsom

Ett första svenskt miljöprogram till jordbruket infördes år 1995. Inne-
hållet i i avsnitt dettaprogrammet närmare 2.2. I avsnittpresenteras ges

kort beskrivning det regelverk miljöprogrammet,styr etten av som re-
gelverk består både EG-förordningar och lagstiftningnationellsom av
och dessutom kompletteras den svenska policyn kontrollfrå-isom av
gor.

EG-förordningar

Rådets förordning EEG I denna förordning denr anges
729/70 finansiering den grundläggande reglerna gäl-om av som

jordbrukspolitiken ler för utbetalningar från jord-gemensamma
bruksfonden, b1.a. medlems-att

skall vidta de åtgärderstaterna
nödvändiga förär att trans-som

aktioner finansieras fon-som av
den genomförs korrekt och att
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ochförhindrasoegentligheter
beivras.

be-tillämpningsförordningenförordning EG IKommissionens
gäller förskrivstillämpningsföre- de regler1663/95 somomnr

utbetalnings-ackrediteringrådets förordningskrifter för av
avslutandeställen för729/70 frågaEEG i samt avomnr

avslutande räkenskaperna.förfarandet vid av
garantisek-förräkenskaperna

utveck-vid Europeiskationen
förlings- och garantifonden

jordbruket

dedenna förordningEEG IRådets förordning angesnr
för miljö-reglernaproduktionsmetoder grundläggande2078/92 om

vilka maxi-reglerasförenli- stöden. Bl.a.jordbruketinom ärsom
betalasfårmala stödbeloppmiljöskydds- ochmed natur- somga

djur ochför olika grödor ellervårdskraven ut
tillmåste uppgååtagandenaatt

förordningenfem Enligtminst år.
skyldigamedlemsstaterna attär

införa miljöersättningsprogram.
beskrivsInnehållet förordningeni

utförligare 2.1.2.i avsnitt

före-tillämpningsförordningenEGförordning IKommissionens
vill-skrivs detalj vissatillämpningsföre- i746/96 ommeromnr

hur be-kor för stödet; bl.a.rådets förordningskrifter till anges
stödnivå skallproduk- stämningEEG 2078/92 göras,avomnr

överlåtelsevidjordbruket vad gällertionsmetoder inom avsom
force majeure,miljö- jordbruksföretag,förenliga medärsom

påföljder. Vida-återbetalning ochskydds- och naturvårdskraven
imedlemsstaternaattre anges

skall användatillämpliga fallalla
admi-fördet integrerade system
inför-och kontrollnistration som

förordningrådetsdes genom
IAKS.3508/92 Inne-EEG nr

tillämpningsförordningenhållet i
avsnittutförligare ibeskrivs

2.1.3.
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Rådets förordning EEG Förordningen reglerar bl.a. attnr
3508/92 integrerat stödsystemen skall administrerasett systemom

för administration och kontroll och kontrolleras effektivtpå ett
stödsystemen medvissa hjälp det integreradeinom sättav av av

gemenskapen systemet.

Kommissionens förordning Tillämpningsförordningen regle-
EEG 3887/92 faststäl- bl.a. uppgifternödvändiganr om rar
lande tillämpningsföreskrifter skall finnas stödansölcning-iav som

för det integrerade administra- omfattningen kontroller påar, av
och kontrollsystemet förtions- plats och kriterier för urval vid

gemenskapens stödsys- kontroller,vissa regler för sanktionerav
återlcrav oberättigadevidtem samt

utbetalningar.

Det svenska miljöprogrammet

svenskaDet miljöprogrammet ochI med det svenska mil-att
för jordbruket, EG- jöprogrammet EG-ärantaget antagetav av
kommissionen den 17 kommissionen enlighet medaugusti i
1995, komplette- rådets förordning EEG 2078/92jämte senare
ringar det del EG-regelverket.är en av

Innehållet i beskrivsprogrammet
i avsnitt 2.2.närmare

Nationell lagstiftning

1994:1708Lagen EGzs l denna lag de grundläg-om anges
förordningar miljö- och gande bestämmelser krävsom som
strukturstöd för införa miljöersättningamaatt

iSverige.

Förordning 1997:1336 Förordningen beskriver de åtgär-om
miljöstöd der ingår det svenska mil-isom

jöprogrammet och de huvudsak-
liga villkor gäller för ersätt-som
ningama. förordningenI anges
också geografiskainom vilka
områden lämnas,ersättningar
vilka ersättningsbelopp som
lämnas miljöersätt-och hur olika
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Vidarekombineras.kanningar
och på-kontrollföreskrivs om

följder m.m.

framför alltföreslcriftemaföre-jordbruksverks IStatens anges
miljöersättningansökan1998:10 hurskrifter SJ VFS omom

utbetal-ansökanrespektivemiljöstöd om
skallersättningning göras.av

detaljeradedeDessutom anges
respektiveförvillkoren ersätt-

ningsfonn.

behandlar ansökanFöreskrifternaföre-jordbruksverksStatens
miljöer-förkvalificeringoch1999:27SIVFSskrifter omom

bevarandeförsättningen vär-bevarandemiljöstöd för vär- avav .
ikulturmiljöerochdefullakulturmiljöerochdefulla i natur-natur-

reglerrenskötselområdetrenskötselområdet samt
stödobjekten.för skötsel av

kontrollfrågoriSvensk policy

bl.a.stårpropositionen1994/9540 I attRegeringens rege-prop.
kraftfulltför avsiktharringenbudgetejfekter Sveriges attavom

initi-stödja sådanaochverka förEuropeiskamedlemskap Unio-i
ochinstitutionerativ i EU:s na-nen m.m.

syftar tilltionella attsomorgan
budgetsåväl EG:sskydda som

från be-ñnansemade svenska
kostnaderonödigadrägerier och

effektivtmindretill följd ut-av
formade system.

alltsåreglerastill jordbruket ettsvenska miljöprogrammetDet av
samtidigtlagstiftning,nationellochEG-förordningarflertal somav

viktigdärmedochdel EG-rätten-bliri sigmiljöprogrammet enen av
policynsvenskakommissionen. Dendeträttskälla ärnär antaget av-

betydelse förhaftEU-medel harrevisionkontroll ochgällerdetnär av
öersättningama.kring miljregleringennationelladenutforrrmingen av

innehållet ibeskrivningföljande avsnittendeI närmare avenges
tillämpningsföreskrifter i2078/92 och dessEEGrådets förordning nr

kortfattad746/96. DärefterEGförordningkommissionens engesnr
svenska miljöprogrammet.nuvarandeinnehållet detipresentation av
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2.1.2 EU:s milj öersättningar till jordbruket enligt
rådets förordning EEG 2078/92nr

Enligt rådets förordning EEG 2078/92 skall miljöersättningssyste-nr
komplettera 1992 års jordbrukspolitiskamet reform och det skall bidra

till EU:s mål för miljö- ochatt jordbrukspolitik förverkligas. Det skall
dessutom bidra till jordbrukama rimligatt inkomst.ge en

Syftet med miljöersättningama enligt förordningenär att:
a användningen produktionsmetoderuppmuntra minskar för-av som

oreningen från jordbruket, vilket bidrar till förbättradäven mark-en
nadsjämvikt produktionsminskning,genom

b främja miljövänlig extensiñering omställning åkermarken samt av
till extensivt vall och bete,

c främja sådana utnyttja jordbruksmarksätt att hänsyn tilltarsom
skydd och förbättring miljön, landskapet,naturen, naturresurser-av

jorden och den genetiska mångfalden,na,
d till underhåll nedlagduppmuntra jordbruks- och skogsmark närav

detta nödvändigtär ekologiska skäl eller på grund naturbe-av av
tingade risker och brandfara, för därigenom undgå deatt risker som

förenade medär avfolkningen jordbruksområden,av
e jordbruksmark långsiktigtuppmuntra att produktion miljö-tas ur av

skäl,
f till marken sköts föruppmuntra att allmänheten tillträde ochatt ge

för fritidsändamål,
g motivera och utbilda jordbrukare till använda produktionsmeto-att

der förenliga medär miljöskydds- och naturvårdslcrav.som

Ersättningar för sådana åtgärder får enligt förordningen införas un-
der förutsättning det positiva effekteratt på miljön och landskapet.ger
Ett grundläggande villkor för alla miljöersättningar jordbrukarenär att
åtar sig under femminst år utföra denatt aktuella miljöåtgärden. För
jordbruksmark produktion skall åtagandettas gälla minst 20 år.som ur
Ersättningama medfmansieradeär gemenskapen och respektiveav
medlemsland utformar sina efter godkännande kom-egna program av
missionen. förordningenI den maximala ersättning får fi-anges som
nansieras EU för olika åtgärder. Principen förtyper ersättnings-av av
beloppen jordbrukamaär skall föratt de kostnaderersättas de har för
olika åtgärder, för det intäktsbortfallsamt kan uppstå produk-närsom
tionen ändras. Dessutom kan ersättningsbeloppet därutöver innefatta en
incitamentsdel.
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förordningrådetstillTillämpningsföreskrifter2.1.3

2078/92EEG nr

tillämpningsföreskrifter746/96EGförordningKommissionens omnr
beviljandeförvillkorinnehåller2078/92EEGförordningtill rådets nr

ad-åtagandengenomförandeför samtbestämmelserersättning, avav
kontroller, äter-bestämmelserinklusivebestämmelser,ministrativa om

påföljder.ochbetalning
bl.a.:innebärTillämpningsföreskriftema

försäk-förnödvändigtvadskall attärmedlemsstaterna göraatt som0
samtligamedförenligajordbruketmiljöåtgärdema i ärsig attomra

gemenskapsbestämmelser,gällande
överstigafårincitamentsdel inteersättningendelden äratt somav0
åtagandetmerkostnaderoch deinkomstbortfalldet20 % somav

fall,speciellamedför iutom
force majeure,fallvissafår godkänna t.ex.medlemsstaternaatt som0

längreunderarbetsoförmögeneller bliravliderjordbrukaren enom
olyckshändelse,förstörsdjurstallarföretagetsellertid genomom

tillåtagandeomvandlingtillåta ettkanmedlemsstaterna ettatt av0
förutsättningunderprogramperioden attunderåtagande enannat

miljön,förfördelaruppenbarainnebärbl.a.omvandlingsådan
utvärderingochövervakningombesörjaskallmedlemsstaternaatt0

jordbruket,milj iav
falltillämpligaallakontroller idet gällermedlemsstaterna näratt0

kontrollochadministrationförintegreradedetanvändaskall system
3508/92,EEGförordningrådetsinfördes nrgenomsom

medutbetalningaroberättigadeåterbetalaskalljordbrukarenatt0
ränta.

svenskanuvarande2.2 Det

milj öprogrammet

kommis-godkändesför jordbruketmiljöprogramsvensktförstaEtt av
rskr.l994/95:JoU7,bet.1994/95:75,prop.augusti 1995isionen

kronormiljoneromfattade l 500 ut-1994/95:l26. Programmet men
bet.1996/97:1,prop.från år 1997kronormed 600 miljonerökades

miljoner700ytterligare114 och1996/97:ll3,rskr.l996/97:JoU1,
önskemåltillgodoser riksdagens ettvilket bl.a.från år 1998,kronor om

bet.jordbrukkonventionelltresurshushållandeförprogram
miljöprogrammetfullt utbyggda126.rslcr. 1994/95: Detl994/95:JoU7,

miljonertotalt 8002motsvarandekostnadsramhela deninnebär att
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kronor årligen, Sverige erhöll vid medlemskapsförhandlingama,som
utnyttjas. Programmet finansieras till hälften EU och till hälftenav av
Sverige. För ersättningar överskrider det maximala ersättningsbe-som
loppet 3 905 kr/ha finansieras det överskridande beloppet natio-av
nella medel i vissa fall.

Miljöprogrammet har utformats i linje med de svenska miljömålen
för jordbruket och rådets förordning 2078/92. I kapitel 4 görs när-en

genomgång de svenska miljömål miljöprogrammet skallmare av som
bidra till uppfylla.att

Genom miljöprograrmnet förfogar samhället ekonomiskaöver me-
del lantbrukarna för kollektivaatt ersätta nyttigheter troligensom an-

skulleinte produceras i motsvarande omfattning. Inomnars program-
erbjuds jordbrukaremet miljöåtaganden föratt göra vilka de kompen-

för den kostnad eller det inkomstbortfall åtagandet innebär.seras som
För milj öersättningama gäller generellt åtagandet omfattar periodatt en

fempå år. Undantaget våtmarker och småvattenär där åtagandet gäller
period på 20 år. Ersättning lämnas i mån tillgång medel. Omen av

anslagna medel inte förräcker vissa ersättningsformer kan regeringen
beslut begränsningarta ersättningama.om av
Miljöprogrammet omfattar rad olika åtgärder för bevarandeen av

odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturrniljövärden, insatser
för minska jordbrukets negativa miljöpåverkanatt främjandeoch av

Ävenekologisk produktion. informations-, utbildnings- och rådgiv-
ningsinsatser för jordbrukare och skogsägare med jordbruksmark om-
fattas. Nedan kortfattad beskrivning de åtgärder ingår iges en av som
det nuvarande miljöprogrammet.

2.2.1 Ersättningsforrner inom nuvarande
milj öpro gram

2.2. l Bevarande biologisk mångfald och kulturmiljövärden iav
slåtterängar

Miljöersättningen för biologisk mångfald i slåtterängar har mål attsom
de kvarvarande slåtterängarna i hela Sverige med areal ungefären av
3 000 ha skall skötas på sådant deras biologiskaett sätt mång-att stora
fald och arttäthet, den typiska floran och faunan och förekomsten deav
för slåtterängarna typiska sällsynta bevaras och stärks. Måletarterna
har utökats till arealen slåtteräng hävdasatt med traditionellasom ex-
tensiva metoder år 2004 omfattar minst 000 ha.4

Hittills t.o.m. år 1998 har 4 ha700 slåtterängar anslutits till åt-ca
gärden. Ersättning lämnas i hela Sverige för skötsel bevarar ochsom
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ersättningsberätti-värden.hävdbetingade Deförstärker slåtterängamas
värdenalltefter derasolika klassertvådelas in igande slåtterängama

ansökanmåste iBrukarenkultunniljösynpunkt.naturvårds- ochfrån
tillhör.värdeklass slåtterängenvilkenuppge

städa slåt-skallgäller brukarenskötselvillkorgenerellaSom att
tvåhöetunder bärgaslå höetunder våren, senastterängen sommaren,

igenväxningskaraktärbuskarochbort trädefter slåttem,veckor ta av
Tillvid slåttem.skärande redskapklippande ochanvända endastsamt
be-kemiskaspridningförbudgenerellaskötselvillkoren hör mot av

trädplantering,konstbevattning,gödsling,kämpningsmedel, kalkning,
dejord.och Utövertäktbetesdjurtillskottsutfodring stensamt avav

särskilda sköt-normaltlänsstyrelsenställerskötselvillkorengenerella
selvillkor.

Åtgärden od-förmiljöersättningmedkombinerasendast öppetkan
från bådaersättningkanstödområdena 1-3. Därlingslandskap inom

skifte.förbetalasersättningsformerna ut samma
för slåtterängaråtgärdeningår iskiftenpåLandskapselement som

ochvärdefullaförmiljöersättningeni natur-kvaliñkationspoängkan ge
stödpoäng.kulturmiljöer, dock inte

individuell rådgiv-ellerbrukaren utbildningerbjuderLänsstyrelsen
eller in-utbildningdelta sådanskall iBrukarenbetesskötseln.ning om

ersättningsperio-under den femårigadagminstdividuell rådgivning en
den.

Återskapande slåtterängar2.2.1.2 av

Må-år 1998.infördesslåtterängaråterskapandeförMiljöersättning av
förinledasskallåterskapande slåtterängarmedåtgärderlet är att av

kanErsättningenperioden 1998-1999.underslåtteränghaminst 000l
pååterupptasskötselnåtgärdenSyftet medhela landet. ärutgå i att

slåtteräng-förstärkerpåslåtterängtidigare varitmark sättett somsom
anslu-slåtterängarhaHittills har 200värden. lhävdbetingade caamas

ersättningsforrnen.tilltits
slåt-restaureringenplan förfemårigskallBrukaren upprätta aven
bru-restaureringsplanen innanskall godkännaLänsstyrelsenterängen.

prioriteraocksåfårLänsstyrelsenrestaureringen.kan påbörjakaren
villkornormaltLänsstyrelsen ställeransökningar.inkomnamellan om

skallskötselåtgärderoch andratidsintervall slåtter ut-vilkainom vara
förda.

markförintelämnasslåtterängaråterskapandeforErsättning av
öersättning.miljnågonomfattas annanavsom
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2.2.1.3 Bevarande biologisk mångfald och kulturhistoriskaav
värden betesmarkeri

Syftet med ersättningen de kvarvarandeär naturbetesmarkernaatt helai
Sverige, 370 000 ha, skall skötas på sådant täthetett sättca att arternas
och mångfald, den florantypiska och faunan och förekomsten de förav
naturbetesmarker typiska sällsynta bevaras och stärks. Samti-arterna
digt skall de skötas på bevarar ochsätt tydliggörett deras kultur-som
historiska värden. Målet har ändrats och utökats till omfatta alla deatt
kvarvarande utnyttjade betesmarkema i Sverige, dvs. 440 000 ha.ca
Hittills har 197 000 ha betesmark anslutits till åtgärden.ca

Ersättning lämnas i hela Sverige för skötsel bevarar och för-som
stärker betesmarkemas hävdbetingade värden. De ersättningsberätti-
gande betesmarkerna delas in i olika klasser alltefter derastre värden
från naturvårds- och kultunniljösynpunkt. Brukaren måste i ansökan

vilken värdeklass betesmarken tillhör. Som generella skötselvill-uppge
kor gäller grässvålen vid betessäsongensatt slut skall väl avbetadvara

träd och buskar igenväxningskaraktärsamt att skall bort. Tilltasav
skötselvillkoren hör generella förbud spridning kemiska be-mot av
kämpningsmedel, kalkning, gödsling, konstbevattning täktsamt stenav
och jord.

Länsstyrelsen erbjuder brukaren utbildning eller individuell rådgiv-
ning betesskötseln. Brukaren skall delta i sådan utbildning eller in-om
dividuell rådgivning minst dag under de år beslutet miljöer-en som om
sättning gäller.

Miljöersättning för biologisk mångfald i betesmarker kan endast
kombineras med miljöersättning för odlingslandskapöppet inom stöd-
områdena l-3. Där kan ersättning från båda ersättningsfonnema beta-
las för skifte. Landskapselementut på skiften ingår i miljö-samma som
ersättning för biologisk mångfald i betesmarker kan kvaliñkations-ge

i miljöersättningpoäng för bevarande värdefulla och kultur-natur-av
miljöer, dock inte stödpoäng.

2.2.1.4 Bevarande odlingslandskapöppetettav

Åtgärden för bevarande odlingslandskapöppet harett målav attsom
främja markanvändning och produktionsmetoder i jordbruket ärsom
förenliga med bevarandet jordbrukslandskapet och landsbygden iav

Sverige och i södra och mellersta Sveriges skogsbygder. Totaltnorra
uppskattas 600 000 ha vall på åker berättigande för ersättning.vara
Arealen betesmark avhängig anslutningenär till åtgärden för bevarande

biologisk mångfald och kulturhistoriska värden betesmarker.iav
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införts;harmiljöersättningendärgeografiskafinnsDet tre zoner
skogs-istödområde 5Sverigeoch i4stödområdena l-3 samtnorra

läm-Ersättningen3.bilagaseSverigemellerstasödra ochbygderna i
be-skötselföråkerbetesvall påoch samtskötsel slåtter-för avavnas
tillenbartmiljöersättningdennalämnasl-3stödområdenatesmark. I

nötkre-medköttproduktionmjölk- ellerbedriverjordbruksföretag som
vallha000773totalthittillsAnslutningen ärfår eller getter. caatur,

ha betes-000183åker ochvall påha000590betesmark,och varav
mark.

kemiskl-3stödområdenabetesmark i är attförSkötselvillkoren
skiftet skallfår utföraskalkning inteoch attgödsling samtbekämpning,

fårskiftet integäller dessutomoch 5stödområdena 4 attårligen. Ibetas
välskallslutbetessäsongensgrässvålen vidkonstbevattnas, varaatt

bort.skalligenväxningskaraktär tasoch buskarträdavbetad samt att av
bekämp-kemiskstödområdena l-5vall i ärför attSkötselvillkoren

skiftenårligen,skall betasbetesvallmedskiftenutföras,fårning inte
fö-skallslagitsväxtlighetochårligenslåsslåttervall skallmed avsom

bort.ras
baserasdär ersättningenstödområdena l-3,gäller ivillkorSärskilda

hektarhur mångadels påföretaget,inomdjurenheterantaletdels på
företaget.finns inombetesmarkochvall som

öersättningmiljkombineramöjligtdetl-3stödområdena attärInom
mångfald ibiologiskförmilj öersättningochodlingslandskapför öppet

skifte.påeller slåtterängarbetesmarker samma
vall-flerårigförmiljöersättningmedkombineraskanErsättningen

åkermarks-odling påekologiskförmiljöersättningodling sammasamt
odlings-förmiljöersättningdär öppetgeografiskaskifte allai zoner

införts.landskap har
miljöersättningingår ibetesmarksskiftenpåLandskapselement som

miljöersättning-ikvalifikationspoängodlingslandskap kanför öppet ge
stödpoäng.dock intekankulturmiljöer. Deochför natur- geen

kanl-3stödområdenaersättning inomgrund förtillliggerDjur som
husdjurs-utrotningshotadeförmiljöersättningförtill grundliggaockså

ekolo-förmiljöersättningeninomdjurhållningstöd föroch extraraser
ersättningama.mellandockvarierarBeräkningsunderlagetodling.gisk

vallodlingFlerårig2.2.1.5

ochvallodlingflerårig attmiljöersättningenmedSyftet är att gynna
ochåkermarkfrånjorderosionochkväveläckagereduceradärigenom
ochvattendragtillkväveförlustereffekternareducerapå så sätt av

berätti-åkervall påha000 000uppskattas 1Totalthavsvatten. varaca
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Åtgärdengande för ersättning. infördes år 1997. Hittills omfattar stödet
774 000 ha åkermark.ca
Miljöersättning for flerårig vallodling kan lämnas för åkermark i

hela landet. För mark inom stödområdena l-3 i Sverige gällernorra
dock ersättningen endast kan lämnasatt till jordbrukare har ettsom
femårsbeslut miljöersättning för odlingslandskap,öppet ellerom som
beviljats kompensationsbidrag eller nationellt stöd.

Ersättningen kan kombineras med milj öersättningarna för ochnatur-
kulturmiljöer, odlingslandskapöppet och ekologisk odling, inklusive

ersättning för ekologisk djurhållning.extra Ersättningen kan inte kom-
bineras med miljöersättning för fånggrödor eller miljöersättning för
extensiv vall och skyddszoner.

2.2.1.6 Bevarande värdefulla och kulturmiljöernatur-av

Målet för kulturmiljöersättningen områdenär med värdefulla kul-att
turlämningar och biologiskt rika livsmiljöer skall skötas på sådantett
sätt mångfaldatt ochartemas täthet bevarasstora och stärks och de
kulturhistoriska lämningama bevaras och synliga. Odlingsland-görs
skapets lokala och regionala särdrag i alla delar landet skall tilltasav

Målet från början bevara 167 000 ha frånatt naturvårds-vara. var ca
och kultur-miljösynpunkt värdefull åkermark, det harmen senare anpas-

till 000 ha.575sats
Miljöer med kultur- och naturvärden kan kvalificera försig ersätt-

ning till åkermarken. På grundval de regionala variationema vadav
gäller förekomsten värdefulla landskapselement har landet delats in iav

med olika kvalifikationsgränser.tre Brukningsenheten grundenzoner är
för bedömningen värdena. skallDen ha byggnadsbestånd iettav som
huvudsak ansluter till regional byggnadstradition och värdefulla land-
skapselement i minsta omfattning bestäms kvalifikations-en som av

i respektivegränsen Det alltså hela brukningsenhetensär land-zon.
skapselement ligger till grund för bedömningen, enbart land-som men
skapselement ligger elleri i anslutning till åkermark stödpoängsom ger
och därmed ersättning för skötseln.

För samtliga landskapselement kan stödpoäng gäller attsom ge
markvegetationen årligen skall slås och bärgas eller betas, träd ochav
buskar igenväxningskaraktär skall bort, upplag och jord,tasav stenav
avfall från jordbruksproduktion och tillfälligt lagrat grovfoder skall tas
bort undantag det finns kulturhistoriskt samband deom samt att er-
sättningsberättigande element anlagda, alléer, bruknings-är t.ex.som

ochvägar skall underhållas.stenmurar, Brukaren måste sköta alla land-
skapselement kan stödpoäng de inteäven ingått i ansökan.som ge om
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jord-intressemycketmed stortKulturrniljöersättningen mottogs av
och denanslutitsha600 0001996 hadeoch redan årbrukarna ur-

fullo.till Där-utnyttjadbleversättningsformenförbudgetensprungliga
femårsåtaganden,in imöjligtvaritefter har det inte me-att mennya

ersättningbeslutfåttredanbrukareför dereserveradefinnsdel omsom
1996-2000.periodenfor

småvattenochvåtmarkeråterställandeellerAnläggning2.2.1.7 av

anläggasskallvåtmarkeråtgärdenförmåletursprungliga attDet var
underSvealandGötaland ochåkermark ihaåterställas 4 000påeller

förlämnasersättningkanmed 1998och år ävenFrånprogramperioden.
därmedharMåletbetesmark.påanläggseller småvattenvåtmarker som

betesmark.haåkermark och 8 000haomfatta 0005tillreviderats att
anslutitsha400hade lår 1998låg,hittillsMåluppfyllelsen är t.0.m. ca

ersättningsformen.till
Svealand, eftersomochGötalandenbart ibeviljaskanErsättningen

växtnäringsläckagemed ärproblemenlandetdeldet i dennaär somav
miljöersätt-Åtagandeperioden från övrigaskillnadtillomfattarstörst.

20 år.ningar
länsstyrelsengenomförkanersättningbeslut tasInnan enett om

miljövårdssyftet kommer attklargöraförförundersökning upp-att om
färdigställabrukarenskallbetalasbörjakanersättning utnås. Innan

godkänt den.skall halänsstyrelsenochanläggningen
återställandeochanläggninganvänds förJordbruksmark avavsom

miljövårdssyfte. Det ärproduktion iräknasvåtmarker tagen ursom
ellerjordbruksproduktionförmarkenanvändatillåtetdärför inte att
våt-ibekämpningkemiskellergödslingKalkning,produktion.annan

tillåten.marker inteär
någonomfattasmarkforlämnas inteErsättningen annanavsom

tillanslutningeller ilandskapselement iVärdefullamiljöersättning.
mil-ikvalifikationspoängtillberättigakansmåvattnetellervåtmarken

stödpo-dock intekankulturmiljöer. Deochförjöersättningen genatur-

ang.

utmedskyddszonerochvallextensivAnläggning2.2.1.8 av
vattendrag

och erosionväxtnäringsläckageminskaersättningenSyftet med är att
bevuxenåkermarkenminskar ärKväveutlakningenåkennark.från om

delvinterhalvåretunder när storkvävekanmed vall aventa uppsom
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kväveläckaget vanligen sker. Anläggning skyddszoner leder tillav
minskad ytavrinning från åkermark och därmed lägre förluster fos-av
for bunden till jordpartiklar. Extensiva vallar och skyddszoner är även

för faunan. Målet 13 000 haärgynnsamma att gräsmarker,permanenta
inklusive 3 000 ha skyddszoner utmed vattendrag, skall anläggas på
åkermark under programperioden. Hittills har 2 600 ha åkermarkca
anslutits till åtgärden.

Ersättning för skyddszoner utmed vattendrag lämnas i hela Göta-
lands- och Svealandslänen. Ersättning för anläggning extensiv vallav
lämnas i Götalands- och Svealandslänen i områden inte omfattassom

miljöersättningen för odlingslandskap.öppetav
Extensiv vall skall anläggas på åkermark direkt ansluter tillsom en

ersättningsberättigad Ävenskyddszon utmed vattendrag. skyddszonen
skall på åkermark. Vissa kommuner dock undantagnaär fr.o.m.vara år
1998. Den extensiva vallen och skyddszonen får inte brytas förrän på
hösten det sista året i ersättningsperioden.

Skötselvillkor för den extensiva vallen kemisk bekämpningär att
inte får utföras, endast stallgödsel tillåten ochär kvävetillförsel inteatt
får överskrida kg150 totalkväve hektar och år stallgödselsamt attper
inte får spridas inom brettett områdemeter utmed sjö ellersex vatten-
drag. För skyddszoner gäller kemisk bekämpningatt inte får utföras

gödsling intesamt tillåten.att är
Ersättningen kan enbart kombineras med miljöersättning för natur-

och kulturmiljöer.

2.2.1.9 Sådd fånggrödorav

Syftet med ersättningen för sådd fånggrödor minskaär att växtnä-av
ringsläckaget fånggrödanatt kväve frigörstar undergenom upp som
vinterhalvåret. Målet 40 000 ha fånggrödorär att anläggs årligen. Hit-
tills har 7 900 ha åkermark anslutits till åtgärden.ca

Ersättningen lämnas enbart i Götaland för sådd fånggrödor påav
åkermark. Med fånggröda gröda har sin huvudsakligamenas en som
tillväxt mellan två huvudgrödor. Lantbrukaren förbinder sig varje åratt
under ersättningsperioden så fånggrödor. Arealen fånggrödor skall om-
fatta minst 2,0 ha. Arealen lantbrukaren har beslut får flyttassom om

i växtföljden. Undernmt år får arealen dock underskridasett med högst
30 % jämfört med beslutet.

Ersättningen kan kombineras med miljöersättning för ekologisk od-
ling och miljöersättning för och kulturmiljöer.natur-
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husdjursraserutrotningshotadeBevarande2.2.1.10 av

förmöjligheternaförbättrahela SverigeiersättningenförMålet är att
ochgenetiskahusdjurenssyfte bevarauppfödning ifortsatt att resurser

mångfalden. Debiologiskatill denbidragviktigtdärmed lämna ett
siktpåMåletbetydelse.också sin är attharkulturhistoriska aspekterna
djurAntalethusdjursraser.svenskalokalautrotningshotadeallabevara

År beviljades1998djurenheter.och 000000 4mellan 2tilluppskattas
djurenheter.för 3 200ersättning ca

finnshotadedenutgåskallersättning ärfor attvillkorEtt rasenatt
avelsar-förplanhusdjursraser. Enutrotningshotadelistapå EU:s över

bevarasyftar tillåtgärderomfattar attocksåbetet, rasemassomsom
ochskallmångfald, upprättasgenetiskaochegenskaperurspnmgliga

följas.
forgrundtillockså ligga extrakanErsättningsberättigande djur er-

ochodlingekologiskförmiljöersättninginomdjurhållningforsättning
1-3.stödornrådenainomodlingslandskapförmiljöersättning öppet

ÖlandpåbönorbrunaodlingTraditionell.112.2. l av

odlingentraditionelladenbibehållaersättningenMålet med är att av
Öland. odlingförendastlämnasErsättningpåbönorha bruna200 avl

svensktsortlistan ochsvenska ärdenfinns på ursprung.avsorter som
åtgärden.tillanslutitsha000Hittills har lca

ke-förbudradavstånd,gödselgivor, motreglerarSkötselvillkoren
jordbearbetning.bekämpningmisk samt

od-ekologiskförmiljöersättningmedkombineraskanErsättningen
kulturmiljöer.ochförmiljöersättningochling natur-

odlingekologiskFrämjande2.2.1.12 av

miljövänligaekologisk odlingför är attmiljöersättningenSyftet med
produktionEkologisk ärjordbruket.skall öka inomproduktionsformer

håll-ekologisktutvecklingenpågåendedel i den motviktig merenen
beslutade år 1994Riksdagenlivsmedelsproduktion.miljövänligochbar

2000. Dettaodlad årekologisktåkerareal börSveriges%10att varaav
miljöer-tillanslutitsarealentotalaha. Den000300 sommotsvarar ca

totaladen8,5 %ha, eller000till 244hittillsuppgårsättningen avca
åkermark.arealen

jordbrukaretillarealersättningårligkanErsättningen ensomges
for odlingodling,ekologisktillhar lagtredanellerlägger omomsom

ersättninglämnasdjurhållningekologisk extraåkermark. För perpå en
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hektar för slåttervall, betesvall och grönfodergrödor. Jordbruksverket
föreskriver de regler gäller för den ekologiska ersättningen. Före-som
skrifterna följer EU:s regler i förordning EEG 2092/91 ekolo-nr om
gisk produktion. Om EU:s regler ändras under ersättningsperiodens
gång ändras också reglerna för ersättningen. Eftersom lantbrukarna kan
ansluta enskilda skiften, kan detta leda till olika regler för olika skiften.

Ersättning för ekologisk odling lämnas i hela Sverige, ersätt-men
ningsnivån varierar beroende på vilken jordbrukaren tillhör. Zon 1zon
omfattar stödområdena l-4 och delar stödområde medan 2av zon
omfattar övriga landet. Den anslutningenstörsta har skett i där1zon ca
16,5 % åkerarealen odlas ekologiskt med miljöersättning. Iav 2 ärzon
anslutningen till miljöersättningen 4,5 % åkerarealen.ca av

Ersättningen kan kombineras med miljöersättning for od-öppet
lingslandskap på slåtter- och betesvallar, miljöersättning för flerårig
vallodling, miljöersättning for fånggrödor, miljöersättning för bruna
bönor miljöersättning forsamt och kulturmiljöer.natur- Djur ingårsom
i miljöersättning för ekologisk odling kan också ligga till grund för
miljöersättning för utrotningshotade husdjursraser och miljöersättning
för odlingslandskapöppet i stödområdena l-3.

2.2. l 13 Resurshållande konventionellt jordbruk.

Miljöersättning för resurshushållande konventionellt jordbruk infördes
år 1998. Syftet med ersättningen minskaär riskerna medatt bekämp-
ningsmedel inom jordbruket och ytterligare minskaatt växtnäringsför-

Åtgärdenlustema till och luft.vatten innebär alla jordbrukare lan-iatt
det skall få möjlighet öka sin kunskap inomatt dessa båda områden.
Genom förbättrade kunskaper skall jordbrukaren bli medveten vilkaom
åtgärder kan genomföras på den gården för minskasom att växt-egna
näringsförlusterna och riskerna med användningen kemiska be-av
kämpningsmedel. Kravet på utbildning därför betydelsefullär delen
inom åtgärden. Dessutom finns det Villkor brukaren skall planeraattom
och dokumentera förhållandena på den gården, vidta vissasamtegna
åtgärder vid kemisk bekämpning.

Syftet med ersättningen också främjaär den biologiskaatt mångfal-
den i och i åkems kantzonervatten anläggning skyddszonergenom av
utmed vattendrag och obesprutade kantzoner längs skifteskanter i strå-
sädesodlingen.

Som påbyggnadsmöjlighet lämnas förersättning miljövänligextra
sockerbetsodling på Gotland.

Ersättningen lämnas for åkermark i hela landet, endast for åker-men
areal till 200 ha företag. Målet 1 400 000 haär skallupp attper vara
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År anslötsfemårsperioden. 1998vid slutettill åtgärdenanslutna caav
ha.460 000

arealdenhelaåtgärden påförvillkorenföljamåsteBrukaren som
fem-brukaren harskiftenjordbruksföretaget. Förår ingår ivarje som

extensivodling,ekologiskförmiljöersättningtjugoårsbesluteller om
dock ingenlämnasoch småvattenvåtmarkerellerskyddszonerochvall

ochanläggningförersättningförgodkäntsSkiftenersättning. som
skogsplante-medenlighetåker ibuskar påellerlövskogskötsel av

berättigar inte2080/92EEGförordningrådetsringsprogrammet nr
följasdärför intebehöveråtgärdenförVillkorentill ersättning.heller

areal inomförhellerbetalas inteskiften. Ersättning uttagendessa utfor
föl-dockmåstestödetförVillkorenarealersättning.förEU:s program

specifika undantag.medareal, vissapåjas uttagen
jordbruk kankonventionelltresurshushållandeforMiljöersättning

miljöer-kulturmiljöer,ochförmiljöersättningmedkombineras natur-
för fler-miljöersättningåkermark,odlingslandskapförsättning öppet

förmiljöersättningellerbönorför brunamiljöersättningvallodling,årig
kombinerasinteersättningenkanskifte. Däremotfânggrödor på samma
för extensivmiljöersättningodling,ekologiskförmiljöersättningmed

småvattenochvåtmarkerförmiljöersättningellerskyddszonervall och
skifte.på samma

kombi-sockerbetsodling kanresurshushållandeförMiljöersättning
skifte.kulturmiljöer påochföröersättningmed milj natur- sammaneras

renskötselområdetkulturmiljöer iochVärdefulla2.2.1.14 natur-

värdefullaförmiljöersättningintroduceradesUnder 1999år na-nyen
ersättningenmed ärMåletrenskötselornrådet.ikulturmiljöerochtur-

tidersäldreuppkomnakulturmiljöer,ochvärdefulla natur- genomatt
skötselbetingade växt-desssådantpåskall skötas sättrenskötsel, attett

förstärks,ochbevaras atttillhörandemed sinadjursamhällen arteroch
renskötsellandskapetsinnehåll tydliggörskulturhistoriska attsamtdess

utgår.ersättningområden därisärdrag bevarasregionalalokala och
in-kulturmiljöerochvärdefullaha700lbevara natur-Målet är att ca

ersättningsberättigadeden zonen.om
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2.2.1.15 Utbildning, information och demonstrationsprojekt inom
jordbruket

Programmet omfattar utbildning, information och demonstrationspro-
jekt UID inom miljöprogrammets delprogram. Jordbruksverkettre
och Skogsstyrelsen ansvariga myndigheterär for stödet till UID. Läns-
styrelserna har det regionala för genomförandet ochansvaret forsvarar
huvuddelen den del verksamheten riktar direktsig till jord-av av som
brukare och markägare. Länsstyrelsen for den regionala kun-svarar
skapsförsörjningen för övriga regionalasamt och lokalaatt intressenter

i utbildnings- och inforrnationsverksamheten.engageras Medverkande
aktörer kan exempelvis jordbrukets branschorganisationer, ideellavara

och kulturvårdsorganisationer,natur- bildningsförbund, kommuner och
skolor.

UID-verksamheten inom miljöprogrammet för år 1999 budgete-är
rad till 195 miljoner kronor, 145 miljoner kronor disponerasca varav ca

Jordbruksverket för åtgärder inom jordbruket och miljonerav 50 kro-
Skogsstyrelsen för åtgärder inom skogsbruket. Budgeten förde-nor av

las på miljöprogrammets delprogram enligt följande:tre
Biologisk mångfald, 94 miljoner kronor inklusive åtgärder0 inom
skogsbruket.
Miljökänsliga områden, 56 miljoner kronor.0
Ekologisk produktion, 45 miljoner lcronor.0

Verksamheten kan bestå informationsträffar,t.ex. kurser och stu-av
diecirklar för jordbrukare eller demonstrationsodlingar och demonstra-
tion skötselåtgärder. Aktivitetema riktar sig till jordbrukare i helaav
Sverige och deltagandet kostnadsfritt.är Ingen ersättning utgår till
jordbrukama. Länsstyrelserna årligen länsprogramupprättar iett sam-
arbete med övriga aktörer i länet. Infor programarbetet Jordbruks-ger
verket vissa riktlinjer för UID,ut verksamhetens inriktning,t.ex.om
särskilda problem eller bör beaktas iannat Länspro-programmet.som

innehåller aktivitetsförslag och ansökan medel for dengrammen om
regionala verksamheten. Jordbruksverket granskar ansökningama och
fördelar medel. Jordbruksverket bedriver också viss central verksamhet

samordning, produktiont.ex. informationsmaterial, rådgiv-som av
ningsunderlag och fortbildning personal medverkar i UID-av som
programmen.

UID skall inte finansiera genomgång ansökningsblanketter,t.ex. av
ifyllande blanketter eller motsvarande eller bedömning enskildaav av
jordbrukarskiften. klassasDetta stödinformation. Däremot fårsom
grundläggande information, betydelse for lantbrukarensärsom av
möjlighet hantera ansökanatt miljöersättning på riktigtett sätt,om
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stöd-till begreppethänförsdå denna inteför UD,inom ramenrymmas
miljö-gårdarnasinventeringarinnebär bl.a.information. Detta att av

ochrådgivningindividuellsamband medkulturvärden kan ioch göras
tillknytasfår dock inteSkötselplanernaskötselplaner.upprättande av

skallklassificeringssystemrådandeinventeringstillfállet utanvidett
ansök-eventuellatill hjälp vidde kani sådana attgöras termer vara

utformas.hur dessaersättningarningar systemoavsettom
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förordningoch rådetsAgenda 20003

utvecklinglandsbygdensom

AgendajordbruksreformFortsatt3.1 genom
2000

utvidgad uni-förstärkt ochforplankommissionensAgenda 2000 är en
med pla-SyftetjuliEuropaparlamentet i 1997.förlades framDenon.

refor-ochjordbruksreformenfullföljakommissionenenligt attärnen
östutvidgningentillhänsynsamtidigtstrukturpolitiken tassommera

överenskommelsenslutligabegränsningarna. Detekonomiskaoch de
Berlin denrådet ivid EuropeiskaAgendagenomföra 2000 togsattom

24-26 1999.mars
denreformeringenfortsattadendet gällerNär gemensammaav

år 1992.reformengrundpåjordbrukspolitiken vilar den somsamma
prisstöd till di-frånjordbruksstödetomfördelninginnebärDetta aven

utveck-landsbygdensförförordninginförsrektstöd. Dessutom nyen
ochutvecklings-från Europeiskastödförordningling rådets ga-om

landsbygden, LBU-utvecklingtillför jordbruketrantifonden av
landsbygdsutveck-förför alla åtgärderblirförordningen, ramensom

möjlig-medlemsstaternaden fårmiljöåtgärder. Genominklusiveling,
valsinaochprioriteringardefiniera sinasjälva görahet att egnaegna

kommervalförordningen. Dessaingår i attåtgärderbland de ge-som
dockprogramplanering. Detsamladför ärnomföras inom enramen

förordningenstillämpamedlemsstaterför samtligaobligatoriskt att
miljöåtgärder.

sammandrag2000-beslutet iAgenda3.1.1

slutligadenförslag blevursprungligamed kommissionensJämfört
jord-långtgående påinte likaAgenda 2000överenskommelsen om

skall för vissadessamindre ochblevPrissänlcningarnabruksområdet.
Även kompen-övergångsperioder.under längregenomförasprodukter

förslaget. Förjämfört medhöjtsharprissänkningarnaförsationen
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mjölksektorn beslutades helt skjuta reformen på framtidenatt till årom
2005/06.

I detta avsnitt kort sammanfattning de beslut fattatsges en av som
rörande jordbrukspolitiken träder i kraft från år 2000.som

3.1 1 Vegetabiliesektom
.

Reformbeslutet innebär interventionspriset påatt spannmål sänks med
15 %, från dagens nivå på 119 euro/ton till 101 euro/ton. Arealersätt-
ningen för spannmål höjs från 54 euro/ton till 63 euro/ton. Reformen
genomförs under två år med den juli1 2000. Obligatoriskstart träda
gäller med 10 % vid normala marknadsförutsättningar, vilket kan jäm-
föras med 17,5 % i nuläget. oljeväxterFör och oljelin sänks arealstödet
till nivå för spannmål under övergångsperiod påsamma som tremen en
år. FinlandI i Sverigesamt ersättning på 19 euro/tonextranorra ges en
för spamimål och oljeväxter för kompensera för höga vattenhalter.att

Enligt Agenda 2000-beslutet blir det möjligt ansöka arealstödatt om
för vallodling används för ensilage i de länder där majs traditio-som
nellt odlas.inte Möjligheten för vallensilaget erhållaatt stödsamma

för spannmål begränsas dock den totala basarealen inte fårattsom av
utökas. Om samtliga grödor inklusive vallensilaget skall konkurrera om

basareal kommer det med all sannolikhet leda till allasamma att att
grödor kommer få reducerat stöd. Det dockatt möjligt vallen-är att ge
silaget särskild del basarealen, s.k. underbasareal. Utrymmet ien av en
nuläget dock endast 150 000 ha, vilketär torde leda till över-ett stort
skridande denna areal se avsnitt 1.3.6.även lav

l l Animaliesektom
.

Reformbeslutet innebär interventionspriset på nötkött sänksatt med
20 %. Prissänkningen genomförs under period på år. Kompensa-treen
tionen i form handjursbidrag, stutbidrag och amkobidrag höjs jäm-av
fört med nuläget. Större delen de medel i det ursprungliga för-av som
slaget för s.k. nationella kuvert haravsattes omvandlats till slaktpremier
i syfte stimulera till tidigare slakt. Antaletatt djurbidrag i Sverige bibe-
hålls på den nivå gäller enligt anslutningsfördraget.som

På mjölkområdet sker inte några reformer förrän år 2005/06 vilket
innebär framflyttning tideni från år 2000/01 enligt kommissionensen

Årförslag. 2005/06 skall det genomföras stödprissänkning ochen pro-
ducentema skall kompenseras med direktstöd betalas för-iett utsom
hållande till mjölkkvoten.
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miljeffekter för2000-beslutetsAgenda3.1.2 ön

2000-beslutetAgendaför miljönkonsekvensernaDe sammantagna av
kommis-miljöeffekternaAnalyserentydigt bedöma.svåraär att avav

"Agenda 2000förslag har gjorts iursprungligasionens rapporten -
Jordbruksver-1998:69.jordbru Dsför svensktkonsekvensernågra

reform jordbrukspo-Konsekvenser EU:spromemorianket har i avav
Agendamiljöeffekterpekat på tänkbara1999 b1.a.litiken SJV av

miljöfrågor-överenskommelsen innebarslutliga2000-beslutet. Den att
för-jämfört med kommissionensbakgrundenhamnade något imerana

slag.
blirdefortsätter ävenvegetabilieområdetpåPrissänkningama om

jordbru-förslaget vilket kanursprungligajämfört med detmindre ge
ochgödninganvändningenminskaytterligarekama incitament att av

ekologiskbrulcningsformer,Extensivarebekämpningsmedel. t.ex.som
Införandetkonkurrenskraft.bättredärmed relativtodling, ettavenges

förkonkurrenskraftförbättradleda tillbörför vallensilagearealstöd en
mil-positivtväxtodling, vilket ocksåjämfört medvallen är urannan

jösynpunkt.
tillräck-mångfalden landet krävsbiologiska idenbevara ettFör att

lönsamheten iUnderlaget för detta beror pådjur.antal betandeligt stort
2000-beslutetAgendamjölkproduktionen. Genomochfrämst nötkötts-

foderpriserinitialt sänktalönsamhetökar mjölkproduktionens genom
denLönsamheten förvallensilage.för nöt-införandet stödoch av

också, b1.a.betesdrift påverkaspåbaserasköttsproduktion genomsom
extensifieringsbidrag.höjda

Agenda 2000horisontella åtgärder inomförordningenGenom om
utbetalningförenamedlemsländernainförts förmöjlighethar att aven

cross-compliance.milj övillkoruppfyllandetmeddirektstöd av

LBU-förordningen3.2

effektivtLBU-förordningendenskallEnligt kommissionen ettvaranya
prispolitiken. Denochmarknads-reformernakomplement till nyaav

jordbruksfondensstrukturfondsförordningenförordningen ersätter om
förordningamamål deförordningar 5a,utvecklingssektion, fyra treom

förordning-2078/92 ochförordninginkl.kompletterande åtgärderom
skogsbruket.strukturstöd tillen om

Åtgärderna landsbygdsutvecklingför avser
iinvesteringarjordbrukssektom,strukturanpassningtillstöd t.ex.av0

kompetensutveck-till jordbrukare,startstödjordbruksföretag, unga
förtidspensionering,ling och
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stöd till jordbruket i mindre gynnade områden och områden med0
milj restriktioner,

förersättning miljöåtgärder inom jordbruket,0
stöd till förbättrad bearbetning och saluföring jordbruksproduk-0 av
ter,
stöd till åtgärder i skogsbruk samt0
stöd för främja anpassning och utveckling landsbygden.att0 av

3.2.1 Milj öåtgärder i LBU-förordningen

Ersättningar för miljöåtgärder i jordbruket regleras artiklarna 22-24av
i LBU-förordningen. Målen för miljöåtgärdema i desammaprincipär

förordningi 2078/92, reglerna allmänt hållna. Enligtärsom men mer
LBU-förordningen skall ersättning för miljövänligt jordbruk bidra till

målen i gemenskapens politik på jordbruks- ochatt miljöområdet upp-
nås. Ersättningen skall bidra till

jordbruksmark används på förenligtatt med skyddsättett är0 som
och förbättringar miljön, landskapet med dess särdrag, naturre-av

jorden och den genetiska mångfalden,sursema,
miljövänligt metoder för extensifieringatt jordbruk0 gynnsamma av

och fortsatt användning lågintensiva betessystem säkerställs,av
hotade naturvärden i olika j ordbruksmiljatt stora kan bevaras,öer0

typiska och historiska drag i jordbrukslandskapet kanatt bevaras,0
finnsdet milj öplanering i jordbruksverksamhetema.att0 en

Jämfört med förordning 2078/92 innebär det viss breddningen av
tillämpningsområdet, det gäller den fortsatta användningent.ex. när av
lågintensiva betessystem och möjligheten hålla historiska drag iatt
jordbrukslandskapet intakta.

Ersättning skall beviljas till jordbrukare åtar undersig minstattsom
fem år bedriva miljövänligt jordbruk. åtagandeEtt bedriva mil-ett att
jövänligt jordbruk skall innebära använda sig vadän attmer av som
normalt med god jordbrukarsed.avses

Ersättning till åtagande bedriva miljövänligt jordbruk skall be-att
viljas år och skall beräknas på grundvalper av

inkomstbortfall,0
kostnader till följd åtagandet,extra0 av

behovet stimulansåtgärder.0 av

Ersättningen kommer fortsättningsvis medfinansierasäven att av
EU. högsta beloppDet år berättigande för finansiering frånärper som
gemenskapen för ettåriga grödor 600 euro/ha, för specialiserade fler-är
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åriga grödor 900 euro/ha och för markanvändningövrig 450 euro/ha.
Beloppen skall beräknas på grundval den areal jordbruksföre-inomav

åtagandena gäller.taget som
åtgärder omfattadesVissa tidigare förordning 2078/92, t.ex.som av

kompetensutveckling och tillträde för allmänheten, behandlas pånu
andra ställen i LBU-förordningen.

Tillämpningsföreskrifter3.2.2 till LBU-

förordningen

förVid tidpunkten detta betänkandes tryckning har kommissionen del-
givit medlemsstaterna första utkast tillämpningsföreskrifterrörandeett
till LBU-förordningen. vadEnligt erfarit kommer tillämpningsfö-MPU
reslqiftema tydliggöra tolkningar förordningen klargöraatt samtav
vissa definitioner, i linje med vad tidigare reglerats densom genom
nuvarande tillämpningsförordningen 746/96.
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Svenska4 miljömål för jordbruket

Inledningl

Det svenska miljöprogrammet för jordbruket skall medverka till deatt
aktuella miljömålen för jordbruket uppfylls. Regering och riksdag har
sedan flera år tillbaka beslutat förhållandevis antal miljö-ett stortom
mål. Miljömålen jordbrukspolitikeninom omfattar huvudsak odlings-i
landskapets biologiska mångfald kulturhistoriskaoch värden, jordbru-
kets miljöbelastning omfattningen den ekologiska produktio-samt av

Vissa målen ursprungligen föreslagna i handlingsprogramärnen. av
och aktionsplaner från olika myndigheter och därefter riks-antagna av
dagen.

arbete med förändraEtt miljömålen har inletts, innebärandeatt att
struktur för miljömålen skall tillämpas och begränsat antalatt etten ny

nationella miljökvalitetsmål skall fastställas. Riksdagen har i enlighet
med Svenska miljömålpropositionen beslutat miljökvali-15om nya
tetsmål för skyddet hälsan och miljön prop. 1997/981145, bet.av
l998/99:MIU 6. fastställaGenom miljökvalitetsmål de miljö-att anges
tillstånd skall uppnås i generationsperspektiv. En parlamenta-ettsom
risk kommitté, Miljömålskommittén, har tillsatts med uppgift iatt sam-
verkan berördamed myndigheter vilkasamladgöra översynen av

och delmålstrategier erfordras för miljökvalitetsmålen skall nåsattsom
inom generation. Vidare skall riksdagenregeringen återkomma tillen
med förslagredovisning och beträffande de delmål behövs för detsom
fortsatta arbetet med nå miljökvalitetsmålen.att

Flera de fastställda miljökvalitetsmålen berör jordbnikssektom.av
rikt odlingslandskapEtt och övergödning miljökvalitetsmålIngen är

högi grad relaterade till jordbrukets miljöpåverkan. Giftfri mil-ärsom
Levande och vattendrag Storslagen fällmiljö ytterliga-jö, sjöar samt är
exempel på miljökvalitetsmål omfattningi varierande harre som an-

knytning till jordbruket.
följandeI avsnitt genomgång miljömåltidigare beslutadegörs en av

för jordbruket och hur de förhåller tillsig de miljökvalitetsmålen.nya
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4.2 Natur- och kultunniljöer i

odlingslandskapet

4.2.1 Bakgrund

svenska odlingslandskapetDet produkt mänsklig påverkanär en av
uppodling och jordbruksaktivitet. Olika brukningsmetoder igenom

kombination med skilda naturförhållanden har lett till variationsriktett
landskap. Förekomsten varierande livsmiljöer odlingslandskapeti ärav

viktig förutsättning för rikedomen bland och djur. äldreDetväxteren
odlingslandskapet präglades ofta mycket varierande markan-av en
vändning och olika brukningssätt på åker-, slåtter- och betesmarker,av
vilket skapade både kulturvärden och lämpliga livsmiljöer för växter
och mekaniseringendjur. Genom bl.a. och rationaliseringen jordbru-i
ket, nedläggningen mark och ändrad markanvändning har varia-av en
tionen odlingslandskapeti successivt minskat. Naturliga betesmarker,

gödslasinte eller plöj har minskat kraftigt i omfattning och ängs-som
bruket har i princip upphört. har lettDetta till minskad artrikedom
bland och djur glesare förekomst många samtidigtväxter samt arter,av

andravissa har Antalet hotade, sällsynta och hän-arter gynnats.som
synskrävande och djurarter har huvudutbredning od-sin iväxt- som
lingslandskapet föruppskattas närvarande till I 700. Inomca gruppen
kärlväxter finns 60 % odlingslandskapet t.ex.inärmare arternaav
SNV 1998. Vidare medför igenväxning och brist kul-på underhåll att

från olikaturspår tidsepoker, såsom fornlämningar kulturhistorisktoch
värdefulla landskapselement, bryts och med tiden försvinner. Målenner
för odlingslandskapets och kulturvärden blir därför i hög gradnatur- en
fråga bevara den biologiska mångfald värdefulla kultur-och deattom
miljöer skapats tidigare markanvändning.som genom

Övergripande4.2.2 mål

riksdagens beslut förI strategi biologisk mångfald prop.om en
1993/94:30, bet. l993/94:JoU9, rslcr. 1993/94:87 övergri-anges som
pande rnål den biologiska mångfalden och den genetiska variationenatt
skall säkerställas. och djursamhällen landetVäxt- skall bevaras så iatt

förekommandenaturligt förutsättningar fortleva underarter attges na-
turliga betingelser och livskraftiga bestånd.i Vidare framgår jord-att
bruket bedrivasskall så det bidrar till bevara värdefulla delaratt att av
flora och fauna odlingslandskapet.i

Kulturpolitiken viktig för samhällets miljöpolitiska åtaganden. Deär
övergripande målen för kulturmiljöområdet bruka ochbevara,är att
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förmedla kulturarvet, stärka lokala kulturella identi-den och regionala
syfta till kontinuitet i utvecklingen ho-den miljön,teten, mötayttreav

kulturmiljön bidra till öka estetiskamedvetenhetenten mot samt att om
värden och historiska sammanhang. bet.prop. 1987/ 88:l04,
1987/88:KrU21, rskr. 1987/882390, 1996/97:3, bet.prop.
1996/97:KrUl, rskr. 1996/97:129.

Tidigare miljömål för odlingslandskapets och kultunniljövär-natur-
den framgår riksdagsbeslutet livsmedelspolitik prop.av om en ny
1989/901146, 1989/90:JoU25bet. rskr. 1989/902327. Riksdagen ställde
sig då bakom miljömål för livsmedelspolitiken slåinnebarett attsom
vakt rikt odlingslandskapoch varierat och dess kulturvärden,ettom
bevara mångfaldenden biologiska och minimera jordbrukets miljöbe-
lastning. viktigt odlingslandskapets och kulturmiljö-Det är att natur-
värden bevaras. rikt och varierat odlingslandskap central bety-Ett är av
delse för flora, fauna och mångfald.genetisk Jordbruket skall således
beakta behovet god och långsiktigmiljö hushållning med naturre-av en

prop. 1989/90:l46, bet. 1989/90:JoU25 rskr. 1989/902327,sursema
1990/91:90, bet. l990/9lzJoU30, rskr. 1990/912338,prop. prop.

1993/942111, bet. 1993/94:JoUl9, rskr. 1993/94:256.

Milj ökvalitetsmål4.2.3

Det tidigare miljömålet för livsmedelspolitiken omfattas huvudsaki av
det miljökvalitetsmålet rikt odlingslandskap. Miljökvalitetsmå-Ettnya
let innebär för och kultunnilj öområdet bl.a.natur- att:

Odlingslandskapet brukas på sådant miljöeffek-negativasättett att0
minimeras och den biologiska mångfaldenter gynnas.

genetiska hos domesticeradeDen variationen djur och beva-växter0
ras.
Främmande genetiskt modifieradeoch organismer kanarter0 som
hota den biologiska mångfalden introduceras inte.
Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet0 som
uppkommit lång, traditionsenlig förbätt-skötsel bevaras ellergenom
ras.
Hotade och kulturmiljöer skyddas och bevaras.arter naturtyper samt0

Preciserade mål4.2.4 och delmål

detI livsmedelspolitiska beslutet från riksdagens beslutår 1990 och i
miljökvalitetsmål har miljömålen för biologisk mångfald ochom nya

kulturmiljövärden i odlingslandskapet inte preciserats Mernärmare.
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utvecklade mål för milj öåtgärdema inom jordbruket har emellertid bl.a.
formulerats i Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets aktionsplaner för
biologisk mångfald SJV 1995, SNV l995a och inom det EG-av
kommissionen godkända svenska miljöprogrammet för jordbruket se
avsnitt 2.2.1. dessa dokument harI areal- och kvalitetsmål preciserats
för antal områden; bl.a. för betesmarker, slåtterängar, småbiotoper,ett
kulturmiljöer och våtmarker mål för bevarande den genetiskasamt av
variationen hos domesticerade djur. Riksdagen har vid behandlingen av
propositionen Hållbart fiske och jordbruk prop. 1997/98:2, bet.
l997/98:JoU9, rskr. 1997/98:1 16 också ställt sig bakom höjd ambi-en
tionsnivå avseende målsättningarna för hävd och betesmarkerängs-av

anläggning våtmarker och småvatten inom för utökatsamt ettav ramen
miljöprogram för arealmål 2.2.1.avsnittse

Enligt riksdagens beslut i enlighet med Svenska mil-propositionen
jömål bör också miljökvalitetsmålet riktEtt odlingslandskap komplet-

med delmål avseende skötsel och hagmarker, återska-teras ängs-av
pande våtmarker, bevarande kulturrniljövärden och hotade arterav av

stärkande jordbrukets positiva och minimering dess negativasamt av av
miljöeffekter. kanDärutöver ytterligare delmål behöva utvecklas.

4.3 Jordbrukets miljöbelastning

4.3.1 Bakgrund

Jordbruket har multifunktionell roll både ochpositivaen som ger nega-
tiva effekter på miljön och landskapet. Positiva effekter bl.a. lant-är att
bruket håller landskapet medverkar till bevara den biologiskaöppet, att
mångfalden och värdefulla kulturmiljöer återförselsamt växtnä-att av
ring möjliggörs, vilket bidrar till utveckling slutet kretslopp.mot etten
Jordbruket å andra sidan bl.a. upphov till växtnäringsförluster tillger
luft och hälso- och miljörisker vid användning bekämp-vatten samt av
ningsmedel. ökad tillförselEn kväve och fosfor formi handels-av av
gödsel och stallgödsel minskad vallodling har medfört negativasamt
miljöeffekter i form näringsläckage, vilket bidragit till övergödningav

havs- och kustområden kemiskaAnvändningensötvatten.samtav av
bekämpningsmedel innebär risker för den miljön, arbetsmiljöris-yttre
ker vid hanteringen risker för bekämp-preparaten samt resterav av
ningsmedel i livsmedel. Miljömålen för jordbrukets miljöbelastning
innebär odlingslandskapet skall brukas på sådant negativaatt sätt att
miljöeffekter minimeras.
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från jordbruket4.3.2 Kväveutlalcning

vattenburna utsläppen kväve från mänskliga verksamheter skulleDe av
halveras mellan åren prop. 1990/ 1991:90, bet.1985-1995
1990/9l:JoU30, rskr. 1990/91:338. Målets tidsgräns passerad ochär
Naturvårdsverket har konstaterat målet varken totaltinte uppnåttäratt
för alla sektorer eller för jordbruket.

tidigare med miljökvali-Det målet har delmål underersatts ett nytt
tetsmålet vattenburnaIngen övergödning innebär de svenskaattsom
utsläppen kväve från mänsklig verksamhet till haven söderav om
Ålands skall med jämförthav minska 40 % med års nivå. Den1995
parlamentariska kommittén skall vilken takt målet kaniöverväga upp-

Regeringen har Jordbruksverket uppdrag utveckla sek-nås. igett att
för jordbruket. riksdagens medtorsmål Enligt beslut i enlighet proposi-

Svenska miljömål det tidigare halveringtionen kvarstår målet om en av
fram sekelskiftetkväveutlakningen från jordbruket till prop.

1987/88:128, bet. 1987/88:JoU24, rslcr. framgår1987/88:374. Vidare
det tidigare målet för minskning kväve handelsgödsel också böriatt av

kvarstå, vilket innebär kvävetörbrulcningen medbör minska 20 %att
till sekelskiftet.

Ammoniakavgång4.3.3

frånAmmoniakutsläppen jordbruket skall minska med till år 199525 %
i södra och Götaland prop. 1990/91:90, bet. l990/9lzJoU30,Västra
rslcr. 1990/91 2338. Tidsgränsen för målet måletpasserad och inteär är
uppfyllt. där åtgärderOmrådet skall vidtas for minska ammoniakav-att
gången bör utökas till omfatta hela Götaland Svealands slätt-att samt
bygder för ytterligare reduktion skall kunnaammoniakavgångenatt av

prop. 1994/95: bet. 1994/95:JoU22, 1994/951423.uppnås l 19, rskr.
Åtgärder därefter genomförda inom det utpekade området.är

behandlasUtsläppen ammoniak under miljökvalitetsmålet Baraav
naturlig försurning. framgår fortsattautgångspunkt för detDär att en
arbetet bör fortsättautsläppen ammoniak Sverige böriatt attvara av
minska från Jordbruksverket1995 års nivå. Regeringen har igett upp-

för ammoniakutsläppen återspeglardrag utarbeta mål bättreatt ett som
de regionala skillnaderna.
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4.3.4 Fosforförluster

Riksdagen har tidigare tagit ställning till fosforutsläppen bör mins-att
kas väsentligt i områden särskilt påverkade 1987/88:85,prop.ärsom
bet. l987/88zJoU23, rskr. 1987/882373. Användningen fosfor iav
jordbruket kan leda förlustertill leder till eutrofiering ochi sjöarsom

FosforVattendrag. också ändlig vilket innebärär naturresurs, ut-atten
nyttjandet fosfor jordbruketinom bör ske effektivtpå sätt.ettav

Bland de miljömålen har inte något delmål föreslagits för fosfor,nya
både miljökvalitetsmålet Levande och övergödningIngensjöarmen

har tydlig anknytning till utsläpp fosfor. Fosfor behandlas också iav
propositionen Svenska miljömål under avsnittet resurseffektivise-om
ring slutna kretslopp.genom

4.3.5 Kemiska bekämpningsmedel

Målsättningen minska hälso- och milj användningenöriskema vidär att
kemiska bekämpningsmedel. förstaDet målet omfattade halveringav
användningen till år med1990 utgångspunkt från användningenav

1981-1985. Detta mål uppnåddes. Ytterligare mål fastställdes år 1990,
vilket innebar arbetet minskamed hälso- och miljöriskerna skulleatt att
fortsätta och användningen skulle halveras under periodengångatt en
fram till mitten 1990-talet prop. 1990/91:90, bet. 1990/91:JoU30,av
rskr. 1990/91:338. Tidsgränsen har specificerats till år 1996.senare
Enligt försäljningsstatistik låg förbrukningen år 1996 på 64 % av ge-

förnomsnittet åren 1981-1985.
Riksdagen har behandlat bekämpningsmedelsprogram forett nytt

perioden 1997/98:2,1997-2001 prop. bet. 1997/98:JoU9, rskr.
1997/982116. framgår hälso-Av och miljöriskerna vidprogrammet att
användning bekämpningsmedel jordbruketinom och trädgårdsnä-av

skallringen fortsätta minska. Detta skall ske bredd åt-att genom en av
gärder och riskerna utsträckning kartläggsi tidigarestörreatt ängenom
och kvantiñeras.

4.3.6 Kadmium i handelsgödsel

Tillförseln tungmetaller till mark och får inte överstiga denvattenav
naturliga halten i miljön med Vissa procenttal prop. 1990/91:90,änmer
bet. 1990/9l:JoU30, rskr. 1990/9l:338. Målet täcks det mil-av nya
jökvalitetsmålet Giftfri miljö. I propositionen miljömålSvenska be-
handlas också kadmium under riktlinjer för kemikaliepolitiken. Där
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hu-marknaden ipåintroduceras ärnyproduceradeatt varor somanges
Detderas föroreningar.ochkadmium, blyfrån kvicksilver,vudsak fria

metoder forberoendeinternationelltSverige attdockpåpekas äratt av
följakunnaföranvändsfosforgödselmedel attkadmium irening av

riktlinje.denna

Åkcrrnarkens produktionsförrnågalångsiktiga4.3.7

betydelsefullÅkennarken bibehållasmöjligtlångtbör så som ensom
rskr.1989/90:JoU25bet.l989/90:l46,prop.produktionsresurs

rikt odlings-miljökvalitetsmålet Etttäcksmål1989/90:327. Detta av
välbalanseratåkermarken har nä-innebärvilket bl.a. ettlandskap, att

föroreningshaltmullhalt så lågmarkstruktur ochringstillstånd, bra samt
harhotas. Regeringenoch hälsa intefunktionerekosystemets upp-att
nivåernaskall klargöradelmålutredaJordbruksverketdragit att som

föroreningshalt.mullhalt ochmarkstruktur,näringstillstånd,för

produktionEkologisk4.3.8

ekolo-utvecklingenviktig del iproduktion motEkologisk är merenen
besluta-Riksdagenlivsmedelsproduktion.miljövänligochgisk hållbar

2000ekologiskt årbör odlasåkerarealSveriges%de 10år 1994 att av
1993/941272. Detrskr.l993/94:JoU22,bet.1993/942157,prop. av

förmålnuvarandemedmåletbeslutade överensstämmerriksdagen
definieratMålet inteproduktion. närmareekologisk ärtillmiljöstödet

harRegeringenprodukter,produktionsinriktningar, etc.till områden,
2000,efter årdelmålföreslåuppdragJordbruksverket i ett nyttattgett

produktionensekologiskaspegla denbörutsträckningi störresom
kapitel 12.omfattning sekvalitativa
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pååtagandenoffentligaMotiv för5

miljöområdet

Inledningl

regel-gällandemed dettillsammansjordbruketförMiljömålen utgör
miljöpro-åtgärder föreslås inomfor deutgångspunktemaverket som

miljöneffekter påkan jordbruketskapitel 4nämndes iSomgrammet.
finnsområdenbåda dessanegativa.och Inombåde positiva exem-vara

marknadsmiss-traditionellt kallasekonomisk teoripel på vad isom
handlande interationelltindividuelltdärdvs. situationerlyckanden,

förelig-detönskvärt resultat. Närperspektivsamhälletsleder till ett ur
offentliga åta-fördet därförfinns motivmarknadsmisslyckandenger
kategorieröversiktligt de tvådiskuteraskapitelganden. dettaI av

jordbruketsgällerdetförekommermarknadsmisslyckanden närsom
effekter.nyttigheter ochkollektivamiljöpåverkan; externa

nyttigheterKollektiva5.2

samti-mångakan konsumerasnyttigheter sådanaKollektiva är avsom
egenskaperenskild individ minskar. Devärdet för varjedigt, attutan

and-medkollektiva nyttigheternadekaraktärisera ärbrukar ansessom
Med icke-rivalitetöppenhet.icke-rivalitet ochord att en per-avsesra

tillmöjligheterandraspåverkarnyttigheten intekonsumtionsons av
omöj-detMed öppenhetnyttigheten i fråga. ärattkonsumtion avsesav

oberoendefrån konsumtion,någonmycket svårtligt eller utestängaatt
ellertill finansieringenbidragitvederbörande harom

exempelodlingslandskaprikt och varieratProduktionen är ettettav
biolo-denliksomjordbruket producerar,nyttighetpå kollektiv somen

traditio-brukasbetesmarkernamångfald bevarasgiska attgenomsom
nellt.

påindividenenskildadennyttigheter tjänargäller kollektivadetNär
ñnansieringsbör-andra bäraoch låtafripassagerare"uppträdaatt som

kollektivakonsumtionproduktion ochlägredan. leder tillDetta aven
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nyttigheter vad faktisktän efterfrågas. Eftersom det individuellasom
rationella handlandet leder till från samhällets synpunkt alltför litenen
produktion föreligger marknadsmisslyckande, och därmed of-ett är
fentliga insatser befogade.

Vid produktion kollektiva nyttigheter blir det offentliga åtagandetav
fråga i första hand lämplig ekonomiskatt ersättning ska-en om genom
incitament för jordbrukaren producera från samhällets sidaattpa en

önskvärd volym dessa värden. Köp miljötjänster från jordbruket,av av
betala miljöersättning för bevarandet.ex. att biologisk mång-genom av

fald betesmarkeri och slåtterängar, därför befogat offentligtär åta-ett
gande for dessa tjänsteratt fortsättningsvisgarantera produce-att även

och miljömålen därmed uppnås.ras

5.3 Negativa effekterexterna

effekterExtema aktivitetviss sådana påverkar omgiv-ärav en som
ningen, dvs. dem inte direktäven involverade självaär i aktivite-som

de ansvariga vederbörligten, hänsynutan att till dem. Detar externa
effekterna negativa de sänkerär omgivningens välfärd, i fallannatom

de positiva.är
Kväveläckage, ammoniakavgång och risker vid bekämpningsme-

delsanvändning exempel på negativaär effekter jordbruks-externa av
produktion kan försämra våra vår mark och livsmedel.våravatten,som

Medan jordbruksföretagaren drar den huvudsakliga nyttan av pro-
duktionen kan miljöeffekterna drabba hushåll och andra jordbruksfö-

då får bära del kostnaderna.retag, Det denna asymmetriärsom en av
beslut produktionensgör utformningatt inte kommer ledasom attom

till korrekt avvägning mellan och kostnad. offentligaUtan in-nyttaen
uppkommer negativa effekter i alltför omfattning.externa storgrepp

5.4 Principen förorenaren betalaratt

När det gäller miljörelaterade negativa effekter råderexterna numera
bred enighet principen förorenaren betalar polluter-pay-attom
principle, PPP. Jordbrukssektoms förebygga och åtgärda deattansvar
miljöproblem näringen upphov till uttrycks såväl i artikel l30rsom ger
i Romfördraget femtei miljöhandlingsprogram.EU:ssom

Principen förorenaren betalar innebär producenten föratt ståratt
kostnaden för förebygga eller begränsa produktionensatt negativa
miljöpåverkan. För jordbrukets del kan principen uttryckas bas-som en
nivå under vilken kostnaden för motverka jordbrukets negativa mil-att
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1997/98:JoU9,bet.1997/98:2,själv prop.åligger näringenjöpâverkan
konkurrenssituation ärojämlikmotverka1997/98:1 16. Förrskr. att en

prak-EU. Ilikartad inombasnivånangeläget ärriksdagendet enligt att
likvärdigafulltuppnåsvårtdock systemdet etttiken attär gersom

akt-rimligvaduppfattningen äreftersomkonkurrensvillkor somom
medlemsländerna.mellanvarierarövrigtiförutsättningarsamhet samt

äganderätts-medförknippadeeffekter är näraberörFrågor externasom
medlemslän-mellanvarierarinnehålläganderättensEftersomfrågor.

mel-varierabetalarförorenarenprincipeninnebörden attkanderna av
fort-gemenskapeneuropeiskadenangelägetländer. Det attolikalan är

omfattninglämpliguppfattningförarbeta avsätter att omgemensamen
referens-miljöpåverkan. EnFör sinjordbrukets gemensamegenansvar
ochEUmiljöarbete inom mot-aktivtförförutsättningarskapar ettnivå

snedvrids.konkurrenssituationenverkar att
basnivåbetalarförorenarenprincipenuttrycker attOm som enman

miljöpå-negativajordbruketsmotverkaförkostnadenvilkenunder att
hävdarimligtocksådet attälv attnäringen äråligger sam-verkan om

någotytterligare ijordbruketvillför PPPbasnivån styrahället utöver
ställsför detta. Kravkrävalantbrukarna ersättaskanhänseende att som

lantbrukarna inte äranpassningardåbasnivånutöver somsomses
förersättningde fårskäligtdärförkan attDetskyldiga göra.att anses

betala fördetfårbasnivånnå längresamhället änåtgärder. Villsådana
skyldigheter.derasproduktionsin utöverlantbrukarnaatt anpassar
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Övergripande förstruktur nyttett6

jordbruketförmiljöprogram

strukturProgrammets6.1

ochdelprogrambeståföreslås tremiljöprogrammetDet sam-avnya
artiklarnaenligtreglerasåtgärder/ersättningsforrnermanlagt lO som

åtgärdertvåocksåingårILBU-förordningen. programmeti22-24 som
nämligen Kompe-LBU-förordningen,artiklar iandraenligtregleras

Re-artikel 9miljöområdetpå samtlantbrukarnatensutveckling av
Utredningen33.artikelslåtterängarochbetesmarkerstaurering av
för investe-2001-2004årenundermedeldessutom avsättsföreslår att

miljöanpassadefrämja4-7 förartiklarnajordbruksföretag attringar i
åtgärdernaarealbaseradedekompletterasyfteproduktionsformer, i att

miljömålen.uppfyllandetgällerdetmiljöprogrammetinom när av
miljoneromfattar 2 800miljöprogrammetnuvarandedetEftersom

kostnadsaltema-dettadel bedömtför sinutredningenharårkronor per
dettaförbudgetenhurvisaskapitel 20huvudaltemativ. Itiv ettsom

programperioden,årrespektiveunderfördelaskostnadsaltemativ av
kostnadsalternativetdet lägre mot-avseendeförslagutredningenssamt

år.kronormiljoner800svarande l per
föreslagnadensammanfattningsida visaspåtablånI nästa aven

miljöprogrammet.påstrukturen
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DELPROGRAM Bevarande biologisk mångfald och kulturmiljö-av
värden odlingslandskapeti

Betesmarker och slåtterängar
Värdefulla och kulturmiljöernatur-
Natur- och kulturmiljöer i renskötselornrådet
Utrotningshotade husdjursraser

DELPROGRAM Miljövänlig vallodling
Miljövänlig vallodling

DELPROGRAM Miljöanpassat jordbruk
Ekologisk odling
Anläggning skyddszonerav
Minskat kväveläckage
Våtmarker och småvatten

10. Miljövänlig Ölandodling bruna bönor påav

Kompetensutveckling UID

Övriga åtgärder
Restaurering betesmarker och slåtterängarav
Investeringsstöd

Nedan kortfattad beskrivning de centrala delarnages en i utred-av
ningens förslag till miljöprogram. kapitlennytt I 7-18 för-presenteras
slagen och analyserna för respektive åtgärd/ersättningsfonn utförligare,
däribland de utvärderingar enligt utredningens direktiv skallsom göras.

6.2 Delprogram l

Åtgärderna inom delprogram l "Bevarande biologisk mångfald ochav
kulturmiljövärden i odlingslandskapet" syftar huvudsakligen till att
uppnå det miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.nya Som fram-
går avsnitt 4.2.3 innebär miljökvalitetsmålet bl.a.av att:

Odlingslandskapet brukas på sådant0 ett sätt negativa miljöeffek-att
minimeras och denter biologiska mångfalden gynnas.

Biologiska och kulturhistoriska värden0 i odlingslandskapet som
uppkommit lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbätt-genom
ras.
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och bevaras.kultunniljöer skyddasHotade ocharter samtnaturtyper0
beva-ochdomesticerade djurhosgenetiska variationen växterDen0

ras.

kulturmiljöer iVärdefulla ochåtgärdenskallDärutöver natur- ren-
Storslagenmiljökvalitetsmåletuppfyllabidra tillskötselområdet att

fjällmiljö.

Delprogram 26.3

åtgärd.vallodling" återfinns endast"Miljövänligdelprogram 2Inom en
vallodlingåtgärden Miljövänligtill denna lösningAnledningen är att

rikt od-främstmiljökvalitetsmål, Ettflertalsyftar till uppnådels ettatt
syftar tillGiftfri miljö, delsövergödning ochlingslandskap, attIngen
miljömässigapåmålen för Sverigeregionalpolitiskadetillgodose norra

grunder.

Delprogram6.4

Åtgärderna tilljordbruk" syftarMiljöanpassatdelprogram 3inom att
miljö-Miljömålen för jordbruketsmiljöbelastning.jordbruketsminska

sådantodlingslandskapet skall brukas påbelastning innebär sätt attatt
Åtgärderna delprogrammetinommiljöeffekter minimeras.negativa

övergödning,miljökvalitetsmålenlngenbidra till uppnåskall bl.a. att
delsuppnåsMiljömålen föreslåsoch Giftfri miljö.Levande sjöar ge-
åtgärderriktadeproduktion, delsökad andel ekologisk genomnom en

fosforförlusterna.ochminska kväveläckagetför att t.ex.

Åtgärder andra artiklar LBU-enligt6.5

förordningen

jordbruketmiljöprogrammet förprogramperiod kommerI attnästa vara
landsbygdsutveck-förintegreradedet svenskadel programmeten av

bedöm-UtredningenLBU-förordning.rådetsling, baseras på görsom
åtgärderfall uppnås bättremiljömålen vissainingen att somgenom

enligtLBU-förordningenartiklar ienlighet med andrautformas i än
förgällermiljövänligt jordbruk. Dettaartiklarna 22-24 restau-t.ex.om

utformasfördel kanmedoch slåtterängar,betesmarkerrering somav
artikelprojektstöd enligt 33.ettsom
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mångfald ochBiologisk7

värden ikulturhistoriska
och slåtterängarbetesmarker

förslagUtredningens7.1

Inledningl

för foderpro-traditionellt utnyttjatsharoch slåtterängarBetesmarker
harbetesmarkArealenköttproduktionen.ochmjölk-duktion inom

praktisktharoch slåtterängarnaföljd årlång tagetminskat under aven
hotasbetesmarkerna och slåtterängarnaåterståendeförsvunnit. De av

följdermed allvarligabeskogning,elleroch igenväxningnedläggning
landskapsbil-ochkulturmiljövärdenamångfalden,biologiskaför den

den.
mångfald och kultur-biologiskbevarandeförMiljöersättningen av

tillskall bidraoch slåtterängarbetesmarkerhistoriska värden i att upp-
innebörd iviktigodlingslandskap. Enriktmiljökvalitetsmålet Ettfylla

värden ikulturhistoriskabiologiska ochmiljökvalitetsmåldetta är att
sköt-traditionsenliglång,uppkommitodlingslandskapet genom ensom

viktigaoch slåtterängarBetesmarkerförbättras. ärbevaras ellersel
männi-beroendeofta direktdjur ochlivsmiljöer för ärväxter avsom

ocksådärmedmarkslaghävd.och fortsatt Dessaskans brukande är en
del vårt kulturarv.av

förinförsersättningsfonnföreslårUtredningen att gemensamen
innebärFörslagetlandet.i helaoch slåtterängarbetesmarkerskötsel av

respektive slåtterängarbetesmarkmiljöstöden förnuvarandedeatt er-
med tilläggser-kombineradgrundersättninggenerellmedsätts enen

och kultur-biologiskahögamark medsärskild skötselförsättning av
efter ansökanindividuelltlänsstyrelsenvärdenhistoriska prövarsom

från jordbrukaren.
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7.1.2 Mål for åtgärden

Målet för ersättningen är:
bevara och upprätthålla den hävdadeatt arealen betesmark och slåt-0

i Sverige,teräng
betesmarkema och slåtterängamaatt skall skötas på sådant0 ett sätt:

täthet och mångfald,att arternas den typiska vegetationen och-
djurlivet förekomsten typiska sällsyntasamt bevaras ocharterav
stärks,

de kulturhistoriska värdenaatt bevaras och stärks samt-
ersättningsberättigande betesmarkeratt och slåtterängar skall beva-0
och skötas på arealras en av:

450 000 hektar inom grundersättningen och-
125 000 hektar inom tilläggsersättningen.-

7.1.3 Geografisk omfattning

Miljöersättning för bevarande biologisk mångfald och kulturhisto-av
riska värden i betesmarker och slåtterängar lämnas helai Sverige.

l Grundersättning

En grundersättning lämnas för skötsel betesmark och slåtteräng.av
Med betesmark mark inte lämplig plöjaär ochattavses som som an-
vänds till bete. Marken skall inhägnad eller naturligt avgränsad,vara
djuren skall ha tillgång till dricksvatten tillsyn djuren kansamt att av
ordnas. Detta innebär betesmark uppfylleratt kraven för foderarealsom
i allmänhet ersättningsberättigandeär marken sköts enligt miljöer-om
sättningens villkor.

Med slåtteräng mark inte har lagts under plog ochavses som som
används för slåtter, eller slåtter kompletteradi med efterbete.

För fodennarker med inslag impedimentstora såsom sand,av myr,
block eller hällmark, skall den ersättningsberättigande arealen i huvud-
sak omfatta de gräsbärande delarna. Ett exempel på sådan mark är
skärgårdsöar med andel hällmark.storen

Grundersättning kan beviljas för beteäven vid registrerade fäbodar
och för skogsbete. Med skogsbete område där både markve-ettavses
getationen och trädbeståndet präglade betesdrift.är Vidare skallav
trädbeståndet ha uppkommit naturlig föryngring och markengenom
skall under beståndets och mognaduppväxt längre uppehåll hautan
betats husdjur.av
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Skötselvillkor.4. ll

förstärker betes-ochåtgärder bevararförlämnasGrundersättning som
ordbruka-kulturmiljövärden. Jochslåtterängamasochmarkemas natur-

markenårligen skötamåste därförgnmdersättningansökt omre som
villkor.enligt vissa

Åtgärder fårkulturmiljövärdenochmarkensskadakan natur-som
kemiska bekämp-spridningförbudDärför gällerutföras.inte mot av

jordellertäktkonstbevattning,kalkning,gödsling,ningsmedel, stenav
påverkan.eller negativannan

gällerskötselvillkorgenerellaSom att:
skadligomfattning ingensådanbetas iskall årligenMarken atten0

tillfrån årkan skegrässvålenupplösningförna ochansamling avav
våren,städas underårligen skallgällerslåtterängar ängenår. För att

klip-endastoch bärgaseftersommarenslås underskall samt atthöet
slåttem.skall använda vidredskapskärandepande eller

ochTrädbort.igenväxningskaraktär skalloch buskarTräd tasav0
medgräsbärande marker,mångainslag inaturligtbuskar är ett men
ochförutsättningarnaturligaberoende påskillnaderregionalastora

Äldre därförbuskarträd ochmarkanvändningshistorik. gynnatssom
igenväx-intemarkanvändningenfunktion i utgörde fylltatt en

lövträd,äldresolitärtäd,Exempel på dettaningsvegetation. är grova
ersättningsträdVidareträd och buskarbärandehamlade träd, äretc.

skyddfunktionbuskar medträd ochersättningsbuskaroch samt som
buskarochTrädigenväxningsvegetation.för tamboskap inte som
däremotblivit förhävden haretablera sig ärkunnat när avsvag

markvegeta-hävdbetingadepåverkar denigenväxningskaraktär. De
land-ochfornlämningarskadar bl.a.ochnegativttionen rötterna

fårbehovVidodlingsrösen.ochskapselement såsom stenmurar
skillnaderregionalainnebördendefinieralänsstyrelsen närmare av

markan-utifrånsådana,och vilken månbuskinslag iför träd- och
respektivenaturvärdenochtillför kultur- är ettvändningshistorik,

dessa.hot mot

be-vid behovlänsstyrelsenskötselvillkoren kande generellaUtöver
medområdevintertid inomoch betehästbeteförbudsluta motom

fornlämningar.
Öland speciellaGotland råderochalvarmarkbetesdrift påFör

får läns-alvarmarkförföreslår därförUtredningenförutsättningar. att
skötseln ivillkorställagrundersättningenförstyrelsen inom omramen

7.1.5.1.avsnittsetilläggsersättningenformed vadenlighet angessom
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7.1 .4.2 Ersättningsnivå

Ersättning lämnas med kr1 000 hektar. Ersättning för bete vidper re-
gistrerade fäbodar får för högst ha4 djurenhet användsges per som
hela betessäsongen vid fäboden. Vad gäller skogsbete skall länsstyrel-

förutsättningarnaavgöra för stöd uppfyllda och fastställaärsen denom
ersättningsberättigande arealen.

7.1.5 Tilläggsersättning

Utöver grundersättningen kan, länsstyrelsen funnit behovattom av
särskild och kultunniljöanpassadnatur- skötsel föreligger, tilläggser-
sättning lämnas för betesmarker och slåtterängar med höga biologiska
och kulturhistoriska värden. Tilläggsersättningen skall individu-prövas
ellt länsstyrelsen efter ansökan från jordbrukaren. beslutInnanav om
tilläggsersättning fattas skall länsstyrelsen genomföra förundersök-en
ning, vilken i allmänhet inbegriper gårdsbesök, skall klargöraett som

marken uppfyller förutsättningarna för tilläggsersättning. Länssty-om
relsen får prioritera mellan inkomna ansökningar tilläggsersättning.om
Prioriteringen skall grundas på markens biologiska och kulturhistoriska
värden behovet särskild skötsel.samt Länsstyrelsen beslutar vil-av om
ka marker berättigande tillär tilläggsersättning och fastställer sköt-som
selvillkoren för marken i individuell åtgärdsplan.en

Mark kan komma i fråga för tilläggsersättning skall i liten gradsom
påverkad gödsling eller andra produktionshöjande åtgärder.vara av

Den skall också innehålla vegetationstyper och eller djurarterväxt- som
visar på långvarig slåtter- eller beteshävd eller höga kulturhistoriska
värden kräver särskild skötsel. Väl dokumenterade och aktuellasom
inventeringar uppgifter från kontrollverksamhetensamt under inneva-
rande programperiod skall viktigutgöra grund vid bedömningenen av
markens och kultunniljövärde.natur-

7.1.5.1 Skötselvillkor

Tilläggsersättningen skall förenad med behovsanpassade särskildavara
Skötselvillkor grundersättningensutöver villkor. Skötselvillkoren fast-
ställs utifrån mål i individuell åtgärdsplanuppsatta för företagetsen
betes- och slåttermarker berättigande till tilläggsersättning.är Föl-som
jande särskilda skötselvillkor kan ställas länsstyrelsen:av

förbud tillskottsutfodring betesdjur,mot0 av
tidsintervall för bete eller slåtter och vid behov förbud slåtter,0 mot
bete vintertid bete med vissa djurslag,samt
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trädskiktetbusk- ellermark-,vilket utseendevillkorytterligare om0
vegetationsperiodens slutskall ha vid samt

värdefullakulturhistorisktunderhåll vissaskötsel ochvillkor avom0
borttagandehägnader ellerunderhållt.ex.landskapselement avav

kanintedär dettabetesmarkerifornlämningarfrånvegetation
omfattning.tillräckligibetesdjuråstadkommas av

gällandeåtgärderkompletterandeförlämnasersättning kanExtra
skötselföroch slåtterängarbetesmarkerlövtäktsträd samtilövtäkt av

ställakan dåLänsstyrelsenoch efterbete.lieslåttermedslåtterängarav
villkor om:

medskallredskaptraktorkopplat ersättasmedmaskinslåtteratt0
maskinredskap,andramed lie ellerslåtter

efter-ochmed efterbetetillvaratasskall attefter slåttemåterväxtatt0
tidsintervallvissaske inomskall samtbete

utföras.skalllövtäktenpå vilketofta ochhur sätt0

Ersättningsnivåer7.1

dennaUtöverkr hektar.med 4001lämnasTilläggsersättning er-per
medåtgärder lämnaskompletterandeförersättningkansättning extra

följande belopp:

Kompletterande
Ersättningåtgärder

kr/ha0003Lieslåtter
kr/ha700Efterbete
kr/hadock 500kI/träd,100Lövtäkt max

Femårsbeslutl

skall be-långsiktigtvärdenoch slåtterängamasbetesmarkernasFör att
skötselåt-övrigaochhävdenväsentligtförstärkas detoch attärvaras

påutförasåtgärdernaskallDärförkontinuerligt.genomförsgärder
tilläggser-beviljandeVidbeslutsperioden.helamark under avsamma

arealochvilken markfemårsbeslutetskall det isättning av-somanges
skötselvillkordemedenlighetskötas iskallmarken somsamt attses

åtgärdsplanen.fastställts i
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7.1.7 Förväntad anslutning och kostnader

Den totala anslutningen till åtgärden beräknas till 30 000 jordbruka-ca
12 000 till tilläggsersättningen.även föreslagnaDen änd-re, varav ca

ringen de nuvarande ersättningsformerna förväntas leda till ökadav en
anslutning arealen betesmark och slåtteräng till miljöprogrammet.av
Den sammanlagda arealen omfattas åtgärden vid programperio-som av
dens slut uppskattas till 450 000 ha. De årliga kostnaderna beräknas till

634 miljoner kronor fördelat på grundersättning, tilläggsersättningca
och kompletterande åtgärder enligt nedanstående.

ÅrligUppskattad Ersättning kostnad
areal ha ha kr krper

Grundersättning 450 000 l 000 450 000 000
Tilläggsersättning 125 000 1 400 175 000 000
Kompletterande
åtgärder

Lövtäkt 5 000 500 2 500 000
Lieslåtter 1 500 3 000 4 500 000
Efterbete 3 000 700 2 100 000

Totalt 634 I 00 000

7.2 Motiv för utredningens förslag
7.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av

nuvarande milj öersättningar för betesmarker
och slåtterängar

7.2.1.1 Miljöstödsöversynen

År 1997 genomförde Jordbruksverket i samråd med Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet utvärdering och det svenskaöversynen av
miljöprogrammet för jordbruket SJV 1997a. I konstaterasöversynen

år hade1996att 170 000 ha betesmark anslutits till miljöstödet förca
bevarande biologisk mångfald och kulturhistoriska värden i betes-av
marker betesmarksstödet. Halva arealmålet för ersättningsformen ha-
de därmed uppnåtts törsta året. Måluppfyllelsen varierade dock kraftigt
mellan åtgärdens olika värdeldasser. I framhålls vid be-rapporten att
dömningen måluppfyllelsen för ersättningsformen bör beaktaav man

betydande betesmarksarealer,att drygt 180 000 ha, anslutits till miljö-
stödet för bevarande odlingslandskapöppet öppetett odlingsland-av
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miljöstödmedslåtterängbetesmark inklusivearealentotalaskap. Den
måluppfyllel-analysen000 ha. Idärmed 3601996omfattade år avca

klassificeramedkompliceradedetframhålls bl.a. attsystemetattsen
avstått frånjordbrukaretill många attbidragitkan habetesmarkerna att

svå-finnsdetbekräftarfältkontrollemafrånResultatet attstödet.söka
åkermarkochskogs-betesmarker,klassificeramedrigheter samt attatt

ansökningama. Iinkluderats ibetesmark harkultiveradrespektive rap-
iindelningförnuvarande kriteriemadeocksåkonstateras attporten

många betes-finns iden variationtillhänsynklasser dels inte tar som
värdefullanaturvårdssynpunktfrånvissaomfattardelsmarker, inte
förarealmålet ersätt-ocksådiskuterarverkenbetesmarker. De tre om

omfat-sååterstårdetifrågasätterochför högtningsfomien sattär om
förkriteriemauppfyllernaturbetesmarkvälhävdadarealertande som

betesmarksstödet.tillanslutaskunnaatt
bevarandeförmiljöstödansökningarnainkomna1996årDe avom

slåtterängarvärden ikulturhistoriskaochmångfaldbiologisk
innebarvilketha,areal 2004 attomfattadeslåtterängsstödet av caen
Resultatetha.med 000överskridits lhadeåtgärdenförarealmålet ca

problembetesmarksstödet påivisade liksomkontrollverksamhetenav
betydan-hadeVidareägoslagsbedömning.ochvärdeklassiñceringmed

Landskapsvårds-ochtidigare NOLA-utanför destodde arealer som
verkenslåtterängsstödet. Sammantaget attanslutits tillstöden menar

föruppfyller kravenarealer intedel anslutna attdetta tyder på att en
landets slåtterängs-samtidigt delarersättningsberättigande avsomvara

kritikdenkommenterasåtgärden.utanför Iareal står rapporten som
inteha ellermindre 0,1framförts slåtterängar är änattmot somsom
förfrågaikan kommakronor inte000stödbelopp likommer överupp

administrationförkostnadenframhållerVerkenmiljöersättningen. att
myckettillstödersättningsform ochkronorunder 000belopp l perav

för-högmycket ibedömtsharredan tidigareskiftesarealersmå som
effekten.hållande till

till för-Översynen förslagmedavslutasersättningsformerdessaav
förenklingarinnebärandeprogramperiodinnevarandeunderändringar

slåtterängarbetesmarker ochklassificering samtför ensystemen avav
Vidaremiljöersättningama.informationpåutökad satsning anserom

och slåtterängarlandets betesmarkerförmiljöstödverken ett nyttatt
programperiod. I presenterasinförbör rapportennästaövervägas

grundstödgenerelltbeståendeåtgärdsådangrunddragen till ettaven
markertilläggsstöd förochslåtterängarrespektivebetesmarkerför alla

odlingslandskapetsbevarandetförbetydelseavgörandeär avsom av
värden.kulturhistoriskamångfald ochbiologiska



90 Betesmarker och slåtterängar SOU 1999:78
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7.2.1.2 RRV:s granskning lantbruksenheternas administrationav
stödet till jordbruketav

Riksrevisionsverket har på uppdrag regeringen granskat länsstyrel-av
administration och kontroll de administrativt väsentligastesemas av

delarna EG-stödet till jordbruket RRV 1998. Granskningenav om-
fattar år 1997. Vad gäller miljöstöden har tidsåtgången ersättnings-per
form schablonuppskattats med ledning länsstyrelsernas samladeav
tidsredovisningar for alla miljöstöd.

harRRV beräknat den genomsnittliga tidenatt för lantbruksenheter-
hantera ärendeatt ersättning för biologiskett mångfald varierarna om

mellan 1,6 och 8,3 timmar. RRV:s analys visar också på varia-storen
tion mellan länsstyrelser och den genomsnittliga handläggningstidenatt
tenderade kortare i län medatt ärendemängder. Vidarestora fannvara

för fältkontroller förbrukas mellanatt 10 och 50 % den nedlag-man av
da tiden. Genomsnittskostnaden för hantera ärende beräknadesatt ett

variera från 500 honoratt till 3 300 kronor. Den totala kostnadenca
för handlägga biologisk mångfaldstödetatt vid lantbruksenhetema be-
räknades till 20 miljoner kronor for år 1997.ca

Motsvarande beräkningar och analyser har genomförts foräven
miljöersättningen Åtgärdenför odlingslandskap.öppet omfattar ersätt-
ning for vall på åker och betesmark och någon särredovisning hante-av
ringen den del berör betesmarken har inte utförts. RRV har be-av som
räknat den genomsnittliga hanteringstidenatt ärende varierar mel-per
lan 1,5 och 6,5 timmar. RRV fann inget statistiskt säkerställt samband
mellan ärendemängden och genomsnittlig tidsåtgång ärende. Ge-per
nomsnittskostnaden för hantera ärende beräknadesatt för lantbruk-ett
senhetema frånvariera kronor400att till 2 300 kronor. Den totalaca
kostnaden för handlägga miljöersättningenatt för odlingsland-öppet
skap vid lantbruksenhetema beräknades till 31 miljoner kronor för årca
1997.

7.2.1.3 RRV:s granskning jordbrukets miljöstödav

Riksrevisionsverket har i Jordbrukets miljöstöd"rapporten RRV
1999 granskat i hur hög grad de olika åtgärderna inom miljöprogram-

bidrar tillmet uppnå jordbrukets miljömål.att Ett de miljömålav som
granskats bevarande biologiskär mångfald.av

Under år 1997 betalades totalt 215 miljoner kronor i miljöstödut
syftar till bevara biologisk mångfaldatt i naturbetesmarker.som RRV

har granskat utfalletnärmare miljöstödet för biologisk mångfald iav
tvâ kommuner. RRV stödet i liten utsträckningatt bidrar tillanser att



91och slåtterängarBetesmarkerSOU 1999:78

rikstäckande inventering,Naturvårdsverkets vär-enligt mestbevara de,
konstate-kommunerna. Mande granskadeinaturbetesmarkemadefulla

hävdasnaturbetesmarkemavärdefulladel de utanockså att en avrar
möjligheternaVidare RRValls. ut-miljöersättning attnågon attanser

biologisk mång-gäller bevarandetvadmiljöstödets effektervärdera av
påvisasvårtdärmedframhåller detbegränsade. RRV är attfald attär

uppfyllatillnaturbetesmarker bidrarförmiljöstödets arealmål attatt
enligt RRVinnebärmångfald.biologisk Dettabevaradmiljömålet om

mellan olikaför avvägningunderlaggrad saknarhögstatsmakterna iatt
regelverkmiljöstödetsocksåkonstaterasmiljöåtgärder. I attrapporten

tolkningsmöjligheter,inslagoch haromfattandemycket ett stortär av
omfattande administration.tillledervilket en

nuvarandeanalysUtredningens7.2.2 av
ochbetesmarkerförmiljöersättningar

slåtterängar

måluppfyllelseochAnslutning7.2.2.1

ochbetesmarkerför skötselmiljöersättningamatillAnslutningen av
framgår dentabell tabelleni 7.1. Avredovisas attslåtterängar år 1998

000närvarande 380förmed miljöstödbetesmark ärarealentotala ca
arealmålmiljöprogrammets85 %ha, vilket sammantagnamotsvarar av

ägoslag. Jämförtsig till dettariktarersättningsfonnerför de två som
till betes-anslutningökadframför allt skettdetharmed år 1996 en

marksstödet.
till slåt-anslutitsha6 000arealharSammantaget närmareaven

Miljöpro-återskapande slåtterängar.föroch åtgärdenterängsstödet av
uppnått.därmedförarealmål slåtterängar ärgrammets
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Tabell 7.1. Ansluten areal betesmark och slåtteräng till miljöstödet år
1998 arealmål enligt miljöprogrammetsamt för respektive ersätt-
ningsform källa: Jordbruksverket.

Arealmål ha
Ansluten areala enligt reviderat

Miljöstöd ha 1998 miljöprogram
Betesmarksstöd 197 000 263 000
Öppet odlingsland-

bskap, betesmark 183 000
Summa betesmark 380 000 440 000

Slåtterängsstöd 4 700 4 500
Återskapande l 200 1 000av
slåtterängar
Summa slåtteräng 5 900 5 500

MåletAreal i ansökan utbetalning stöd avhängigt anslutningenär tillom av ,
betesmarksstödet.

Fördelningen anslutna arealer olikai värdeklasser betesmarksstödetiav
redovisas i figur 7.1. Närmare 100 000 ha, eller 50 %, denca av
totala arealen med betesmarksstöd år 1998 ansluten till klass Avar
inklusive alvar- och mosaikmarker, omfattar marker med högstasom
biologiska och kulturhistoriska värde. Mellan åren 1996 och 1998 har
anslutningen ökat i samtliga värdeklasser för skogsbetesklassen.utom
Av miljöstödsöversynen SJV l997a framgår kriterierna för dennaatt
klass har varit otydliga och klassen sedan år 1998är stängd för nya an-
sökningar. Den ökningen redovisasstörsta för klass C har änsom mer
fördubblats under den aktuella perioden. Den ökade anslutningen till i
synnerhet klass C kan sannolikt relateras till förändrade regler för klas-
sificering fr.o.m. år 1998.
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be-anslutna arealer på olika klasserFördelning inom7.1.Figur av
ochskogsbete Dåren och 1998. Klassernatesmarksstödet 1996 B är

för år 1996för ansökningar. Uppgifterår stängdasedan 1998 ärnya
SJVansökningar miljöersättningenpå jordbrukarnasbaserade om

femårsbeslutför år arealermedan uppgifter 19981997a, i omavser
Jordbruksverket.källa:miljöstöd

betesmarksarealenden totalt anslutnaregionala fördelningenDen av
framgår figur Drygtoch 1998 7.2.till miljöprogrammet åren 1997 av

södraarealen belägen stödområde dvs.ha ica 270 00070 % ärav
Norrlandmellanbygder.skogs- och Ioch mellersta Sveriges

betesmark drygtden anslutna arealenstödområdena l-4 omfattar
Mellan årenha slättbygderna.medan den 75 000 i30 000 ha, är ca

Ökningenarealen med ha.och ökade den anslutna 17 0001997 1998 ca
arealen med miljö-slättbygderna medanhar skett stödområde och ii 5

båda åren.oförändrad i Norrland mellan de För-principersättning i var
ändrade regler från årdelvis förklarasi slättbygderna kanändringen av

tidigare kulti-dessa bygder anslutadet blev möjligt i1998 då ävenatt
miljöstödet se ovan.verade betesmarker till
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Figur 7.2. Regional fördelning arealen betesmark med miljöersätt-av
betesmarksstödning och odlingslandskapöppet åren 1997 och 1998.

Arealerna baserade på uppgifterär ansökningarnai utbetalningom av
stöd källa: Jordbruksverket.

7.2.2.2 Miljöprogrammets tillämpning i NBO-områden

Naturvårdsverket har analyserat i vilken utsträckning värdefulla ängs-
och hagmarker utpekats i verkets Nationella bevarandeplan forsom
odlingslandskapet NBC-områden omfattas miljöersättningamaav
för betesmarker och slåtterängar NV opubl.. Undersökningen omfat-

52 ha000 och hagmarker medtar ängs- högt klassernanaturvärde I-
III enligt och hagmarksinventeringen.ängs-

Resultatet analysen sammanfattas i tabell 7.2. hälftenDrygtav av
den undersökta arealen omfattades någon miljöersättningama förav av
betesmarker eller slåtterängar. Variationen dock mellan olikastorvar

Örebro,län och I Kalmar och Södermanlandsnaturtyper. län omfatta-
des 80 % NBO-områdenas betes- och slåttermarksareal miljö-ca av av
stöd, medan motsvarande siffra för Västerbottens län 18 %. Gene-var
rellt omfattas de olika betesmarker i utsträckningtyperna störreav av
milj östödet slåtterängar. Vidare harän enligt Naturvårdsverket 30 %ca
8 000 ha den till miljöprogrammet anslutna arealen otillräckligaav
skötselvillkor skötsel långsiktigt bevarargaranterarsom natur-en som
värdena.

huvuddelenFör den areal inte ansluten till miljöpro-av som var
visar utredningen inte markengrammet berättigande tillär ersätt-om

ning eller inte. För de arealer där detta klarlagt uppfylldeär 50 % inte
miljöstödets kriterier. Om detta gäller för hela arealenantar attman

saknar ersättning kan A de utpekadenärmare värdefullasom ängs-av
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de inteomfattningsådanha igen ihagrnarkema vuxit attoch upp-en
hävdenmiljöstödet ställer. Atthävdstatuspåfyller de krav av na-som

1990-taletunderminskafortsattslåttermarker harbetes- ochturliga att
uppfölj-därGävleborgs län,bl.a.andra undersölcningar. Istöds enav

hade 25 %genomförts,harhagmarksinventeringenochning ängs-av
ursprungliga invente-densedanvuxit igenhagmarkernaochängs-av

1999.gjordes RRVringen

totaltNBO-områden. Dentillämpning iMiljöprogrammetsTabell 7.2.
Naturvårdsverket.källa:ha000arealen 52undersökta var

%hektar
5428 000miljöstödmedNBO-ornrådenAreal i
46000miljöstöd 24saknarNBC-områdenAreal i som
12000miljöstöd 3föruppfyller kriteriemaVarav
12000miljöstöd 3förkriteriernauppfyllerinteVarav

för miljöstödlcriteriernaokänt ärVarav om
7600018uppfyllda

orsakerflerafinnasigenväxning kan dethävd ochbristandeUtöver
till mil-anslutitsharhagmarker inteochvärdefullatill varför ängs-
nyligenharlantbruksuniversitetvidForskare Sverigesjöprogrammet.

1999. AvCarlsenuppfattar miljöstödenjordbrukarnaundersökt hur
huvudorsa-miljöstödsöktintejordbrukaretillfrågade angavs somsom

avsaknadersättningsfortnernaförkvalificerade sigker inteatt avman
berätti-markenkände tillellernaturbetesmark inteellerdjur att var
anslutitjordbrukarna inteorsaker tillAndragande for ersättning. att

söka,kompliceradeförmiljöersättningarnamarker attsina ärattvar
förskötselvillkorenfanns,ersättningsformema ärtillkände inte attman

för låg.ersättningenarbetskrävande ärattsamt

kulturvärdenocheffekter påSkötselvillkorens7.2.2.3 natur-

till be-miljöstödende nuvarandeinomskötselvillkorengenerellaDe
avbetad vid betessäsongensskall välgrässvålentesmarker är att vara

bort.igenväxningskaraktär skallbuskarträd och tasslut attsamt av
produk-påinnebärbeteskravetnuvarande tillämpningen attDen av

vegetationshöjderfår följande uppmättanaturbetesmarktionsytor inom
metodbeskrivningförForshed 1996gräsmarkslinj se Ekstammed

hög-mark: 5fuktig-våtmark: 3överskridas; torr-friskinte cm,cm,
starrvegetation: 7 cm.
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Syftet med miljöersättningen för betesmarker bevara och för-är att
stärka den biologiska mångfalden bevara och tydliggöra kul-samt att
turmiljövärdena. I genomgång den vetenskapliga litteraturenen av om
effekter skötsel och hagmarker på den biologiska mångfal-ängs-av av
den framgår olika och organismgrupper olika hävd-att arter gynnas av
intensitet Götrnark m.fl. 1998. Artrikedomen kärlväxter,av mossor,
lavar och måttligt bete, medan extensivt beteettsvampar gynnas av

leder till utveckling variationsrik vegetationsstruktur främjarsom av en
hög artrikedom ryggradslösamånga djur. bred jämförelseEnen av av

samtliga studerade organismgrupper visade artrikedomen hosatt växter
och generellt intensivare hävd slåtter- och be-svampar gynnas av av
tesmarker vad fallet för de flesta djur. kräverVidareän är vissasom

och miljöer specifik utformning skötseln för bevaras. I be-arter attav
och slåtterrnarker finns det ofta kulturspår från olikates- rester av

tidsepoker såsom fomlämningar, hägnadsrester, hamlade träd Des-etc.
landskapselement beroende fortsatt hävd med bete eller slåtterär isa av
sådan omfattning igenväxning förhindras, vilket på siktatten annars

leder till nedbrytning landskapselementen LiM 1998. finnsDetav
således risk nuvarande tillämpning miljöstödets skötselvillkoratten av
leder till alltför likriktning skötseln och hagmarker-stor ängs-en av av

och i syrmerhet syftet bevara biologisk mångfald odlings-att iattna
landskapet i vissa fall kan motverkas.

7.2.2.4 Utredningens genomgångar med vissa myndigheter och
organisationer

Som del i MPU:s analys det nuvarande miljöprogrammet fören av
jordbruket har synpunkter inhämtats från företrädare för olika myndig-
heter och organisationer. Vid dessa genomgångar följandehar bl.a.
synpunkter på miljöstöden till betesmarker och slåtterängar framkom-
mit.

Naturvårdsverket NV framhåller vikten miljöprogrammetattav
arbetar med väl preciserad målstyrning. NV miljöstöden iatten anser
första hand skall kollektiva miljönyttigheter bevaraersätta såsom att
och utveckla odlingslandskapets och kultumiiljövärden. Enligtnatur-
NV omfattas många värdefulla betesmarker inte nuvarande mil-av
jöprogram. Verket förordar därför med grund- ochett system
tilläggsersättning omfattar samtliga äldre, hävdberoendetypersom av
markslag och landskapselement i odlingslandskapet. Grundersättningen
bör enkelt utformad och omfatta all naturbetesmark och kultiveradvara
betesmark. Tilläggsersättningen skall enligt NV till mark medstyras
höga värden Natura ZOOO-områden, NBO-ornråden etc., kräversom
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skötselvillkor grundersättningens. Möjlighetutöver skall till lokalges
anpassning skötselvillkor och flera ersättningsnivåer krävs. Bruka-av

anmäler intresse för tilläggsersättning medan länsstyrelsenren ansvarar
för urval obj ekt, skötselmålpreciserar och fastställer ersättningsnivå,av
enligt centralt fastställda kriterier. NV vidare ersättningenattanser
måste tillräckligt förhög möjliggöra hävd i princip samtligaattvara av
värdefulla och betesmarker landet.i förordar ocksåNVängar ersätt-ett

förningssystem samtligarestaurering äldre, hävdberoendetyperav av
markslag och landskapselement odlingslandskapet.i Denna ersättning-

bör målstyras till vissa värdefulla områden.en
Jordbruksverket SJV har i skrivelse till SJV 1998aMPUen

analyserat administrativa problem med hanteringen miljöstödenav
förslaglämnat förändringar införpå den kommande programperi-samt

oden. Inom nuvarande miljöprogram lämnas ersättning för skötsel av
betesmarker och slåtterängar inom stödformer; betesmarksstödet,tre

odlingslandskap slåtterängsstödet. närvarande finnsFör detöppet samt
totalt olika för indelning15 varianter betesmarker och slåtterängar,av

jordbrukarna from. år 1998 kan ansluta sig till åtta varianter.varav
Till detta kommer möjligheten ansluta betesmarker till od-att öppet
lingslandskap. framgårAv skötselvillkoren för dessarapporten att er-
sättningsfonner och varianter tämligen lika, ersättningsnivå-är attmen

varierar.ema
föreslårSJV nuvarande betesmarksstöd och åtgärden för betes-att

marker inom odlingslandskap slås till ersättningsformöppet samman en
med syftet förstai hand bevara den biologiska mångfalden och iatt
andra hand kulturmiljövärdena. SJV erfarenheterna frånattmenar nu-
varande programperiod visar dels många marker har tilldelats felatt
klass, dels länsstyrelsen ofta saknar de kunskaper markenatt om som
krävs för föreskriva relevanta skötselvillkor. Verket där-att extra anser
för jordbrukaren vid ansökan miljöersättning skall behövainteatt om

någon värdeklass för marken. Vidare bör skötselvillkoren motsva-ange
det gäller, det bör före-möjligheternaövervägas attra som nu men om

skriva ytterligare skötselvillkor för enskilda skiften det generellapåom
dag förekommeri skall finnas kvar. Verketsätt att ersätt-som anser

ningsnivåema bör relaterade till skötselåtgärdernas omfattning,vara
till naturvärdet. Regionalt varierad bör ocksåersättning kun-ävenmen

förekomma för upprätthålla betesmarkernas konkurrenskraftattna
betesvallen. Vidare SJV det börgentemot övervägasatt ettanser om ny

ersättningsform för betesmarker kan utformas bas- ochett topp-som
stöd. Basstödet bör omfatta samtliga betesmarker och ha generella
skötselvillkor medför goda förutsättningar upprätthålla kon-attsom en
tinuerlig betesdrift. Toppstödet kan beslutas länsstyrelsen börsom av
gälla betesmarker med höga naturvärden kopplat ytterligare sköt-till
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eller restriktioner.selåtgärder bör på betesmarker-Ersättningen baseras
naturvärden och kostnaden för de jordbrukareninsatserextranas som

utför. Fördelarna med sådant enligt verket ersättnings-ärett system att
formen fokuserar förpå skötselåtgärdema, vilket underlättar såväl

för myndigheter. bestårjordbrukama kontrollerande Nackdelarnasom
främst svårigheter för länsstyrelsen identifiera de marker kani att som

Vad gällerberättigade till toppstöd. slåtterängama SJV attmenarvara
form bas- toppstöd ochden nuvarande åtgärden redan ochär atten av

kan ytterligare skilja på generella respektive specifikaöverväga attman
jordbrukaren skall behöva klas-skötselåtgärder. Verket föreslår inteatt

skötselåtgärdersificera marken vid ansökan ersättning ut-samt attom
för toppstöd där markensgrundkraven bör inomöver ersättas ettramen

ersättningsnivån.naturvärde inte påverkar
RAÄ framhåller behovet helhetssynRiksantikvarieämbetet av en

vid utformningen miljöersättningar förpå kultur- och naturvärden av
mångfald och kulturhistoriska värden od-bevarande biologisk iav

huvudprincipema för miljöstöden j ordbru-lingslandskapet. En är attav
karen ansöker stöd och han/hon har erhålla ersättningrättatt att omom

RAÄuppfylls. understryker betydelsen dennavillkoren för stöd av
och framhöll det finns egenvärde i jordbrukama älvaprincip ettatt att

till ansöka miljöersättningar för skötsel värdefullainitiativtar att om av
kulturmiljöer. Vad gäller miljöåtgärderna för betesmarkerochnatur-

RAÄ vid utfominingen miljöpro-och slåtterängar att ett nyttanser av
till med bas- och toppstödbör övergång övervägas.ett systemgram en

Lantbruksdirektörers förening LD förordar nuvarande miljö-att
mångfald, odlingslandskap och flerårig vallod-stöd för biologisk öppet

åtgärd för betes-ling med två enhetliga ersättningsformer;ersätts en
respektive åtgärd för vallodling åkermark. positiv tillmark på LD ären

åtgärder.med grund- och tilläggsersättningar för båda dessaett system
till betesmarker föreslår grundstöd för alla betesmar-stödetFör ettman

tilläggsstöd för icke gödslade betesmarker.ker även gödslade, och ett
finnas ytterligare för marker med särskildabör det nivåDärutöver en

samband med skötselplan Regi-värden, bedöms i upprättas.att ensom
tilläggsstödmål kan eventuellt behöva tillgodosesonalpolitiska genom
för länssty-Vidare framhåller det viktigtför betesmark. LDäven äratt

finns det förerhålla bästa möjliga beslutsunderlag, riskrelsen att annars
sanktioner Bland detförsämrad miljönytta, ärattetc. annat menar man

rådgivareoekonomiskt länsstyrelsens personal i egenskap inomatt av
besked mark godkänd förUID-verksamheten inte får lämna ärom en

regler förmiljöersättning eller det krävs tydliga UID-inte. LD attanser
till stödadministrationen måste bliverksamheten, kopplingenattmen

bättre.
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Miyövårdsdirektörers förening MD och Föreningen Sveriges Län-
LÄsantikvarier framhåller skrivelsei överlämnats till MPUen som

det nödvändigt grundläggande förändringarmed de nuvarandeäratt av
milj öersättningama för biologisk mångfald kulturmiljö-och ochnatur-
värden i odlingslandskapet. det nuvarandeMan äratt systemetanser
regelstyrt och har hög detaljeringsgrad. centralt regel-Ettextremten

kan aldrig tillgodose den finnsregionala variation istyrt systern som
det svenska odlingslandskapets och kulturrniljövärden, vilketnatur-

MD/LÄenligt har inneburit vissa värdefulla bevarandevärdaochatt
marker omfattasinte det nuvarande regelverket. centrala reglernaDeav
leder också till likriktning skötseln hänsyn till regionalautanen av va-

MD/LÄriationer. Vidare framhåller de nuvarande miljöstöden äratt
ineffektiva den tungrodda administrationen och den omfattandep.g.a.

MD/LÄkontrollen brukarnas ansökningar. därför deatt cent-av anser
rala reglerna framtiden utformasi måste ramverk där tillämp-ettsom

målstyrdningen med hänsyn till regionala förutsättningar. Utifrånär
detta ramverk länsstyrelsen i utsträckning skallstörreattanser man ges
möjlighet vilka marker ersättningsberättigande elleravgöra äratt som

MD/LÄinte. förordar övergång till bas- och tilläggsstöd. Bas-ett etten
stödet, söks brukaren, skall enkelt utformat, lätt admi-attsom av vara

MD/LÄnistrera och omfatta volym. Tilläggsstödet skall enligtstoren
gälla marker med höga värden och prioriteras länsstyrelsen.som av
Skötselåtgärdema fastställs utifrån mål skötselplan.iuppsatta en
MD/LÄ också länsstyrelsen bör möjlighet integreraatt attanser ges
handläggning, information, rådgivning och kontroll for skapaatt en
effektivare hantering miljöprogrammet.av

för biologiska mångfaldCentrum CBM förordar medett system
bas- och toppstöd med gårdsvisa skötselplaner för bevarande biolo-av
gisk mångfald och kulturrniljövärden i betesmarker. toppstödetInom
skall områden med biologiska och kulturhistoriska värden priori-stora

detta skall skeMan med hjälp generella reglerteras. attanser av som
har regional kulturhistoriskt förankrad Reglernatillämpning. bören
också erkänna den dynamik funnits i kulturlandskapet. be-CBMsom
dömer toppstödet minst bör omfatta ha betesmark,100 000att ca men
framhåller för hela landet säkerställai den biodiversitetatt att ärsom
knuten till naturbetesmarkema bör toppstödet.areal ingå i Vi-störreen
dare deCBM skall skötselplanema be-att upprättaanser personer som
höver ha hög kunskapsnivå och kompetenshöj ande utbildningsin-atten

nödvändiga.ärsatser
Sveriges Nötköttsproducenter SN framhåller miljöstöden haratt

betydelse för lönsamheten i nötköttsproduktionen. För Sverigestor att
skall klara uppfylla miljömålen för betesmarkema detatt är avgö-av av
rande betydelse det finns tillräckligt med betesdjur på uthålliga fö-att
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Enligt då bl.a.SN krävs bra utformade miljöersättningar.retag. SN an-
med jordbrukaren själv klassar sina marker och denatt systemet attser

stela tillämpningen kontrollverksamheten i kombination med detav
detaljerade regelverket har inneburit introduktionen miljöpro-att av

har besvärlig.varit Vidare SN kritiska de nuvarandeärgrammet mot
avbetningskraven, vilarinte på vetenskaplig grund ochsom man menar

alltför ensidigt riktade kärlväxtfloran. SN också kon-är mot attmenar
trollverksamheten och rådgivningen inom UID-programmet dåligtär
samordnad. SN det inte möjligt basera företagetsäratt attanser pro-
duktion enbart på naturbetesmark. Inför den kommande programperio-
den förordar miljöstöd till betesmarker med starkt basstöd.ett ettman

jägareförbundetSvenska SJF uppfattar huvudsak miljöstödeni
förpositiva viltet och jaktintressena. SIF framhåller bl.a. mångaattsom

tidigare beten och längs med stränder vid insjöar och hav harängar
vuxit igen och förbuskats. miljöerDessa mycket viktiga för änder,är

och andra våtmarksfåglar. SJF åtgärdergäss för restaureringattanser
och återskapande sådana biotoper bör stödjas inom miljöprogram-av
met.

Sveriges Ornitologiska SOFFörening ställer sig positiv till ett
med bas- och förtoppstöd betesmarker. SOFsystem attanser nuvaran-

de åtgärd i alltför hög knutengrad till de botaniska värdena ochär att
andra naturvärden såsom Ornitologiska måste komma uttrycktill i stö-
det under programperiod. framhållerMan för fågellivetnästa äratt
hävden våtmarker och hagmarker, i synnerhet trädbevuxna hagmar-av
ker, central betydelse.av

Världsnaturfonden WWF har i Nytt miljöstöd tillrapport,en
jordbruket- biologisk mångfald och kulturvärden", utformat förslagett
till miljöstöd för biologisk mångfald och kulturvärden i odlings-nytt
landskapet. WWF miljöersättningsprogrammet för jordbruketattanser
måste målinriktat, enkelt flexibelt.och föreslårWWF att ettvara sys-

med bas- och toppstöd inrättas. korthet förslagI innebär WWF:stem att
generell grundersättning förlämnas skötsel alla slåtter- och be-en av

tesmarker i landet söks jordbrukaren. skallBasstöd utgå försom av
totalarealen gräsbevuxen mark och förenat med vissa grundläg-vara
gande skötselvillkor. Basstödet kompletterat med toppstödär ett som

värderelaterad och kvalitetsinriktad tilläggsersättningutgör utöveren
grundersättningen för bevarande biologisk mångfald och kulturvär-av

Ävenden i slåtter- och betesmarker. småbiotoper och kulturspår med
höga och kulturvärden åker-,i slåtter- betesmarker kanoch in-natur-
kluderas i toppstödet. Vidare innebär förslaget ordbrukarenj anmäleratt
intresse för toppstöd och länsstyrelsen beslutar efter faltbesök stödom
skall beviljas lägger fast skötselvillkor i skötselplan. Densamt en er-
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lämnassättning inom toppstödet skall relaterad till ochnatur-som vara
kulturvärdena enligt bestämda kriterier.

Arealen betesmark7.2.3 och slåtteräng

Behovet betesmark har långsiktigt minskat beroende antaletpå attav
nötkreatur har ochminskat djurhållningen har färrekoncentrerats tillatt
och jordbruksföretag. Delar betet överförts tillhar ocksåstörre av
åkermark. Sedan mitten seklet har den sammanlagda arealen ängs-aV
och betesmark i Sverige halverats. naturbetesmarken minsk-För har
ningen varit omfattande och slåtterängama har praktisktännu tagetmer
försvunnit. Minskningen arealen och betesmark har varitängs- störstav
i delar Norrland och mellerstai Sveriges skogsbygder t.ex. Bemesav

LRF/SCB1994, 1997.
Jämfört med åkermarken betesmarkernas utveckling svårareär att

följa. fannsEnligt SCB:s lantbruksregister det i hela landet år 1997 på
jordbruksföretag med ha åker2 450 000 ha betesmark,änmer ca varav

eller80 % 360 000 ha utnyttjades, dvs. betades LRF/SCB 1998. SCB
genomförde år 1989 specialstudie betesmarkens omfattning ochen av
användning, vilken inkluderade företag med mindre ha. På2även än
dessa företag utgjorde arealen utnyttjad betesmark drygt 60 000 ha. Till
betesmarksarealen kan också läggas alvarrnarkema i nuvarandesom
miljöprogram uppskattas till 30 000 ha. uppskattas denSammantagetca
utnyttjade betesmarksarealen landeti därmed omfatta högst 000450att
ha tabell 7.3.

Tabell 7.3. Uppskattad areal utnyttjad betesmark Sverige.i

Areal ha Källa
med haFöretag 2 360 000 LBR, SCB 1998

åker
med haFöretag 2 60 000 betesmarksunder-SCB:s

åker sökning 1989
Alvarmark 30 000 Svenska miljöprogrammet

för jordbruket
Totalt 0 00045

uppskattadeDen totalarealen innefattar naturbetesmarksåväl som
kultiverad betesmark. Mellan åren 1987 och genomfördes riks-1992 en
täckande inventering biologiskt värdefulla och betesmarker,ängs-av
den s.k. och hagmarksinventeringen SNV l995b. hela lan-ängs- För
det redovisas totalt ha värdefull195 000 naturbetesmark klassernaica
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I-III. dennaUtöver areal redovisas 000 ha30 naturbetesmarkca som
hade visst värde och hagmark,ängs- inte bedömdesett som men som
ha de kvaliteter erfordras för marker i nämnda klasser. Det dockärsom
oklart hur andel de inventerade arealema hävdas i dagstor av som
RRV 1999. I nyligen genomförd utvärdering miljöeffekternaen av av

livsmedelspolitiska1990 års beslut framgår de naturligaatt gräsmar-
kerna hävdas de kultiverade LiMsämre 1998.än

lantbruksregisterSCB:s innehåller inga uppgifter vad gäller arealen
hävdad slåtteräng. Från och hagmarksinventeringen redovisasängs- en

omfattadeareal 3 300 ha i klasserna I-III. Dessutom farms 500 haca ca
slåtteräng hade visst bevarandevärde. Utöver arealuppgiftemaettsom
från och hagmarksinventeringen visar aktuell statistik frånängs- Jord-
bruksverket helai landet 4 700 ha anslutet till milj öersättning-att är ca

för bevarande slåtterängar. Vidare har restaurering 1 000 haen av caav
slåtteräng påbörj inom åtgärden för återskapande slåtterängar.ats av

7.2.4 Antal betesdjur

Grundforutsättningen för betesmarkerna skall kunna hållasatt öppna
och sådan hävdi den biologiska mångfalden inte till-att ärutarmas att
gången på betesdjur tillräcklig. Sedan mitten seklet har helai lan-är av
det nötkreaturen minskat med tredjedel och antalet mjölkkor medca en
två tredjedelar LRF/SCB 1998.

Underlaget för betesanvändningen direkt avhängigt tillgången påär
moderdjur. Tillgången på lamm, kalvar och ungdjur till bete beror se-
dan depå ekonomiska förutsättningarna for olika produktionsval. På
intäktssidan påverkas detta köttpriser, behovet rekryteringsdjur,av av
stödnivåer På kostnadssidan det främst prisnivån på spannmål,etc. är är
grovfoder och bete, kostnader för arbete och byggnader,ävenmen som

avgörande. Antalet moderdjur vad gäller nötkreaturenär har under pe-
rioden 1994-1998 minskat med 60 000 individer figurse 7.3. Denca
fortsatta utvecklingen beror således faktorerrad och svårär attav en
bedöma. Vidare sker det kontinuerligt förändringar i omvärlden, som

exportefterfrågan på livkalvar och förändringar incitament fört.ex. av
stutuppfödning ökad medvetenhet miljöersättningamassamt en om
ekonomiska betydelse, vilket också påverkar denna utveckling.

figurI 7.3 visas utvecklingen antalet nötkreatur år ochär ettav som
äldre tackor hela föri landet perioden enligt1994-1998 SCB:ssamt
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Lantbruksregistret.källa: SCB,1998

minskatlantbruksregister. Under denna period har antalet mjölkkor
och har Mjölkkormed %. Antalet tjurar ökat med 16 %.12 stutarca ca

och bidrar endast liten grad till hävden betesmarkema. Somtjurar i av
betesdjur för betesmarker återstår därmed ochpotentiella stutar, am-

hästar. Antalet särredovisas inte idikor, kvigor och tackor samt stutar
beräknas för närvarande omfatta liten andellantbruksregistret, men en

1998:69.ca % den sammanslagna och Ds5 tjurar stutargruppenav
antalet kvigor ökatUnder perioden 1994-1998 har och dikor samtam-

medan trendennågot ca 3 % och omfattade år 1998 550 000 djur,ca
för tackorna minskande ca %.6är

huvuddelen deñgurema och framgår utvecklingen för7.4 7.5Av av
betesdjuren, och dikor, kvigor tackor, i stöd-potentiella dvs. samtam-

fem det gällerornråden och slättbygder under de åren. Närsenaste an-
stödornrådena.nötkreatur figur 7.4 har de under perioden ökat italet

Ökningen södramedan den något lägre ii Sverige,är störst ärnorra
slättbygdema har däremot antalet och dikor kvigorSverige. I samtam-

Antalet figur 7.5 har minskat samtliga områdenminskat. tackor i ut-
stödområdena Minskningen slättbygder, där antaleti l-3. iär störstom

har reducerats fjärdedel.tackor med ca en
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Figur 7.5. Antal tackor olika stödområden och slättbygder åreni i
1994-1998 källa: SCB, Lantbruksregistret.

Sammanfattningsvis tyder SCB:s statistik antaletpå potentiellaatt
betesdjur har varit relativt oförändrat under femårsperio-den senaste
den. Aven det nationellt kan finnas tillräckligt med betesdjursettom
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för hävda den betesmark RRV tyckskvarvarande arealen 1999att
betesmarkemasbetesdjuren inte fördelade relation till utbred-ivara

jämförelse betesmark antalet betesdjur ining. mellan arealen ochEn
hälftenlandets kommuner från år visade det i kom-1994 nästanatt av

hävdasaknades tillräckligt med betesdjur för137 st attmunerna
LRF/SCB 1997. Vidare framgår det under-samtliga betesmarker av

användes för hävdasökningen alla lämpliga betesdjuräven attatt om
betesdjur förde värdefulla markerna skulle kommuner sakna41mest

svå-detta. Resultatet analysen tyder på det regionalt kan finnasattav
upprätthålla hävden betesmarkema enlighet med målenrigheter iatt av

för nuvarande miljöprogram.

Utredningens slutsatser7.3

öersättning skötselMotiv för milj för7.3.1 av
och slåtterängarbetesmarker

rationaliseringen inom jordbruket, nedläggning markGenom bl.a. av
för-ändrad markanvändning har jordbrukslandskapet successivtoch

betesmark gödslats och plöjts mins-ändrats. Bland har inteannat som
endastkat kraftigt omfattning och de kvarvarande slåtterängamai utgör

ocharealen. marker mycket artrikaden ursprungliga Dessa ärresten av
pårika på kulturhistoriska värden, i synnerhet de skötsäven ett tra-om

betydelsefulla förditionellt Tidigare kultiverade betesmarker ärsätt.
särskilt ilandskapsbilden, också hysa biologiska värden,kan storamen

ellermed och krympande arealer naturbetesmarkområden små som
fortsatt öppethål-insprängda naturbetesmark. säkerställai Attytor ett

ochbetesmarkemalande och ändamålsenlig skötsel de återståendeav
biologiskför bevarandetslåtterängama därför central betydelseär avav

mångfald och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet.

Sammanslagning åtgärder7.3.2 som avserav

markslagsamma

syfte med dela betesmarkemaDet nuvarande milj öprogrammets att upp
synvinkelåtgärder biologisk och kulturhistoriski två de mestattvar ur

värdefulla markerna anslutas till betesmarksstödet medan åtgär-skulle
för odlingslandskap första hand avsågden bevarande iöppetettav

varierande omfattning.marker för kultiverande åtgärder iutsattssom
utvärderingar jordbrukama har valt anslutaTidigare har visat att att

kulturhisto-arealer, inklusive betesmarker högt biologiskt ochstörre av
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riskt värde, förväntat till åtgärden for bevarande od-än öppetettav
lingslandskap. Vidare har kiiteriema för indelning värdeklasseri för-
ändrats, innebärande klass C inom betesmarksstödet i prin-att numera
cip identisk med betesmark inom odlingslandskap. Därmedär öppet
saknas förmotiv bibehålla uppdelning betesmarkema tvåiatt en av
ersättningsforrner.

Förslag i linje med direktiven, dvs. betesmarksstödet, åtgärdenatt
for betesmarker inom odlingslandskap eventuellt slåt-öppet ävensamt

försterängsstödet till ersättningsform för bevarande bi-samman en av
ologisk mångfald och kulturhistoriska värden, har framkommit i tidiga-

utvärderingar och analyser miljöstöden liksom utredningensire av ge-
nomgångar med olika myndigheter och organisationer. En samman-
slagning de nuvarande åtgärderna för betesmarker och slåtterängarav
skulle bidra till minskad komplexitet i miljöprogrammet med-samten
föra förenklingar den administrativa hanteringen miljöstöden ochav av
för jordbrukama vid ansökningsförfarandet och genomförandet åta-av
gandena.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att ersätt-en gemensam
ningsfonn införs för bevarande biologisk mångfald och kulturhisto-av
riska värden i betesmarker och slåtterängar.

7.3.3 Grund- och tilläggsersättningar

hittillsDe gjorda erfarenheterna har visat de miljöersättningaratt som
bygger på jordbrukaren själv klassificerar marken efter biologiskaatt
och kulturhistoriska värden dels innehåller osäkerhetsmomentett stort
för jordbrukaren, dels medför omfattande administrativ hantering.en
Resultatet kontrollverksamheten bekräftar problemen vad gällerattav
klassificeringen slåtter- och betesmarker och mångaär stora attav mar-
ker kan ha tilldelats fel klass. Utredningens medgenomgångar olika
myndigheter och organisationer också entydig bild detattger en av
nuvarande med klassificering betes- och slåttermarkemasystemet av
har inneburit betydande svårigheter för både jordbrukarna och admi-
nistrationen. Systemet har kritiserats för det inte hänsyn tilläven att tar
den variation finns inom dessa marker och bevarandevär-vissaattsom
da marker omfattasinte kriterierna. Utredningen attav anser argumen-

forstarka övergång från detär nuvarande klassningssystemetten tillen
minskar osäkerheten for jordbrukarna, möjliggörett systern som en

bättre måluppfyllelse och långsiktigt leder till mindre omfattandeen
administration.

Motivet för dela in betes- och slåttennarkema i olika klasseratt var
de tillgängliga ekonomiska för skötselatt tillanpassa resurserna mar-
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bevarande-Eftersom betesmarker högakemas bevarandevärde. med
kostnadslcrävande skötsel,värden normalt kräver ochnoggrannen mer

biologiska ochdär marker med lägreersättningsnivån högre iär än
överkompensationkulturhistoriska värden. Därigenom undviks också

marker-omotiverade skötselåtgärder de sistnämndaoch/eller krav på i
tillgodosesutredningen det kankvarstår ochmotivDetta attanserna.

för och slåtterängarfor bred grundersättning betesmarkinom ramen en
för skötsel markermed tilläggsersättning särskildkombinerat aven

kulturvärden.med höga ochnatur-
med hö-innebär tilläggsersättning för markUtredningens förslag att

kompletteratoch kulturvärden utgår med enhetligt belopp,ettnatur-ga
for lövtäkt och för särskilda skötselåtgärder imed ersättningarextra

ledadifferentiera tilläggstödet skulle bl.a.slåtterängar. ytterligareAtt
tillökad administrativ hantering och därmed stå i motsättningtill en

förenklingar.utredningens direktiv om
innebär förslag iarealmålen för åtgärden utredningensVad gäller att

närvarandebetesmark och slåtteräng for utnyttjasall denprincip som
fortsatt hävdDärmed möjliggörskan omfattas grundersättningen.av

Underlagetkvarvarande arealerna dessa markslag.och skötsel de avav .
hävdad betesmark och slåtteräng med högafor bedöma arealenatt nu

värden till tilläggser-och kulturhistoriska kan anslutasbiologiska som
finns dock bedömningar tyder påofullständigt.sättningen Detär som

föreslagnamarker med höga värden detomfattningen är änstörreatt av
jordbrukamanärvarande hararealmålet för tilläggsersättningen. För

mark med värden till betes-emellertid anslutit 100 000 ha högaca
alvarmark. Utred-och slåtterängsstödens A-klasser inklusivemarks-

motsvarandeförslag arealmål för tilläggsersättningenningens till
förha innebär därmed ytterligare skapas000125 attatt utrymme an-

Vid utredningensmed värden till miljöersättningen.sluta marker höga
ocksåför harbedömning arealmålet tilläggsersättningenslutliga av

budgetrnässiga skäl in.vägts

Skötselvillkor7.3.4

skötselvill-miljöstödetsfinns risk nuvarande tillämpningDet att aven
skötselnalltförgäller avbetning leder till likriktningkor vad storen av

fallsyfteoch hagmarkerna och åtgärdens i vissa t.o.m.ängs- attav
Även ställassynnerhet kansärskilda skötselvillkor imotverkas. de som

schablonartatoch har tillämpats påinom nuvarande klass BA sätt,ett
betesmarkeralltför ensidig skötselförstärker bildenvilket an-avav en

tillövergångtalar fortill miljöprogrammet.slutna Dessa argument en
be-variation iavbetningsloavet tillåtertillämpning störresom enen av
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testryck och kulturvärdena påverkas Utred-utan att negativt.natur-
ningen den föreslagna grundersättningen skall omfatta sköt-attanser
selvillkor krävs för förhindra igenväxning, ansamling förnaattsom av
och upplösning betesmarkernas och slåtterängamas typiska markve-av
getation. Genom sådan skötsel förhindras också nedbrytning ochen
igenväxning landskapselement och fornlämningar i betesmark.av

Mer preciserade och långtgående skötselkrav skall kunna ställas in-
tilläggsersättningen och då efter de specifika ochnatur-om anpassas

kulturvärden finns på den aktuella marken. Exempel på sådanasom
skötselkrav förbud tillskottsutfodring betesdjur,är villkormot av om
tidsintervall för bete och slåtter, ytterligare villkor vegetationensom
utseende eller skötsel och underhåll vissa kulturhistoriskt värdefullaav
landskapselement.

7.3.5 Behov utökad satsning på information ochav
stöd till restaureringsåtgärder

Huvuddelen den utnyttjade arealen betesmark i landet förär närva-av
rande ansluten till miljöprogrammet. Trots detta omfattas många värde-
fulla marker inte miljöersättningarna. berorDetta på vissa jord-attav
brukare/markägare inte har sökt eller haft möjlighet söka någonatt av
de aktuella åtgärderna; på grund hävden upphört, därfört.ex. att attav
de inte varit intresserade eller informerade möjligheten erhållaattom
ersättningama.

Huvudprincipen för miljöstödEU:s jordbrukaren ansökerär att om
ersättning och han/hon har erhålla villkorenersättningrätt att om upp-
fylls. syfteI till miljöprogrammet öka anslutningen värdefullaatt av
betes- och slåttennarker fortfarande hävdas bör länsstyrelsernasom
under kommande programperiod fortsätta arbeta med riktad infor-att
mation möjligheten erhålla förersättning skötsel sådanaattom av mar-
ker. Informationen bör synnerheti riktas till jordbrukare skötersom
dokumenterat värdefulla betesmarker sökt miljöersätt-intemen som
ning.

Biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker och slåt-
i långt framskridna igenväxningsstadier föregå-terängar kan inte utan

ende restaureringsåtgärder anslutas till miljöstödet. samband medI ut-
byggnaden miljöprogrammet från år 1998 introducerades miljö-av en

förersättning återskapande slåtterängar. åtgärd harDenna mottagitsav
med intresse och under första året har arealmålet på 000 hastort 1 in-
tecknats. Utredningen ersättning i viss omfattning skall kunnaattanser
lämnas för betesmarker.restaureringäven Sådana restaureringsåt-av
gärder skall riktas till områden med höga och kulturvärden därnatur-
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betesdrift efter detför fortsattfinns förutsättningarsamtidigt attdet re-
förföreslår ersättningUtredningengenomförts. restau-staureringen att

programperiodkommandeunderslåtterängarbetesmarker ochrering av
kapitel 18.seLBU-förordningenprojektstöd enligtlämnas som

konsekvenserAdministrativa7.4

Förenklingar7.4. 1

för be-miljöstödennuvarandedeförslag innebärUtredningens treatt
ersättningsfonntillslåsslåtterängar samt atttesmarker och samman en

kombinerad medmed grundersättningklassningssystemen ersätts enen
ochmed högaskötsel markersärskildförtilläggsersättning natur-av

förenk-följandeleder tilldettabedömerUtredningenkulturvärden. att
miljhanteringenadministrativaden ö-effektiviseringarochlingar avav

stöden:
minskarreducerasochersättningsfonrier varianterantaletGenom att0
innebärDettai miljöprogrammet.övergripande komplexitetenden

tydliggörs.betesmarker och slåtterängaråtgärden försyftet medatt
under-regelverket vilketöverblickfår bättreJordbrukama överen

åtagandena. Vi-och genomförandetansökningsförfarandetlättar av
infor-för handläggareförenklingar deförslaget tilllederdare som

regelverket.och tillämparmiljommerar
kostnader i formmedför rad fastaersättningsforrnenskildVarje eno

till miljöef-relateradedirektinteadministrativa insatser ärsomav
ersättningsforrn måstevarjestödbelopp. Förutbetaltfekten eller

infor-ansökningsblanketterochutvecklasbl.a. ADB-system samt
handlägg-skallVidaredistribueras.fram ochmationsmaterial tas
arbeteutarbetas.utbetalningsrutiner Dettakontroll- och ut-nings-,

länsstyrelser-dels regionaltJordbruksverket,förs dels centralt avav
ochbetesmarkerförmiljöersättningarnaFörslaget innebär attna.

förställetiADB-systemhanteras inom tre samtkanslåtterängar ett
administrativa insatserövrigaomfattningenatt gemensammaav

minskar.
År betes-ansökningarrespektive 2 000inkom 0001998 15 om0

medjordbrukareantaletslåtterängsstöd, medanmarksstöd och er-
tilluppskattasodlingslandskapbetesmarkerför inomsättning öppet

fleraansöktjordbrukare harEftersom många000-25 000.20 avom
medföraförslagetberäknasersättningsfonnemanuvarande attde

30 000uppskattasminskar. Totaltärendemängdentotaladen att ca
antalettill åtgärden. Genomanslutasjordbrukare kommer attatt er-

länssty-förenklasreducerasoch ärendensättningsforrner, varianter
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relsemas handläggning ansökningar stöd och kontrollav om av
j ordbrukarnas åtaganden.

7.4.2 Administrationen tilläggsersättningenav

delEn i utredningens förslag förändring deutgörs nuvarandeav en av
klassningssystemen ansökan tilläggsersättningmot från jordbruka-om

åtföljt länsstyrelsens bedömning marken berättiganderen, ärav av om
till tilläggsersättning eller inte fastställande skötselvillkorsamt i in-av
dividuella åtgärdsplaner. Detta medför ökad stabilitet i ersättnings-en

och femårsbeslut högresystemet kvalitet, samtidigt kontrollar-av som
betet kan inriktas på uppföljning skötselvillkoren eftersom kontrol-av
len markens klassificering utgår.av

7.4.2.1 Bedömning resursbehovav

Inledningsvis kan hanteringen tilläggsersättningen medföra ökadav en
belastning på länsstyrelsens Det totala resursbehovet förresurser.
handläggningen tilläggsersättningen relaterad tillär antalet ansök-av
ningar och handläggningstiden ärende. Hanteringen tilläggser-per av
sättningen har likheter med arbetet med individuella sköt-att upprätta
selplaner för gårdens och kultunniljövärdennatur- inom kampanjen
Markernas Mångfald. Jordbruksverket har beräknat arbetsinsatsen för

skötselplan tillupprätta iatt genomsnitt 1,5 dagsverken till kost-en en
nad 350 kr/timme. Handläggningen tilläggsersättningenav ärav mer
begränsad, eftersom den endast omfattar gårdens betesmarker och/eller
slåtterängar och uppskattas därför arbetsinsats på dags-motsvara etten
verke. För begränsa tidsåtgången föratt gårdsbesöken i samband med
länsstyrelsens förundersökning utredningen befintlig kunskapattanser
från kontrollverksamheten undert.ex. innevarande programperiod, tidi-

väl dokumenterade inventeringar skötselplaner upprättadegare samt
inom kampanjen Markernas Mångfald skall utnyttjas i så utsträck-stor
ning möjligt. Totalt uppskattas anslutningen till tilläggsersättning-som

omfatta 12 000 jordbrukare.att Antalet ansökningar kan docken ca
komma överstiga detta antal eftersomatt fler jordbrukare kan förväntas
vilja få markenprövat berättigande tillär tilläggsersättning ellerom
inte.

Enligt dessa förutsättningar redovisas i tabell det7.4 uppskattade
totala resursbehovet för länsstyrelsens hantering introduktionenav av
tilläggsersättningen under period respektive två år vid in-ett etten av

från jordbrukamatresse motsvarande 15 000 ärenden. tabellenAv
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underheltidstjänster68-150tilluppskattasresursbehovetframgår att
introducerasåtgärdenpåberoendemånader år,6-7period omperaven

handläg-kostnad förinitial atteller två år. Dettaunder motsvararett en
miljoner kr.40påtilläggsersättningen caga

länsstyrelsernasförresursbehovetdet totalaBedömningTabell 7.4. av
slåtteräng-ochbetesmarkerförtilläggssersättningenhandläggning av

år.tvårespektiveåtgärden underintroduktionvid ettavar en

IntroduktionIntroduktion
två årår underunder ett

Förutsättningar
0001500015ärendenAntal
dagldag1Handläggningstid/ärende

maj-oktobermaj-oktoberHandläggningsperiod
april-oktober

dagar220dagar100handläggningstidEffektiv
80028002krKostnad/dagsverke

Resursbehov
15 00000015dagsverkenAntal

underheltidstjAntal änster
68150periodenhandläggnings

antal tjäns-Genomsnittligt
underter/länsstyrelse

3.27.1handläggningsperioden
4242MkrTotalkostnad

tilläggsersättningansökningarPrioritering7.4.2.2 omav

mångahar visatprogramperiodinnevarande attfrånErfarenheterna
odlingslandskaptillbetesmarkersina öppetvalt anslutajordbrukare att

giundersättningen. Det ärföreslagnamed denlikheterhar storasom
anslutaväljakommerendastjordbrukare attmånga attdärför troligt att

tilläggser-ansökningarantaletgrundersättningen,tillsig att ommen
efteranslutningenuppskattadeöverskrida denkommakansättning att

itilläggsersättningenförintressehandläggningVidgenomförd ett stort
initialadenkanmiljöprogramintroduktionenmedsamband nyttettav

prio-innebärvilkettvåårsperiod,fördelasbehöva överhanteringen en
handläggas. Förskallansökningarna attordningvilkeniriteringar av

ikontinuitetentill garanteraövergången samtunderlätta nytt systemett
tillanslutnamarkerharjordbrukarefrånansökningarbörskötseln som
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nuvarande klass handläggasA i första omgång. Antalet jordbrukareen
anslutna till någonär A-klassema i betesmarksstödetsom inklusiveav

klass alvannarkA, klass i slåtterängsstödetAsamt uppgår enligt Jord-
bruksverket för närvarande till knappt 11 000.

7.4.2.3 Finansiering

Tilläggsersättningen bedöms utformad så länsstyrelsemas han-attvara
tering, innefattande förundersökning marken berättigande tillärav om
ersättning eller inte upprättande åtgärdsplaner,samt kan finansierasav
helt eller delvis följandepå alternativa sätt:

Inom för länsstyrelsemas ordinarie hantering0 EU:s jord-ramen av
bruksstöd.
Genom samordning med UID-verksamheten avseende den del0 inom
tilläggsersättningen upprättande individuella åtgärds-som avser av
planer.
Via självkostnadsavgift den sökande0 tas enligtut fast-en som av en
ställd taxa.

Vad gäller avgiftsñnansiering ersättningar delvis EU-ärav som
ñnansierade framgår det betänkandet Effektivare hantering EU:sav av
direktstöd till jordbruket SOU 1998: 147 rättsläget oklartatt ochär att
frågan bör bli föremål för ytterligare juridisk analys.
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kulturmiljöerVärdefulla och8 natur-

förslagUtredningens8.1

Inledning8.1.1

svenska landskapetmycket lång tid format dethar underJordbruket en
mångfald.och rik biologiskkulturvärdenoch upphov till storagett en

odlingsmetoderuppkommit traditionellaLandskapselement genomsom
jordbruk, odlings-former påminnereller anlagts tidigare av omgenom

markanvändningenSådana spår den äldrelandskapet i äldre tider. av
och jordbrukamasjordbruksproduktion bedrivitsillustrerar den som

livsmiljöer djur ochSamtidigt de därlevnadsförhållanden. växterutgör
bibehålls.traditionella brukningsmetoderkan överleva om

fy-åkermarkbiologiskt rika livsmiljöerKulturlämningar och i utgör
jordbruk. också traditionhinder för De harsiska intensivt utnytt-ett av

ii form lövtäkt eller slåtterrenarför foderproduktion,jats t.ex. an-av
rationali-diken eller häckar. bl.a.till Genomslutning öppnastemnurar,

värdefulla kultur-åkermarkjordbruket har med mångainomseringen
livsmiljöer omfattning underbiologiskt rika minskat iochlämningar en

kultur-underhåll medföroch brist pålång följd år. Igenväxning attav
fornlämningar och landskapselementfrån olika tidsepoker såsomspår

kulturhisto-följder för debryts med allvarliga negativasuccessivt ner,
mångfalden.värdena och den biologiskariska

ändamålsenlig skötsel bevarasyfteMiljöersättningens är att genom
biotoper i åker-miljöer och biologiska rikakulturhistoriskt värdefulla

Ersättningsforrnenhotar försvinna.mark med tiden ärattsom annars
rikt od-för miljökvalitetsmålet Ettviktigt åtgärd uppnådärmed atten

område.dettalingslandskap kulturpolitiska målen inomdesamt
förändringarförslag innebär relativt omfattandeUtredningens av

grundläggandesamtidigt åtgärdensmiljöersättningens regelverk som
bakom de föreslagna förändringarnainriktning bibehålls. Motiven är att

ochvid ansökan miljöersättningenförenkla för jordbrukama ge-om
åtgärden. Vi-för administrationennomförandet åtagandena samt avav

förersättningsfonnen kanmöjliggör förändringarnadare öppnasatt
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anslutning jordbruksföretag och därmed ökas också miljönyttanav nya
åtgärden.av

8.1.2 Mål för åtgärden

Målet för ersättningen är:
bevara kulturhistorisktAtt värdefulla miljöer med spår0 agrara av

äldre markanvändning biologiskt rika småbiotoper ochsamt
livsmiljöer i eller i anslutning till åkermark.

bevara odlingslandskapetsAtt lokala och regionala särdrag allai0
delar landet. Detta innebär ersättningsberättigande landskaps-attav
element skall avspegla den regionala och miljöersätt-särarten att
ningen skall fördelas hela landet.över

värdefullaAtt landskapselement och biologiskt rika livsmiljöer i0
eller i anslutning till åkermark skall skötas på sådant sätt:ett

de kulturhistoriska lämningarna bevaras och underhålls,att-
mångfald och täthet bevaras och stärks,att arternas samt-

den regionala bevaras.att särarten-
Att ersättningsberättigande värdefulla kulturmiljöer och biologiskt0
rika livsmiljöer i och i anslutning till åkermark skall bevaras och
skötas på 18 000 landets jordbruksföretag brukar omkringca av som
25-30 % landets åkerareal.av

8.1.3 Geografisk omfattning

Miljöersättning för bevarande värdefulla och kulturmiljöernatur-av
lämnas ihela landet.

8.1.4 Kvalificering

En ansökan förersättning bevarande värdefulla och kul-natur-om av
turmiljöer skall omfatta samtliga ersättningsberättigande värdefulla
landskapselement till företagetspå brukningscentrurn naturligt tillhö-
rande åkermark. Kvalificering för miljöersättningen grundas på vissen
minsta förekomst ersättningsberättigande landskapselement inomav
detta område. Ersättning lämnas vid minsta förekomst landskaps-en av
element motsvarande årligt stödbelopp på 3 000 kronor.ett
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VärdefullaErsättningsberättigande8.1.5

landskapselement

kulturhistorisktoch/ellerbiologisktskötsellämnas förErsättning av
åkermark.tillanslutningeller i direktlandskapselement ivärdefulla
eller kananvändssammanhang markåkermark i dettaMed somavses

tabellplöja. Ilämpligbete ochväxtodling ellertillanvändas är attsom
landskapsele-ersättningsberättigandeobjektlistas de 238.1 utgörsom

ment.

landskapselement.värdefullaErsättningsberâttigandeTabell 8.1.
EnhetLandskapselement

1Grupp
Öppet meterdike

åkerskiften metermellanRenar
gropvallar meterJordvallar,

Grupp 2
meterBrukningsvägar
meterStenmurar

Gärdsgårdar meterträav
Läplanteringar meter

buskrader meterTrädrader,
3Grupp

omgärdade meterFägator, stenmurav
trägärdsgårdomgärdade meterFägator, av

Grupp 4
antalstentipparOdlingsrösen,
antalFomlämningslokaler
antalByggnadsgrunder
antalkällorBrunnar,

antal trädAlléer
antalSolitärträd

Grupp 5
antal trädhamlade pilareller häckarRader av

antalträdHamlade
dammaranlagdalinsänken,Märgelgravar,

antalandra småvattenoch
Åkerholmar antal
Överloppsbyggnader antal

antalsvårbrukad åkerLiten
Grupp 6

hässjadarealstorhässj i brukellerTraditionella hässjor or
gröda
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Vidare föreslår utredningen definitionerna vissa värdefullaatt land-av
skapselement ändras enligt tabell 8.2.

Tabell 8.2. Förslag till förändringar definitioner avseende vissaav er-
sättningsberättigande landskapselement.

Landskaps- Förändring definitioner jämfört medav nu-
element varande miljöprogram
Liten svårbru- Landskapselementet omfattar för närvarande
kad åker åkrar med flikigaäven naturgivna former större

ha.0,3 Dennaän åkrar utgår ochtyp av en ge-
nerell storleksbegränsningövre på 0,3 ha in-
förs. Därmed utgår kraven flikighetstalettom
och åkern skall ha huvudsakligenatt natur-en
given form. För undvika administrativaatt pro-
blem stödberättigande åkrarnär ingår utta-som

areal inom arealstödet skall ersättningengen
endast utgå för skötsel Ersättningav renen.
skall inte baseras på Omkretsen i meter utan
lämnas styck åker.per

Alléer Den nedre för hur mångagränsen träd som
skall ingå i allé höjs till träd.7samma

Åkerholmar Gränsen för maximal areal sänks till 0,1 ha.
Välhävdade åkerholmar ha0,1 berätti-större är
gande till ersättning inom betesmarks- eller
slåtterängsstödet.

Överlopps- Skötsel överloppsbyggnader så-runtav renen
byggnader bodar, kokhus, smedjor, bastur, ängslador,som

sommarladugârdar, skall berättiga tilletc. er-
sättning. En underhållen byggnad med funge-
rande tak bör förutsättning för stöd.vara en

ornlämnings-F Fornlämningar synligt märke jordutan ovan
lokaler utgår.

Märgelgravar, Landskapselementet utökas till omfattaävenatt
linsänken, anlagda dammar i eller i anslutning till åker-an-
lagda dammar mark.
och andra
småvatten
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Skötselvillkor1

ned-förhindraförskötselåtgärder krävsförlämnas attErsättning som
säkrasPå sålandskapselementen. ettsättoch igenväxningbrytning av

rikabiologisktochkulturhistoriska lämningarbevarandelångsiktigt av
därmedingårskötselnåkermark. äventill Ianslutningeller imiljöer i

uppkomnaochlandskapselementenunderhållaföråtgärder att reparera
djurhävdgynnadebevaramedverka tillskötselnVidare skall attskador.
skallDärförskötselmetoder.traditionellabibehållaoch växter samt

villkor:följ andeenligtskötaslandskapselementersättningsberättigande
ochTrädbort.skalligenväxningskaraktärbuskaroch tasTräd av0

medodlingslandskapet,iinslag storanaturligtbuskar är re-ett men
mark-ochförutsättningarnaturligaberoende påskillnadergionala

Äldre därförträd och buskar attanvändningshistorik. gynnatssom
igenväxningsve-markanvändningen intefunktion i utgörfylltde en

lövträd, ham-äldresolitärtråd,dettaExempel på ärgetation. grova
ersättningsträd ochVidareoch buskarträdbärande ärlade träd, etc.

skydd förfunktionbuskar medochträdersättningsbuskar samt som
kun-buskarochTrädigenväxningsvegetation.tamboskap inte som
igen-däremotblivit förharhävden äretablera sig närnat avsvag

markvegetatio-hävdbetingadedenpåverkarväxningskaraktär. De
landskaps-ochbl.a. fornlämningarskadarochnegativt rötternanen

får länssty-behovVidoch odlingsrösen.såsomelement stenmurar
träd-förskillnaderregionalinnebördendefinierarelsen närmare av

markanvåndnings-utifrånmån sådana,vilkenoch ibuskinslagoch
des-hotrespektivenaturvärdenoch mottillför kultur- är etthistorik,

sa.
tvåminstbetasbärgas ellerochskall slåsMarkvegetationen av0

skötselåtgärdenGenomförandetfemårsperioden.undergånger av
åtagandeperioden.skall fördelas jämnt över

eventuellaochunderhållasårligenskalllandskapselementAnlagda0
skallskador repareras.

villkorenligtskötasträd skallbeståendeLandskapselement somav0
ersättningochhamlingbeskäming,t.ex.länsstyrelsenfastställs av

träd.dödaav
skall forslas bort.grovfoderavfall ochUpplag,0

kvalifi-områdeåkermarkpå inomgäller vidareGenerellt ettatt som
ellerbedrivatillåtetdet intemiljöersättningen sten-för attsig ärcerar

hellerfårMarken inteverksamhet. tasliknandejordtäkt eller annan
öskål.miljandra skäljordbruksproduktion änpermanent avur

medbetningvillkorställalänsstyrelsenfårvillkordessaUtöver om
land-sådanaförfornlämningarmedmarkvintertid i attoch betehästar

skall skadas.skapselement inte
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1 Ersättningsnivåer

Ersättning lämnas eller styck skött landskapselement.meter Förper var
och de olika landskapselementtyper ingår i åtagandeten av av som
lämnas dessutom basersättning på 100 kronor. Utredningen föreslåren

följande ersättningsnivåer skallatt tillämpas:

Landskapselement de oli-i
ka tabell 8.1i Ersättninggrupperna
Grupp l 0,60 kronor meterper
Grupp 2 kronor2,60 meterper
Grupp 3 5,80 kronor meterper
Grupp 4 60 kronor styckper
Grupp 5 180 kronor styckper
Grupp 6 1 000 kronor haper

l Femårsbeslut

För och kulturmiljövärdenaatt natur- långsiktigt skall bevaras och för-
stärkas det väsentligtär skötseln landskapselementenatt genomförsav
kontinuerligt. Därför skall åtgärderna utföras på mark undersamma
hela beslutsperioden.

kostnader8.1.9 Förväntad anslutning och

tillDen totala anslutningen till ersättningsfonnen beräknas 18 000ca
jordbruksiöretag. De årliga kostnadema beräknas till 200 miljonerca
kronor.

8.2 Motiv för utredningens förslag
8.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av

nuvarande milj öersättning för bevarande av
värdefulla och kulturmiljöernatur-

8.2. l 1 Miljöstödsöversynen.

I den miljöstödenöversyn gjordes Jordbruksverket i samrådav som av
med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet år SJV1997 l997a
konstateras måluppfyllelsen föratt ersättningsformen, andelmätt som



119Värdefulla kulturmiljöerochSOU 1999:78 natur-

miljöpro-enligtantal stödpoänguppskattatstödpoängregistrerade av
ansöktlantbrukare12 400Totalt hade270 %. omgrammet, cavar ca

kananslutningendenverkenmiljöersättningen. De storaatttre menar
kulturrnil-ochbevara dessaförintresse natur-förklaras attstortettav

sigåtgärden visatberott påhadeltill vissUtfallet kan attävenjöer.
slättbygdema,främst ijordbruksföretag,förintressant störremervara

kanlandskapselementersättningsberättigandeförekomstenoch att av
dendetVidare framgårbygder. ävendessa attunderskattats iha om

regionala variationer,finns detgod såmycketanslutningentotala är
län inomlågt i vissajordbruksföretaganslutnaandelen nuva-t.ex. var

bidra-Gotland. Enochtabell 8.3 påzonindelningförrande 3 sezon
ländessabrukningsenheter imångakanorsak till dettagande attvara

kvaliñkationsgränsen.tillnåttinte upp

kvalifikationspoängantaloch detzonindelningNuvarandeTabell 8.3.
tillberättigandeskall ersätt-brukningsenhetenförkrävs att varasom

och kulturmiljöer.värdefullabevarandeför natur-ning av

Kval.-
poängZon

7Slättbygdemal
Öland 15Gotlandoch2

10mellanbygder söd-iochskogs-Norrland och3
förundantagmedSverigemellerstaochra

Öland Gotlandoch

respek-förantalet stödpoängutfallet iocksåkonstaterarVerken att
motsvarade denansölcningama ilandskapselement i storttive typ av

stödpoängentotaladenhälftenfördelningen. Närmareförväntade av
och åker-diken,landskapselemententill öppna stenmurarfördelatshar

dettillanslutningen sär-detframgårVidare attholmar. rapportenav
ha.60endastmycket lågt,floravärdefullmed ärstödet förskilda renar
ochframhållsoch brister poängsystemetproblemanalys attI aven

börzonindelningen över.kvalifikationssystemetförgrunderna samt ses
ersättningsnivåerna,analyserasfråga bör närmare ärEn somannan

land-respektiveförintervall ijusteringar poängsystemetbörbl.a. av
isynpunktframtiden. En tasiskapselement övervägas rap-uppsom

från hu-avståndersättningsforinenlqitikermånga tarär attporten av
ochinitiativrättbrukarnas rättmiljöstöd atti EU:svudprincipen om

såda-framhållsuppfylls. I attvillkorenersättning rapportenerhålla om
framgårVidareitillgodoseskanendast system.synpunkter annatettna

reaktioner,vållat mångaharigenväxningsvegetationbegreppetdet att
igenväxningsve-kringklarlagt frågornaharmyndigheternaatt numen
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getation bättre. Eftersom åtgärden stängdes för ansökningar fr.o.m.nya
år 1997 föreslår inga förändringar ersättningsfoimenman utanav
hänskjuter sådana överväganden till den kommande utredningen ettav

miljöprogram förnytt femårsperiod.nästa

8.2.1.2 Riksantikvarieämbetets utvärdering

År 1997 gjorde RAÄockså Riksantikvarieämbetet 1997 separaten
utvärdering milj öersättningen för bevarande värdefulla ochav natur-av
kulturmiljöer. Utvärderingen konstaterar bl.a. med det svenska mil-att
jöprogrammet har de ekonomiska till bevara och brukaattresurserna
odlingslandskapet och förmedla kunskap dess historiska dimensio-om

RAÄökat betydligt. framhåller också den anslutningenner tillstora
ersättningsformen och påpekar det ekonomiskaatt målet för åtgärden
inte har varit realistiskt i förhållande till efterfrågan. Man uppskattar att
det finns ytterligare 6 700 värdefulla kulturmiljöer bör statligasom
medel för skötsel. gällerDetta främst små brukningsenheter. Liksom i
Jordbruksverkets RAÄutvärdering förändringarstörreattanser av er-
sättningsfonnen bör i sambandövervägas med hela miljöprogram-att

Man framhållermet över. bl.a. ersättning till överloppsbyggna-attses
der och för skötsel vissa landskapselement i slåtter- och betesmarkav
bör aktualiseras i framtiden. Vidare framgår det nuvarande kvalifi-att
kationsgränser och zonindelningar bör analyseras för bättre tillatt ta

de regionala skillnader finns landskapeti och strukturenvara isom re-
gionens j ordbruksföretag.

8.2.1.3 Utvärdering och kulturmiljöstödetnatur- iav
Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län har till regeringen inkommit med en
utvärdering milj öersättningen för bevarande värdefulla ochav natur-av
kulturmiljöer i länet, överlämnats till MPU, Länsstyrelsen D-länsom
1997. I redovisas studier åtgärdensrapporten geografiska fördel-av
ning i relation till de områden ha höga och kultur-ansetts natur-som
värden länetsi bevarandeprogram för odlingslandskapet. Resultatet av
undersökningen visade bl.a. endast liten delatt miljöersättningenen av
för bevarande värdefulla och kulturmiljöer hamnatnatur- inom deav
områden finns i länets bevarandeplanupptagna för odlingsland-som
skapet. Vidare fann 60 %att stödet i Nyköpingsmottagarnaman av av
kommun inte tidigare haft NOLA- eller Landskapsvårdsavtal, medel

till skillnad från miljöstödet aktivt styrdes till utvaldasom områden.
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tidigareomfattats detill brukare ersätt-möjliga orsakerSom att avsom
inteframhålls b1.a. ersättningenmiljöstödetsöktningsformerna inte att

brukarnabakgrund hosstorlek, socialgårdarnastillräckligt hög,varit
jämfört med det tidigare Avskötselkravoch högre rapportensystemet.

di-gått tilli länethuvuddelen ersättningenockså öppnaframgår att av
alléer.åkerholmar ochken,

administrationlantbruksenheternasgranskningRRV:s8.2.1.4 av
jordbruketstödet tillav

administrationlänsstyrelsernasRiksrevisionsverketsI rapport avom
förtidengenomsnittliga1998 har denRRVtill jordbruketEG-stödet

kulturrniljöstödsärendeochhanteralantbruksenheterna natur-ettatt
analys vi-och timmar. RRV:smellan 3,6 14,6till varieraberäknats att

statis-det finnslänsstyrelser,mellanvariation ettpå attstor mensar en
tidsåt-genomsnittligasamband mellan densignifikant negativttiskt

ärende mins-handläggningstidendvs.ärenden,och antaletgången per
fannVidarelänsstyrelse har handlägga.ärendenkar fler att manen
nedlagdadenmellan 14 77och %förbrukasför faltkontrolleratt av

tidsåtgångenden totalasamband sig mellanfannstiden. ingetDet vare
arealstorlek. Genom-ärende och ärendetsfáltkontrolltiden föreller per

lantbruksen-beräknades förärendehanteraförsnittskostnaden ettatt
totala600 kronor. Denkronor till 5mellan 700varieraheterna att caca

lantbruk-vidkultunniljöstödetochhandläggaförkostnaden natur-att
för 1997.miljoner kronor årtill 29beräknadessenheterna ca

nuvarandeanalysUtredningens8.2.2 av
värdefullaför bevarandeöersättningmilj av

kulturmiljöerochnatur-

målMiljöersättningens8.2.2.1

nuvarande miljöprogram-detbevarandeåtgärdema iHuvudsyftet med
odlingsland-biologiska mångfalden idenoch säkraskyddaär attmet

landskapet. Ikulturelement ioch programmetbiotoperskapet isamt
avsiktenbetesmarker därslåtter- ochför skötseldels åtgärderingår av

Sådanamarkanvändningen.självamångfaldenbevaraär att om-genom
värden. Pro-kulturhistoriskaväsentligarika påsjälvaråden i sigär

mångfaldbiologiskaskydda dentill ärsyftar också attgrammet som
nuvarandedetåkermark.och biotoper Avitill kulturlänmingarknuten

liksom fort-dessa element,skydd och vårdframgår attprogrammet av
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extensivt skydd jordbruksmarken,satt bidrar till bevara den bio-attav
logiska mångfalden knuten till dem.är De specifika målen forsom
den nuvarande åtgärden för bevarande värdefulla och kultur-natur-av
miljöer områden med värdefullaär kulturlämningaratt och biologiskt
rika livsmiljöer skall skötas på sådantett sätt mångfaldatt artemas stora
och täthet bevaras och stärks och de kulturhistoriska lämningar-na för-
blir synliga. Odlingslandskapets lokala och regionala särdrag i alla de-
lar landet skall bevaras. Målet bevaraär 167 000 ha frånattav ca na-
turvårds- och kultur-miljösynpunkt värdefull åkermar

Det övergripande målet för den nuvarande milj för be-
varande värdefulla och kulturmiljöer såledesnatur- ärav att genom
lämplig skötsel bevara och förstärka den biologiska mångfald ärsom
knuten till landskapselement i eller i anslutning till åkennark. Som en
följd detta vården och bevarandetäven de kulturhistoriskaav anses av
värdena kunna säkerställas. Utredningen detta mål alltföratt äranser
ensidigt inriktat på bevarande biologisk mångfald och inte till-tarav
räcklig hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Vidare målet od-är att
lingslandskapets lokala och regionala särdrag i alla delar landet skallav
bevaras oklart och behöver förtydligas. Den nuvarande åtgärden har

arealmål påäven 167 000 ha åkermark.ett För närvarande landskap-är
selement knutna till drygt 500 ha000 åkermark anslutna till ersättnings-
formen SJV 1997a. Eftersom åtgärden skötsel värdefullaavser av
landskapselement i eller i anslutning till åkermark det nuvarandeär
arealmålet otydligt och försvårar kostnadsberäkningaräven ersätt-av
ningsfonnen.

8.2.2.2 Regional fördelning

Ett mål för åtgärden odlingslandskapets lokalaatt och regionala särdrag
i alla delar landet skall bevaras, vilket kan tolkas harav attsom man
eftersträvat jämn fördelning ersättningsforrnen landet.i fleraIen av av
de tidigare utvärderingama har dragit slutsatsen åtgärdenatt ärman
överrepresenterad slättbygderi medan anslutningen låg i vissa andraär
bygder. bidragandeEn orsak valet kvalifikationsgränseranses vara av
se tabell 8.3 for zonindelning och kvalifikationsgränser.

MPU har brutit uppgifter antalet företag med stöd för värde-ner om
fulla och kultunniljöer kommunnivåpånatur- och bl.a. analyserat an-
slutningen relationi till antalet företag ansökt eller fleraettsom om av
EU:s jordbruksstöd och därmed kan betraktas aktiva jord-som som
bruksföretag. MPU:s analys bekräftar den nuvarande anslutningenatt
till ersättningsformen ojämn se bilaga 4.är Analysen visar dock på en
delvis annorlunda bild vad framkommitän i tidigare utvärderingarsom
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slättbyg-inte slutsatsen anslutningen generellt ioch stödjer är störreatt
landetslandet. har kommuner ider jämfört med övriga Däremot östra

Även fleragenomgående representation.delar högoch sydöstra en
hög anslutnings-Jämtland och Norrbotten harkommuner i Dalarna, en

genomgående låg iockså anslutningenkartan framgårgrad. Av äratt
ochVärmlandoch södra Norrlandskusten, ilängs mellerstakommuner

mellanSkillnaderna fördelningen regio-Gotland. iBohuslän påsamt
Norrland ochomfattarsärskilt påtagliga inom 3är zon somnerna
med undantagsödra och mellersta Sverigeoch mellanbygder iskogs-

Öland geografiskt och kul-omfattar bådeoch Gotland.för Denna zon
kvalifikations-dock alla harturhistoriskt olika regioner som samma

förhaft betydelseLänstillhörigheten tycks ocksåpå 10gräns poäng.
pågående Land-valt intelän harutfallet. I vissa sägat.ex. attman upp

föredragitGotland kan företagen haBland påskapsvårdsavtal. annat
betesmarkermångfaldför bevarande biologisk imiljöersättningen av

Enligtvärdefulla och kulturmiljöer.förframför ersättningen natur-
också anslutningenpåverkade kvalgränsen på 15länsstyrelsen poäng

Gotland.på
tillåkerareal relationmotsvarande analys baserad på ansluten iEn

väsentligtrespektive kommun visade i alltden totala åkerarealen i ett
företagsnivå. Fördelningen anslutendenliknande resultat avsom
antalet företag,areal speglar anslutningen attaccentueras avav men

företagen ihar slagsida deanslutningen i södra Sverige störremoten
gäller i Norrland.medanregionen, motsatsen

betalats ården medelersättninghar också beräknatMPU utsom
kulturmiljöerför värdefulla ochföretag med ersättning1997 natur-per

bilagaberäkningama framgårkommun. Utfalleti respektive avav
vanligt medfåtal kommunerdet endast ivisarKartan är ettettatt

också i vissastödbelopp. framgårmycket högt genomsnittligt Det att
tillandel anslutna åt-mycket liten företagkommuner där endast ären

speglarmedelersättning betalats Kartangärden har relativt hög ut.en
dådagens stödvillkorkonsekvensernaindirekt också över-t.ex.av
genomgåendeersättningsberättigande.loppsbyggnader inte Denär

kan tolkasdelar Sverigelåga medelersättningen imycket stora av norra
utslag detta.ett avsom

harmiljöersättningenSammanfattningsvis dessa analyservisar att
tillbidragitsamtliga kommuner och därmedtill i principnått attut upp-

allaregionala särdrag iodlingslandskapets lokala ochfylla målet att
fördelninglandet skall bevaras. har jämndelar Däremot av er-enav

uppnåtts.sättningsformen i landet inte
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8.2.2.3 Anslutning i relation till företagsstorlek

En del kritiken den nuvarande åtgärden har gälltmot små bruk-av att
ningsenheter med välbevarade kulturmiljöer missgynnas medan syste-

gårdar med fåtal landskapselementmet stora i omfatt-ettgynnar stor
ning.

40%
35% Zon 1 Kvalgräns 7pn
w $o .Zon 3 Kvalgräns 10p

Zon 2 Kvalgräns 15pQåN i
8 s
a.se

.°a
o°

oå
0 5 5,1 10,1 20.1- 30,1- 50,1 100,1- - - -10.0 20,0 30,0 50.0 100.0 -

Företagets storlek åkeri ha

Figur 8.1. Andel % företag med för värdefullaersättning ochnatur-
kulturmiljöer förhållandei till det totala antalet aktiva företag i re-
spektive storleksklass. Med aktiva företag företag sökt ettavses som
eller fler E Uzs jordbruksstöd källa: Jordbruksverket.av

figurAv 8.1 framgår andelen anslutna företag ökaratt med ökande
företagsstorlek, dvs. företag har anslutitsstörre till ersättningsforrnen i
högre grad små företag. Det finns dockän regionala variationer och
ungefär femte gård genomsnittlig storlek ca ha30 åkermark,var av
SJV 1998b ansluten till miljöersättningen.är

En sammanställning antalet värdefulla landskapselement fö-av per
visade huvuddelen 85 %retag de anslutnaatt företagen har mellanav

4 och 9 olika ersättningsgrundandetyper landskapselement. Caav
10 % företagen har åtaganden omfattar eller färre landskaps-treav som
element. Antalsmässigt dominerar dessa företag slättbygder,i men av
det totala antalet företag dessai bygder de endast mindre del.utgör en



Värdefulla 125SOU kulturmiljöeroch1999:78 natur-

och stödpoängmed kvalifikations-Systemet8.2.2.4

grundatlandet indelatnuvarande miljöersättningen idenI är tre zoner
före-vad gällerden regionala variationentidigare kunskaperpå om

förenbartlandskapselement. Ersättning lämnasvärdefullakomsten av
förvärdefulla de kan kvalificera sigbrukningsenheter såär attsom

huvudsakligendels förbrukningsenheten har regionenstöd, dvs. ett
värdefullaförekomstbyggnadsskick, dels viss minstatraditionellt en av

kvalifikationsgränsen respektivebestäms ilandskapselement avsom
kvalifi-betesmark och åkermarkVärdefulla landskapselement i ärzon.

åkermarkmedan det endast landskapselement ikationsgrundande, är
ersättning.berättigar tillsom

åtgärden gäl-komplexiteten den nuvarandedel kritiken iEn motav
kvalifika-första beräknasdetpoängberäkningen i två Iler steg. steget

landskapselementvärdefullautifrån förekomsten vissationspoäng av
ersättningsfor-brukningsenheten kan omfattasför fastställaatt avom

landskaps-stödpoäng utifrån förekomstentvå beräknasI steg avmen.
poängberäkningentill åkermark. dubblaeller anslutning Denelement i i

uppfattats otydligtha bidragit till miljöersättningenatt avsomanses
administrationen ersättningsfor-jordbrukare försvåratmånga samt av

men.
utsträckning förekomsten landskaps-analyserat i vilkenharMPU av

kvalifikationspoäng bidragit tilltill harelement enbart berättigarsom
till de kvali-anslutna till åtgärden har nåttde företag äratt uppsom nu

skullede nuvarande 3fikationsgränser krävs i Itre zonzonema.som
kvalifika-företagen ha tillde anslutna inte nått30 %närmare uppav

möjligheten tillgodoräkna sigtionsgränsen på 10 poängpoäng, attom
regi-kvalifikationsgrundande element hade funnits. Denför enbart inte

kvaliñkationspoängen harochonala variationen inom är storzonen
företaget tillför möjligheterna anslutahaft avgörande betydelse att er-

kvalifikations-Norrland. vanligtsättningsforrnen delari Ettstora av
landskapselement i Norr-ersättningsberättigande,grundande, intemen

betydelse förvilket tycks ha haftland överloppsbyggnader,är stor
landet.kvalifrkationsgränsen denna deltill imöjligheterna nåatt avupp

marginell be-hafthar kvalifikationspoängenslättbygdema,I zon
Endast %ansluta företaget till åtgärden. 5tydelse för möjligheterna att

tillhar stödet hade inte nåttföretagen dessa bygderi uppsom nuav
enbart be-landskapselementkvalifikationsgränsen på 7 poäng somom

ansökan.hade kunnat inkluderats itill kvalifikationspoäng interättigar
Öland interrnediär ställning. Iomfattar och Gotland intar2Zon ensom

möjlighe-till ochdenna kvalifikationsgränsen 15är poängsatt omzon
skullekvaliñkationspoäng hade funnitstillgodoräkna intesigattten

ersättningsformen.företag ha uteslutits frånfemte anslutetnärmare vart
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Eftersom förersättning skötsel betesmarker lämnas inomav en egen
ersättningsfonn det inte motiverat förär inom åtgärden värdefullaatt

och kultunniljöer också lämnanatur- för skötselersättning land-av
skapselement i betesmark. Huvudsyftet med det nuvarande systemet
med poängberälcning därför ha varit beräkna kvaliñcerings-attsynes
grundande landskapselement for möjliggöra anslutning företagatt en av
med förekomst landskapselement betesmark.istor Vidare medförav

varje landskapselementpoängsystemet kan formatt typ av ges en av
basersättning omfattning. I det nuvarande utförsoavsett systemet po-
ängberäkningen myndigheten medan den sökande antaletav anger
landskapselement eller respektive landskapselements längd. Poängbe-
räkningen i sin nuvarande form också och margi-stora trappstegs-ger
naleffekter. Jordbrukaren inte heller någon direkt koppling mellanser

och den skötselinsats skallpoäng utföras.som

8.2.2.5 Utredningens genomgångar med vissa myndigheter och
organisationer

Vid MPU:s genomgångar med företrädare för olika myndigheter och
organisationer framkom bl.a. följande synpunkter miljöersättningen
för värdefulla och kultunniljöer.natur-

RAÄRiksantikvarieämbetet framhåller miljöersättningen föratt
bevarande värdefulla och kulturmiljöer skall brednatur- åt-av vara en
gärd förstai hand inte riktad kulturmiljöerär med allra högstamotsom
värde. MPU bör klargöra åtgärdens målbild och identifiera i syste-var

RAÄadministrativa förenklingar möjligamet är göra.att attanser man
i första hand skall förenkla ersättningsfonnen inom det nuvarande sys-

alternativt förslagtemets enligt modellatt medettramar, men en
grund- och tilläggsersättningar också bör utredas. Myndigheten menar
också högre grad regionalisering kanatt öka komplexiteten i stö-en av
det och därmed leda till ökad administration.en

Naturvårdsverket NV förordar med grund- ochett system
tilläggsersättningar omfattar samtliga äldre hävdberoendetypersom av
markslag och landskapselement i odlingslandskapet se avsnitt 7.2.2.4.

framhållerMan tilläggsersättningen bör tillatt områden med hö-styras
värden kräver skötselvillkor de föreslås gälla forutöverga som som

grundersättningen. För möjlighet till helhetssyn förochatt att ytter-ge
ligare förenkla för lantbrukarna föreslår NV värdefulla kulturmiljöeratt
ingår deti beskrivna med grund- och tilläggsersättning.systemetovan

Jordbruksverket SJV har skrivelsei till MPU redogjort fören ver-
kets synpunkter på den administrativa hanteringen milj östöden SIVav
l998a. I framhålls miljöersättningen för bevaranderapporten att av



127Värdefulla kulturmiljöerochSOU 1999:78 natur-

kompliceradedeoch kulturmiljöer stö-värdefulla är mestettnatur- av
definitio-problematiskt tolkauppfattasfrämstden. ärDet attsomsom
kvalifika-beräkna såvälvärdefulla landskapselement samt attnerna av

avspeglats resultatetsvårigheter har bl.a. istödpoäng. Dessations- som
kontrollverksamhet.länsstyrelsemasav

konstruktionflera avviker till sinåtgärden påpekar påSJV sättatt
hanterabidragit till svårighetervilket harmilj östöden,från de övriga att

brukningsenhetenhelamåsteersättningsforrnen administrativt. T.ex.
miljöstöd ersättningenskillnad från övrigatillåtagandet och äringå i

areal. Ibrukningsenhetensdirekt kopplad tillåtgärderför utförda inte
Stödbeloppettvåpoängberäkningssystem i ärtillämpasstället steg.ett

påslås stödbeloppetAdministrativtstödpoäng.antaletberoende utav
enskildmedelbelopp för varjeåkerareal ochbrukningsenhetens ett

komplicerad ochberäkningsprocedurberäknas. Dennajordbrukare är
medfi-kantillåtna stödbelopphögstabestämmelsenfår somomp.g.a.

stöd.åkermarksbaseradepå övrigaåterverkningarnansieras EUav
uppfölj-gällerframhålls SJVsvårigheteradministrativaAndra avsom

femårspe-åtaganden underändringarfemårsbesluten ochningen avav
för den-hanteramycket komplicerathar visat sigrioden. Detta attvara
detalje-högafemårsbeslutensberoende påersättningsform, främstna

ochdetaljeringsgradåtgärdensringsgrad. Vidare att p.g.a.manmenar
lantbrukarnasarbete med kontrollenlänsstyrelsemaskomplexitet är av

jämfört med övrigaresurskrävandeomfattande ochmycketåtagandena
miljöersättningar.

förbl.a.kvalifikationsgränsernavidareframhållerSJV sattsatt som
bruk-smååtgärden kan ha missgynnattillanslutningenbegränsaatt

detframförts kritikockså det harpåpekarningsenheter. attMan motatt
konflikt mellan må-situationer finnsersättningsfonnen i vissainom en

harkulturvärden. Dettanaturvärden respektiveför bevarandelen av
land-för vissadär skötselkravenslättbygder,särskilt tydligt iblivit av

ochbevaraförena med intentionernasvåraskapselementen attär att
mångfalden.förstärka den biologiska

mindre justeringarLD förordarföreningLantbruksdirektörers av
kvalificeringssyste-framhålleråtgärd. Blandnuvarande attannat man

bruk-pålandskapselementallaoch kravet påbör förändras attattmet
ifrågasätterVidareåtagandet böriningsenheten måste ingå omprövas.

land-förskall utgå vissafortsättningsvisersättning typer avman om
ocksålämnadediken och flikiga åkrar. LDskapselement, såsom öppna

innebärersättningsforrnenförändringtillalternativt förslagett somav
de elementstöd föransökergnindersättningjordbrukaren tillatt omen

lämnastilläggsersättningdetta kansköta. Utöversig kunnadenne anser
länssty-enligthelhetsmiljöskötajordbrukaren åtar sig att avenenom

skötselplan.relsen fastställd
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Miljövârdsdirektörers förenings MD och Föreningen Sveriges
LÄLänsantikvariers övergripande synpunkter på miljöersättningama

for biologisk mångfald och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet
MD/LÄframgår avsnitt 7.2.2.4. Enligt omfattas många marker medav

höga biologiska och kulturhistoriska värden inte miljöstödet.av
MD/LÄ vidare i synnerhet kvalificeringssystemetatt inom åtgär-anser
den för värdefulla och kulturmiljöer harnatur- missgyrmat mindre går-
dar med välbevarat äldre odlingslandskap. Bland denna orsakannat av

det nödvändigt med grundläggande förändringar detanser man vara av
MD/LÄnuvarande förordarsystemet. med grund- ochett system

tilläggsersättningar skall omfatta odlingslandskapets alla typersom av
värdefulla och kulturmiljöer.natur-

Sveriges Ornitologiska Förening SOF understryker betydelsen av
variationen i landskapet för den biologiska mångfalden. framhållerSOF
vidare regional anpassning miljöersättningamaatt viktiga ochären av

tillämpningen fårinte bli för likriktad,att vilket falletman anser vara
inom det nuvarande stödet till och kulturmiljöer. SOF föreslårnatur-
också ersättningsforrner bör inrättas föratt återskapa ochattnya restau-

vissa miljöer och landskapselementtyper åkerdomineradeirera av
bygder, där bl.a. fågelfaunan har missgynnats intensivt jordbruk.av

Svenska jägareförbundet framhåller det inom åtgärden för beva-att
rande värdefulla och kulturvärden finnsnatur- motsättning mel-av en
lan strävandena kulturmiljövärdena ochatt den biologiska mång-gynna
falden. Man betonar det väsentligtär sådanaatt motsättningar inteatt
byggs in i det kommande programmet.

8.3 Utredningens slutsatser

8.3.1 Motiv for miljöersättning för bevarande av
värdefulla och kulturmiljöer i åkermarknatur-

Med odlingslandskapets kulturrniljövärden de historiska frånspåravses
äldre tiders jordbruk finns i olika ägoslag, landskapselement ochsom
bebyggelse. De förutsättning forutgör varierat landskap medetten en
kulturell mångfald och Utvecklingensärart. inom jordbruket under de

50 åren har inneburit förändringarsenaste åkerbruket.stora Krea-av
turslös drift och mekaniseringen har ställt krav på arrondering och
framkomlighet på åkern. Särskilt i slättbygder har åkerskiften blivit

och färrestörre och odlingshindren formi landskapselement ochav
småbiotoper har i utsträckning tagits bort. finnsstor Det vidare endast

marginellt behov landskapselementenett utnyttja för fodertäkt inomav
för rationell jordbruksdrift. Att säkerställa fortsatt skötselramen en en



SOU 1999:78 Värdefulla kulturmiljöeroch 129natur-

och vård landskapselement i åkermark därför förbetydelseär storav av
hejda nedbrytningen kulturmiljövärdena för od-bevaraatt samt attav

lingslandskapets kulturhistoriska dimension och särprägel. Landskaps-
elementen också viktiga miljöer för djur ochär växter som annars
skulle ha begränsat livsrum dagensi jordbruk.ett

8.3.2 Miljöersättningens mål

Utredningen det övergripande målet för åtgärden bör innebäraattanser
de ingående delmålen avseende bevarande biologisk mångfaldatt av
värdefullaoch kulturmiljöer elleri i anslutning till åkennark skall vara

likvärdiga. Målet odlingslandskapets lokala och särdragregionala iatt
alla delar landet skall bevaras bör förtydligas att attav genom ange er-
sättningsberättigande landskapselement skall avspegla den regionala

och åtgärden skall fördelas hela landet. föreslåsVidaresärarten att över
det nuvarande arealmålet med mål uttryckt i det antalatt ersätts ett

jordbruksföretag milj öersättningen bör omfatta och den totala åkerareal
därmed berörs.som

8.3.3 och kvaliñceringPoängsystemet för

milj öersättningen

Utredningen delar kritiken framförts den dubbla poängberäk-motsom
föreslårningen och därför med särskilda kvalifikations-att systemet

stödpoängoch skall och kulturmiljöstödetutgå. Natur- miljöer-är en
därsättning målet jordbruksföretag i hela landet skall omfattasär att av

åtagandena. På grund begränsade budgetrnedel måste dock antaletav
företag begränsas. detta skälAv det nödvändigt under kom-är även
mande programperiod tillämpa någon form för kvalifice-att systemav
ring. Utredningens förslag innebär kvalificeringen grundas enbart påatt

förekomstminsta ersättningsberättigande landskapselement, dvs.en av
värdefulla landskapselement i eller i direkt åkermark.anslutning till
Vidare utredningen kvalifikationsgränsen skall enhetligattanser vara
för hela landet. kvalifikationsgränsDenna måste emellertid läggas på

nivå innebär inte för andel de nuvarandeatt stor ersätt-en som en av
ningsmottagarna, i syrmerhet företag med förekomst land-storen av
skapselement i betesmark, utesluts från ersättningsformen. Vidare anser
utredningen den nuvarande regeln byggnadsbeståndet ocksåatt om som
ligger till förgrund kvaliñcering skall utgå eftersom den endast haft en
mycket begränsad funktion. Sammantaget bedöms förslagen medföra
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betydande förenklingar för administrationen, för jordbrukar-ävenmen
och kulturmilj åtgärden försämras.önyttanutan att natur-na, av

Beräkning ersättningen8.3.4 av

kopplingåstadkomma bättre mellan den skötselinsatsFör att en som
skall utföras och den för undvika deersättning utgår samt attsom

marginaleffekteroch det nuvarandetrappstegs- poängsystemetsom
utredningen övergång till ochersättningatt meterger, anser en per

skött landskapselement skall genomföras. medförstyck denDetta att
förekomstminsta landskapselement krävs för kvalificering försomav

miljöersätmingen kan räknas till belopp kronor.iettom

brukningsenhet8.3.5 Begreppet

förEtt villkoren erhålla den nuvarande miljöersätmingen för vär-attav
defulla och kulturmiljöer hela brukningsenheten måste ingåärnatur- att

Jordbruksverketi åtagandet. Bland enligt har kravet kompliceratannat
den administrativa hanteringen ersättningsforrnen. jord-Kravet attav
brukaren landskapselementmåste sköta alla hela brukningsenhetenpå
har hindrande förockså många söka stödet, särskilt påansetts attsom
geografiskt splittrade företag.

Brukningsenhetsbegreppet har dettai sammanhang vissa svagheter.
omfattaKravet åtagandet skall sammanhållen kulturmiljö böratt en

enligt utredningen dock behållas följande skäl. Villkoret motiveras iav
första hand det bidrar till uppfylla målet kulturhistorisktatt att attav om
värdefulla miljöer, landskapselement,inte enstaka skall bevaras. En
förändring innebärande lämnasersättning för skötsel enstakaatt av
element inom brukningsenhet skulle sannolikt också medföra bety-en
dande svårigheter budgetera miljöersättningens kostnader. MPUatt
föreslår därför åtagandena skall omfatta brukningscentrtnn medatt na-
turligt tillhörande åkermark.

8.3.6 Värdefulla landskapselement

Definitioner8.3.6.1 landskapselementenav

utredningensAv genomgångar med olika ochmyndigheter organisatio-
framgår det har uppfattats problematiskt tolka definitio-att attner som

värdefulla landskapselement. Antalet olika landskap-typernerna av av
selement skall särskiljas tämligen stycken.27 Inomär stort,som ramen
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för den nuvarande tillämpningen miljöstöden har det inte varit möj-av
förligt länsstyrelsen jordbrukama förhandsbesked enskildaatt ge om

landskapselement stödberättigande eller inte. svårigheternaär iden-att
tifiera landskapselementen har avspeglats i resultatet länsstyrelser-av

kontrollverksamhet. MPU delar uppfattningen bedömningenattnas av
landskapselementen osäkerhetsmoment för jordbrukareutgör ett som
ansöker stödet. Felaktiga uppgifter den här kan dels ledatypenom av

felaktigatill femårsbeslut kräver omfattande administrativ han-som en
förtering kunna korrigeras, dels jordbrukare kan bli återbetal-att att

ningsskyldiga i skede åtagandeperioden. Utredningenett sent av anser
det därför önskvärt förändras så bedömningenatt systemet attvara av
landskapselementen kommer ingå del länsstyrelsensatt som en av
handläggning ansökningarna miljöersättningen. innebärDettaav om
dock ökade insatser från länsstyrelserna och belastning på läns-större
styrelsernas Samtidigt kommer mindre insatser lqävas förresurser.
kontrollen ersättningsformen.av

följdSom utredningens förslag slopa den dubblaatten av om po-
ängberäkningen kan antalet landskapselement minskas ele-attgenom

enbart kvalificeringsgrundande utgår åtgärden. Vida-ment ärsom nu ur
föreslår utredningen landskapselement likartad karaktär slåsattre av

se tabell 8.2 och 8.4.samman

Tabell 8.4. Landskapselement föreslås utgå ersättningsformensom ur
eller slås med andra landskapselement.samman
Landskapselement Motiv
Öppna hävdberoende finnsDet inga skäl detta land-att separera
bäck- eller åbrinkar, skapselement från övriga betesmarker. Se
bäckraviner avsnitt 8.3.8.även

till kvarnarDammar Landskapselementet för närvarande inteär
eller andra förindust- ersättningsberättigande förekommeroch i
riella vattendrivna allmänhet inte i anslutning till åkermark.
anläggningar Anlagda dammar med anknytningen agrar

bör emellertid föras till landskapselementet
märgelgravar, linsänken, anlagda dammar
och andra småvatten.

Sommarladugårdar Landskapselementet för närvarande inteär
ersättningsberättigande. Sommarladugårdar
i eller i anslutning till åkermark föreslås
ingå landskapselementeti överloppsbygg-
nader därmed har givits vidare de-som en
ñnition.
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Älngslador Landskapselementet för närvarande inteär
Ängsladorersättningsberättigande. i eller i

anslutning till åkermark föreslås ingå i
landskapselementet överloppsbyggnader

definition.därmed har vidaregettssom en

olika landskapselementFördelning på8.3.6.2 typer av

förden nuvarande åtgärden har gälltdel lcritikenEn att storamotav
för skötsel landskapselement,belopp betalas vissa sär-ut typer avav

miljöstödsöversynen år fannskilt diken. Vid 1997 när-attöppna man
hade fördelats till diken,hälften den totala stödpoängen öppnamare av

SJV l997a.och åkerholmarstenmurar
till delmellan olika landskapselement avspeglarFördelningen stor

landskapselement odlingslandska-förekomsten de olika ityperna avav
lämnas för den del landskaps-närvarande ersättningFör ävenpet. av

därförelementet går i betesmark. Utredningen föreslårut att er-som
omfatta den delsättningsberättigande landskapselement endast skall av

eller direkt till åkermark.landskapselementet ligger i i anslutningsom
medelsförbrukningen minska förinnebär sannolikt kan vissaDetta att

Vidare kanvanligt förekommande landskapselement, t.ex. stenmurar.
tabell 8.2 ochlandskapselements definitioner sejusteringar vissaav

föreslagna till medden utredningen övergången ersätt-ett systemav
skillnaderna mellanenhet meter eller stycken bidra tillningen attper

landskapselement minskar.olika typer av

floramed värdefull8.3.7 Renar

värdefull florasärskilda stödet för medAnslutningen till det avrenar
kostna-mycket lågt, endast 60 ha. administrativaklass eller DeA B är

till de be-torde därmed stå i rimlig proportionderna för åtgärden inte
stödet fördet särskildalopp utbetalas. Utredningen att renaransersom

tillvärdefull flora bör åtgärd berättigarmed utgå extrasom er-som en
stödformen. för skötsel 0,1Ersättningsättning inom större änav renar

biologiskbevarandeför närvarande inom åtgärden förha lämnas av
betesmarker,kulturmiljövärden slåtterängar respektivemångfald och i

framtiden.vilket också bör gälla i



SOU 1999:78 Värdefulla kulturmiljöer 133ochnatur-

Målkonflikter8.3.8

Det har vid utredningens genomgångar med olika myndigheter och or-
framhållitsganisationer det inom ersättningsfonnen situatio-i vissaatt

finns konflikt mellan målen för bevarande naturvärdenner en av re-
spektive kulturvärden. ha blivitDetta särskilt tydligt slättbygder,ianses
där skötselkraven för vissa landskapselementen svåra förenaär attav
med intentionerna bevara och förstärka den biologiska mångfalden.att
Vissa missförstånd vad gäller skötselåtgärderna, särskilt frågor kring
igenväxningsvegetation, har emellertid klarlagts Jordbruksverket iav
handboken till miljöstödsförordningen SJV 1997b.

Förbuskning och igenväxning i flertalet bygder detutgör största
hotet kulturvärdena och hävdberoende naturvärden. framgårSommot
nedan bör enligt utredningen röjning igenväxningsvegetation iävenav
fortsättningen grundläggande skötselåtgärd inom ersättnings-utgöra en
formen. Utredningens på tillämpningen denna skötselåtgärd harsyn av
preciserats Vidare har miljöersättningeni avsnitt 8.1.6. inte mål attsom
omfatta samtliga jordbruksföretag, vilket innebär variationatt en av
hävdade och ohävdade miljöer kan vidmakthållas. förändringDen av
skötselkraven utredningen föreslår se 8.3.9 bör ocksåavsnittsom
medverka till landskapetvariationen i bibehålls. skötselkraven föratt
landskapselementet åbrinkar och bäckraviner iblandmissgynnar vissa
naturvärden och utredningen bl.a. därför detta landskapsele-attanser

skall ersättningsfonnenutgå se tabell 8.4.ävenment ur

8.3.9 Skötselvillkor

Kritiken de nuvarande skötselkraven har huvudsakligen gälltmot pro-
blem med tolkningen begreppet träd och buskar igenväxningska-av av
raktär kravet markvegetationen årligen skall slås och bär-samt att av

Bland syftethar med det uppfattatsvillkoretannatgas. senare som
oklart och det osäkert hävdgynnad flora kan återskapas påär om en
många åkerkanter rimligtinom tidsperspektiv.ett

Miljöersättningen syftar till uppfylla kvalitetsmålet värdefullaatt att
kulturhistoriska ochlämningar biologiskt rika livsmiljöer elleri i an-
slutning till åkermark sköts på bevarar och förstärker derassättett som
värden. Kvalitetsmål svåra tillämpa direkt och därför kon-måsteär att
kretiseras skötselvillkor. böri Villkoren därmed formuleras utifrån det
resultat skall uppnått skötselåtgärderna utförda.när ärsom vara

Skötselvillkoren också betydelse vid beräkningär ersätt-storav av
ningsnivåer. grundläggandeEn EU:s principer för medfinansieradeav
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stöd ersättning lämnas för täcka kostnaderna förär de åtgärderatt att
utförs.som

Borttagande igenväxningsvegetation grundläggande sköt-ärav en
selåtgärd eftersom den hejdar nedbrytning och igenväxning land-av
skapselement fornlämningar.och Träd och buskar har eller harsom
haft funktion markanvändningeni eller utifrån markanvänd-en som
ningshistorik tillför och kulturvärden skall däremot inte bort.natur- tas
Det därför vikt jordbrukare ansöker ersättnings-är stor attav som om
formen utbildas och informeras hur ändamålsenlig skötselom en av

och kulturvärdena i åkermark skall utföras. och behovetNyttannatur-
generellt lcrav på årlig skötsel markvegetationen enligtettav av nuva-

rande regler kan emellertid ifrågasättas. MPU föreslår därför att
markvegetationen skall betas eller slås och föras bort minst tvåav
gånger under den femåriga åtagandeperioden. Förslaget innebär för-en

förenkling flertalet ersättningsmottagare vid genomförandet åtagan-av
dena. Förändringar nuvarande skötselvillkor motiveras också be-av av
hovet skapa inom nuvarande ekonomiska föratt ett utrymme attram
möjliggöra anslutning antal företag till ersättnings-störreetten av nya
fonnen. skulle leda tillDetta positiva miljöeffekter och förbättraden
kostnadseffektivitet för åtgärden.

dettaI sammanhang har MPU också möjligheten införaövervägt att
differentierade skötselkrav med olika ersättningsnivåer. I ett systern
med grund- och tilläggsersättningar skulle krav årlig skötselom av
markvegetationen kunna regleras i särskilda åtgärdsplaner fast-som
ställs länsstyrelsen för landskapselement där och kulturmil-natur-av
j sådan skötsel sådant förfarandeönyttan Ett kräver läns-är störst. attav
styrelsen in för genomgång markerna ochsätter stora resurser av upp-
rättande åtgärdsplaner. viktig delEn i utredningens förslag avseendeav
miljöersättningen för slåtterängar och betesmarker tilläggsersätt-är att

medning, individuella åtgärdsplaner, införs för skötsel marker medav
höga värden. Genomförandet denna åtgärd bedöms krävaocksåav om-
fattande insatser från länsstyrelsemas sida. Mot denna bakgrund har
utredningen bedömt det med tanke på resursbehovet inte lämpligtatt är

införa tilläggsersättning inom åtgärden för bevarande värde-att även av
fulla och kulturmiljöer under den kommande programperioden.natur-

8.3. lO Beräkning ersättningsnivåer ochav

kvalifikationsgräns

Utredningens förslag innebär ersättning lämnas och styckatt meterper
skött landskapselement. Vidare lämnas fast förersättning deextraen
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första enheterna landskapselement.varje utredningenDetypav av av
föreslagna ersättningsnivåema redovisas i avsnitt 8.1.7.

viktigEn utgångspunkt vid beräkningen ersättningsnivåema harav
devarit så långt möjligt skall kostnaden för den sköt-att motsvarasom

selinsats skall utföras. olikaDe värdefulla landskaps-typernasom av
element har därför delats olikain i 6 beroende hur krävandepågrupper
de sköta se tabell 8.1. dettaI sammanhang har det ocksåär inatt Vägts

skötseln i normalfallet kan utföras med hjälp maskiner eller be-om av
tesdjur. Vidare har effekten ersättningens storlek nivån påVägts motav
den kvalifikationsgräns kan behöva införas, dvs. ersättningsnivå-som

måste så höga åtgärden blir attraktiv samtidigt kvali-attema vara som
fikationsgränsen bör så låg flertalet de erhåller stöd iattvara av som
dag kan kvalificera för densig miljöersättningen.nya

Givet de ersättningsnivåer utredningen föreslagit och åtgär-attsom
dens kostnadsram på 200 miljoner kronor inte skall överskridas bedöms

för kvaliñcering bör 3 000 kronor. beräknasgränsen Detta in-att vara
nebära 500 de företag omfattas det nuvarandeatt systemetca av som av
inte kan anslutas till den åtgärden. En sänkning lägsta belopp förnya av
kvalificering till exempelvis kronor2 000 beräknas medföra 100att ca
företag utesluts från ersättningsfonnen. Kostnaden för ansluta dessaatt

företag400 uppskattas till 2 miljoner kronor. totala budgetef-Denca
fekten sänkning kvalifikationsgränsen emellertid svårär attav en av
bedöma eftersom det okänt hur många ytterligare företagär intesom nu
omfattas åtgärden skulle intresserade ansökaattav som vara av om er-
sättningsfonnen.

8.4 Administrativa konsekvenser

8.4. l Förenklingar

Utredningens förslag innebär det nuvarande förregelverketatt ersätt-
ningsformen förenklas samtidigt möjlighet företagför attsom ges nya
anslutas till åtgärden. Förenklingama består i att:

med den dubbla poängberäkningen utgår,systemet0
enhetlig för kvalificering för miljöersättningen införs i helagräns0 en

landet,
antalet ersättningsberättigande landskapselement reduceras från 270
till olika23 och definitionervissa värdefulla landskapsele-typer av

förtydligas,ment
den särskilda åtgärden för med värdefull flora inom ersätt-0 renar
ningsforrnen utgår,
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landskapselement införsbaserad på och styck sköttersättning meter0
och
skötsellcraven förenklas.0

administratio-Utredningen bedömer detta kommer underlättaatt att
följandeåtgärden på sätt.nen av

minskar.övergripande komplexiteten i ersättningsforrnen DettaDen0
finns direktsyftet åtgärden tydliggörs och detinnebär medatt att en

den lämnas.koppling mellan skötselinsatsen och ersättning som
regelverket vilketJordbrukarna får därmed bättre överblick överen

åtagande-ansökningsförfarandet och genomförandetunderlättar av
till förenklingar för handläggareVidare leder förslaget de somna.

tillämpar regelverket.informerar miljöersättningarna ochom
förenklas mindreadministrativa hanteringen på såDen sätt att0

behöver utvecklas, handläggningsrutiner blirkomplexa ADB-stöd
de kan utgåeffektivare eftersom flera nuvarande etc.momentenav

följdkontrollverksamheten förenklas bl.a.Arbetet med0 som en av
landskapselement betesmark inte ingår i åtgärdeni samt att anta-att

landskapselement reduceras. bedömningen land-let Omtyper avav
kommer ingå del handläggningenskapselementen iatt som en av

kontrollenkan kontrollverksamheten enbart inriktas påansökan av
skötselinsatsema.

Bedömning landskapselementen8.4.2 av

kulturmiljöstödet dels flerårig och delsNatur- och åtgärdär en en er-
sättningsform till fasta objekt. därför utomordentligtgår Det ärutsom

följande blirviktigt första årets ansökan och handläggning såatt nog-
femårsbeslut.möjligt för bra och rättvisande Hu-ettattgrann gesom

medvudansvaret bör fortsättningen ligga på den sökandeiäven ettmen
stöd från den regionala myndigheten.större

nuvarandeUtredningen det bör detövervägas systemetattanser om
för kan förändras länsstyrelsemashandläggning ansökan så att ar-av

vanlig förvalt-bete med ansökningarna effektivt och följergörs mer
bör möjlighet in ti-ningstradition. Länsstyrelsen sättaatt resurserges

skulle kor-digt beredningsprocessen ansökningarna, vilketi ettgeav
rekt för besluten och därmed öka stabiliteten ersättningssys-underlag i

landskapselementen ersättningsberätti-Bedömningen ärtemet. omav
länsstyrelsensgande eller inte bör således ingå i handläggning. Detta

fall tillräckligt beslutsun-innebär länsstyrelsens tjänstemän, i deatt ett
finns gårdsbesök bedö-derlag tillgängligt på länsstyrelsen, vidinte ett
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omfattas jordbrukarenspå den marklandskapselementen som avmer
ansökan.

på länsstyrelsensinitialt ökad belastningFörslaget innebär resur-en
dock vissa administ-beredningsprocessen kanförstärkaGenom attser.

omfattningen kontrollarbetetSannolikt skullerativa vinster göras. av
ärendeenskilthandläggningen varjeovan. årligareduceras se Den av

begränsastödperioden också förenklas.bör Förunder den femåriga att
kontrollverksam-kunskap frånockså befintliggårdsbesök börantalet

utsträckningsåinnevarande programperiod utnyttjas iunderheten stor
ersättningsmotta-huvuddelen de nuvarandeEftersommöjligt. avsom

innevarandekontrollerade denvidåtaganden kommer att varagamas
kunna begränsasgårdsbesöken i huvudsakslut börprogramperiodens

ersättningsforrnen. Underansluts tillföretagtill de programpe-somnya
företag.8 000rioden bedöms detta motsvara ca
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kulturmiljöerVärdefulla och9 natur-

i renskötselområdet

förslagUtredningens9.1

Inledning9.1.1

Övergången inriktning på slakt-till dagens extensiva renskötsel med
under hela 1900-talet, har varitprodukter har skett successivt mermen

åren. renskötsel skiljer siggenomgripande under de 50 Dagenssenaste
flera avseenden. Tidigare bl.a. hjordama mindrefrån den äldre i var

följde de årstids-och övervakningen intensivare. Samema irenama
efterbundna vandringama och boendet skedde flyttningsvägama på ett

därför koncentrerad till renvallarflertal visten. Skötseln visten,var mer
drivningsleder. dagens renskötsel betydligtoch I är ut-renama mer

och vallarna till någotspridda. Få de äldre vistena användsav numera
hägn,bete. betyder kulturlämningarextensivt Dettaän attannat som

vandrarbodar förrådsställningar vittrar Träd och buskarkåtor, och ner.
konkurrerasmedför renskötselbetingadein successivt, vilket växteratt

döljs och brytsoch kulturlämningarut ner.
kulturmil-ochMiljöersättningen för bevarande värdefulla natur-av

miljökvalitetsmåletskall bidra till uppfyllarenskötselområdetjöer i att
kultur-innebörd miljökvalitetsmåletStorslagen fjällmiljö. iEn är att

ochmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, skall bevaras ut-
vecklas.

for jordbruket intro-för det svenska miljöprogrammetInom ramen
värdefullafrån miljöersättning för bevarandeduceras år 1999 aven

åtgärdenrenskötselområdet. Eftersomoch kulturmiljöer i ännunatur-
erfarenheteruppgifter anslutninginförts saknas och andrainte avom

for-föreslår därför överförsersättningsformen. åtgärdenMPU utanatt
för periodenändringar till det miljöprogrammet för jordbruketnya

administrativaNuvarande mål, villkor, ersättningsnivåer,2001-2005.
för ersättningsformen framgår följande avsnitt.rutiner etc. av
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9.1.2 Mål för åtgärden

Målet för denna åtgärd värdefulla ochär kulturmiljöer,att natur- upp-
komna äldre tiders renskötsel, skall skötas på sådant sättettgenom att:

deras skötselbetingade och djursamhällen med tillhörandeväxt-0 ar-
bevaras och förstärks,ter

deras kulturhistoriska innehåll tydliggörs och
renskötsellandskapets lokala och regionala särdrag bevaras inom0
områden där ersättning lämnas.
Målet bevara hektar1 700är värdefulla och kulturmil-att natur-ca

jöer inom ersättningsberättigad zon.

1 Geografiskt område

Ersättning kan primärt lämnas dei delar renskötselområdet därav ren-
skötsel får bedrivas hela året enligt 3 § l rennäringslagen 1971:437.
Ersättning får lämnas till miljöer utanföräven denna i de fall dezon,
uppfyller uppställda kriterier och villkor och under förutsättning att
kostnadsramen för åtgärden inte intecknadär markägaren god-samt att
känt ansökan får lämnas in.att

9.1.4 Klassificering

Ersättning lämnas för skötsel renvallar, äldre ochvisten sådana hägnav
kring renhagar uppförda på traditionelltär Stödobjekten delassätt.som
in i två renvall och hägn. I renvall ingår vallar medtyper, och äld-utan

visten. hägnI ingår hägnader och Till hägn räknassten trä. ävenre av
anslutande fångstarrnar. Nedanstående kriterier skall uppfyllda forvara

ersättning skall kunna erhållas.att Länsstyrelsen förutsätt-avgör om
ningarna för ersättning uppfyllda i varje enskilt fall.är

För stödobjekt renvall skall kunna klassificerasatt typenav som er-
sättningsberättigat, skall samtliga följ ande kriterier uppfyllda:av vara

stödobjektet kräver skötsel för det skall behålla sina ochatt natur-0
kulturmiljövärden,
stödobjektet omfattar minst hektar,0,2

påtaglig del stödobjektet består mark,öppenen av av
markvegetation helainom stödobjektet består ochgräs örter0 av som
visar på långvarig traditionell renskötsel.
Vid kvalificering för ersättning till renvallar kan landskapselement
följande användas, under förutsättning elementen fullttyper att ärav
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ielementen används eller har använtsochmarksynliga att sam-ovan
med renskötsel:band

naturmaterialtraditionellt ochuppfört påtill renhage sätthägn av0
sådant hägn,ellerplatsenfrån rester av

sådan kåta,ellertraditionellbostadskåta typ rester avav
anläggningar,sådanaellerförrådsställningbod eller rester av0

anläggningar.sådanaellermjölkgropellerjordkällare rester av0
kvaliñceringanvändas för änfår inteelementenskiltEtt mer enav

direkt,sådanrenvall får inräknasstödobjektTill ävenrenvall. typenav
slåtter.till bete elleranvändsmarkanslutandevallensjälvatill som

fáltskiktet intevegetationen imark därsådanmarkMed öppen avses
buskar.träd ochfrånkonkurrensochskuggapåverkas annanav

klassificerasskall kunna ersätt-hägnobjektFör typenatt somav
uppfyllda:följande kriterierskall samtliganingsberättigat, varaav

traditionelltuppfört på sätt,hägnet är0
plats,traditionelluppfört påhägnet är0

platsen.naturmaterial fråntraditionelltuppförthägnet är av0
varderapåminst 5räknasskallstödobjektet meterTill zon omen

Även fårfångstannaranslutandetill hägnetsjälva hägnet.sidan om
inrälcnas.

hägnexempel påpalissadhägnoch träfjällmiljö hägnI stenär avav
timmerhägnskogsmiljöstödberättigat. I ärklassificeraskan somsom

ersättning.fråga förkomma iskall kunnahägnexempel på som

Skötselvillkor9.1

oberoendestödobjektet,helainomskyldigErsättningsmottagaren attär
storlek:dessav

igenväxningskaraktär,och buskarträdbortta av0
frånårmarkenpåforna kan skeansamlingskadligtillse ingenatt av0

ar,
för stöd intekvaliñceringföranvändaskanelementtillse att som0

eller bort,skadas tas
renskötselförhapåtagliga spår använtsbärträdtillse attatt avsom0

bort,skadas ellerinte tas
underhållna.hägnersättningsberättigat ärtillse att0

buskarochträdigenväxningskaraktärträd och buskarMed avsesav
som:

kon-ellermed skuggamarkvegetationenpåverkarpåtagligt annan0
kurrens,
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påtagligt påverkar träd bär tydliga spår0 ha förattsom använtsav
renskötsel med skugga eller på sätt,annat

eller skulleär ha varit till hinders vid traditionell renskötsel,
döljer eller skadar landskapselement kan0 användas för kvalifi-som
cering stödobjekt renvallar.typenav av
Med skadlig ansamling förna så mängder förnaatt storaav avses

ligger kvar från år tillett markvegetationenett annat att under foman
kvävs, skuggas eller förändras på inte förenligtsättannat medärsom
traditionell renskötsel.

För hägn skallatt ett underhållet, skall hägnet i så-anses vara vara
dant skick renhagen varit funktionsdugligatt hägnet omslutit helaom
renhagen.

Ersättningsmottagaren skall under minst dag under åtagandeperi-en
oden delta i sådan särskild utbildning eller individuell rådgivning som
anordnas. Ersättningsmottagaren skall delta vid det tillfällesenast som
denne tillställs personlig kallelse.en

l Ersättningsnivåer

Ersättning lämnas för skötsel stödobjekt typenav av
renvall med 4 200 kronor hektar för stödobjekt0 med areal inomper
intervallet 0,2-4 hektar om arealen är 4 hektarstörre utbetalasän
maximalt 16 800 kronor,
hägn med kronor20 löpmeter underhållet hägn.0 per
Ersättning lägre kronor5 000än betalas inte Om denut. samman-

lagda sträckan ersättningsberättigat hägn till enskild renhage under-en
stiger 50 utbetalas intemeter, någon ersättning för hägn till denna hage.
Åtgärden får inte kombineras med något miljöstöd påannat samma
mark.

Stödobjekt hägn kommertypen sannolikt omfatta mindreav att en
del det totala stödet. För underlätta administrationenatt kommerav er-
sättningen till hägn helt finansieras denatt nationellaöver budgeten.

9.1.7 Administrativa rutiner

1.7. l Ersättningsmottagare

Ersättningsmottagare kan den har brulcningsrätt till stödob-vara som
jekten. Sådan brukningsrätt har den berörda samebyn och dess med-
lemmar i samebyn. Någon enskild brulcningsrätt till viss vall eller etten
äldre viste föreligger därför inte eftersom betesmarkema förutgör en
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praktikenkan emellertid itraditionkollektiv betesresurs. Avbyn en
fa-visstillsärskild anknytninghaäldre vistevall eller visstviss ett en

Omsamebyn.den berördaväl kändaSådana anknytningarmilj. är av
samebynskall därförsökandeståsjälv väljer yttrasamebyninte att som

åtagande.genomföra femårigtkansökandedensig ettöver om

beslutochAnsökan9.1.7.2

Åtgärden länsstyrelserna. Länssty-Jordbruksverket ochgenomförs av
Jämtlands län administrerarochVästerbottensNorrbottens,irelserna

sameby ifrån IdreStödärendenmiljöersättningen.ansökningama om
BeslutJämtlands län.Länsstyrelsen iskall hanteraslänDalarnas av

platsen.värdena påkunskaplänsstyrelsensledningfattas med omav
registreradesamtligatillsändsmiljöersättningenInformation utom

länsstyrelsen.frånrekvirerafinnsAnsökningshandlingarrenskötare. att
årlig utbetalningstöd och ersätt-beslutarLänsstyrelsen avomom

miljöersätt-ansökerberörda samebyndenOmningen. än omannan
samebynefterstöd först detlänsstyrelsen yttratbeslutar attningen, om

giltighetstidmedfatta beslutLänsstyrelsen skallansökan.sig över en
fem år.av

anslutningochBeräknad kostnad9.1.8

vid angivenhektar beräknas700 ersätt-areal lVid ansluten om caen
inklusi-kronortotalt l0 miljonerkostnaderna tillningsnivå de årliga ca

medfinasiering.EG:sve
efterprioriterasansökningarnaskallöveranslutningeventuellVid en

stödobjeldet, såenskildakulturmiljövärdet för det störstaoch attnatur-
för medel.uppnås insattamöjliga milj önytta

förslagutredningensförMotiv9.2

bevarandeförmiljöersättningförMotiv9.2.1 av
renskötselområdetkulturmiljöer iochnatur-

omgiv-påverkat desstraditionermycket långaharRennäringen som
mängdfaunaflora ochhävdgynnadi form avsattning samt enav en
kultur-ochland. högaväglöst Deboende iefter bl.a.lämningar natur-

motiverarform livsföringdennatill ett egetmiljövärdena knutna av
europeisktnationellt ochvärdena ieftersommiljöstöd ettsett ett per-



144 Värdefulla och kulturmiljöer renskötselområdetnatur- i SOU 1999:78

spektiv unika ochär riskerar förlorade.gå Genom denatt före-annars
slagna ersättningsformen kommer höga och kultunniljövärdennatur-
på kollektivt nyttjade renbetesmarker bevaras. Vidare innebäratt åtgär-
den kunskapen deatt samiska och kulturvärdenanatur- stärks påom
såväl europeisk nationell, regional och lokal nivå.som

9.2.2 Skötselâtgärder
Grundförutsättningen för den äldre rennäringensatt kulturmiljöer skall
bevaras dessa miljöer hållsär t.ex.att SJVöppna l998d. Därför måste
träd och buskar etablerat sig på grund miljöerna inte längreattsom av
har kvar sin tidigare funktion bort. Vidare måstetas markvegetationen
hävdas for förhindra återetableringatt träd och buskar föroch attav
förhindra de renskötselbetingadeatt konkurreras andraarterna ut av

Genom sådan skötsel kommerarter. dels kulturlämningama blien att
synliga och deras förfall bromsas dels förstärks demer naturvär-upp,

den den äldre renskötseln givit upphov till.som

9.3 Administrativa konsekvenser

Utredningens förslag innebär inga förändringar den nuvarandeav er-
sättningsformen, vilket medför inga ytterligare administrativaatt kon-
sekvenser tillkommer.
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husdjUtrotningshotade10 ursraser

förslagUtredningens10.1

Inledning10. l

gamlaeller små förekomsterhusdjursraserlokalaantalfinnsDet ett av
överlev-långsiktigaochfunnits i Sverigetidunder lång varssomraser

för dem. Rasemaarbete bevara äraktivtsäkradnad inte attettär utan
för-produktionsförmåga ihar lågeftersom detill existenshotade sin
litetförhållandevisoch bestårhusdjursrasertill modernahållande ettav

enskilda djuräga-insatserbevarasHusdjursrasemadjur.antal genom av
Jordbruksverket, inombedriverVidareavelsföreningar.och ramenre

förmångfald, arbeteför biologiskaktionsplanengenomförandetför av
bevarandestatus på olikalantrasernasförstärka sätt.att

fortsattförförbättra möjligheternasyfteMiljöâtgärdens är att upp-
och därmedgenetiskahusdjurenssyfte bevarafödning i att resurser

mil-innebördmångfalden. ibiologiska Endenviktig delsäkra aven
miljöersättningodlingslandskap, dennajökvalitetsmålet riktEtt som
och denkulturarvetuppfylla, bevaramedverka tillskall är attatt gene-

domesticerade djur ochhostiska variationen växter.
förför miljöersättningenutökning måletföreslårUtredningen aven

åtgärden.tillökad anslutningmöjliggöraprogramperiodenunderatt en
föreslårersättningsformenadministrationeneffektiviseraFör att av

jord-handläggninggälleradministrationendeldenMPU att avsomav
länsstyrelsernafrånstöd överförsoch beslutansökningarbrukamas om

Jordbruksverket.till

åtgärdenMål förlO.1.2

antaltillräckligtuppnåMålet för ersättningen stortär ettatt ren-vuxna
säkrasåför påutrotningshotade husdjursraser, sättdjurrasiga attav

genetiskaöverlevnad och bevara husdjurenslångsiktiga resur-rasernas
hand bevaraförstaprogramperioden iMålet under utrot-är attser.

ochsvin,husdj nötkreatur,svenskaningshotade lokala getteravursraser
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får motsvarande omfattning 5 000 djurenheter. Det långsiktigaen av ca
målet bevara allaär utrotningshotade lokalaatt svenska husdjursraser.

10. 1.3 Geografisk omfattning

Miljöersättning för bevarande utrotningshotade husdjursraser lämnasav
helai Sverige.

10. l Villkor

För ersättning skall kunna lämnas skallatt den hotade finnasrasen
på listaEU:s utrotningshotadeupptagen över svenska husdjursraser. De

omfattas miljöprogrammet för jordbruketraser ärsom av raser som
inom EU huvudsaki förekommer i Sverige och för vilka Sverige an-

för registrering och stamboksforing. Därför antaletsvarar motsvarar
djur i princip det totala antal djur tillhör inom EU hel-som rasen som
het. Följande husdjursraser finns för närvarande på EU:s listaupptagna

utrotningshotade svenska husdjursraseröver och berättigar till stöd:

Nötkreatur fjällko
rödkulla
allmogeko väneko, ringamålako, bohuskulla

Får gutefår
ryafår
fmullsfår
allmogefår skogsfår, dala pälsfår, roslagsfår

Getter lantrasget
allmogeget göingeget, jämtget

Svin linderödssvin

Planer för avelsarbetet, också omfattar åtgärder syftar tillsom som
bevara ursprungliga egenskaperatt och genetiska mångfald,rasemas

har under innevarande programperiod för ovanståendeupprättats iraser
samråd mellan Jordbruksverket och rasföreningama. Dessa planer skall
följas.

djurDe och uppfödare omfattas miljöersättningen måstesom av
uppfylla de fastställda kraven för hålla fria från inblandningatt raserna

andra För samtliga ersättningsberättigande det Vill-av ärraser. ettraser
kor för deltagande i åtgärden honan endast får betäckasatt av en renra-
sig hane dettaUtöver krav skall följande villkorav samma ras. vara
uppfyllda för ersättning skall utgå:att
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får skallErsättningsberättigande nötkreatur, och getter vararaser av0
kontrollverksamhet.Jordbruksverket godkänd Här-tillanslutna av

anslutning till kunnaskall samband medistamning programmet ve-
rasförening.eller frångenbanksintyg intygriñeras genomgenom

skall härstamning iersättningsberättigande grisFör sam-raser av0
genbanksin-verifierastillband med anslutning programmet genom

tillanslutningfrån rasförening. Krav påeller intygtyg gen-genom
för svin.officiell kontroll börbanksverksamhet eller övervägasäven

deltar ihärstamningen för de djursäkerställsDärmed att pro-som
dokumenterad.välärgrammet

Ersättningsnivåer1l

linderödssvinkronor djurenhet.med 000 För ärlämnas 1Ersättning per
till djurenheterdjurenhet. omräkningkronor Förstödbeloppet 5001 per

tillämpas.omräkningstal skallnuvarandeföreslår utredningenDE att
Dessa är:

DEäldre 2 år 1Nötkreatur än
månader-Z år 0,6 DENötlcreatur, 6

avel 0,15 DEin iFår och sattsgetter som
månader 0,33 DESvin äldre 6än

arealbaserade.alla miljöersättningarframtiden kommerI att vara
skall kommissio-ersättningsberättigande djurenheterberäkningFör av

till LBU-förordningen tillämpas.tillämpningsföreskrifternens

Administration åtgärden10. l av

Åtgärden Jord-och länsstyrelserna.Jordbruksverketgenomförs av
förutomersättningsfonnenadministrerar hanteringenbruksverket av

länsstyrelserna.handhasfaltkontrollema avsom

kostnaderFörväntad anslutning och10. 1.7

vidersättningsformenomfattasantalet djursammanlagdaDet som av
år-djurenheter. Deberäknas 000programperiodens slut 5motsvara ca

till- miljoner kronor.kostnaderna uppskattas 5liga
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10.2 Motiv för utredningens förslag
10.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av

nuvarande miljöersättning för bevarande av
utrotningshotade husdjursraser

10.2.1.1 Miljöstödsöversynen

I miljöstödsöversynen SJV 1997a, genomfördes Jordbruks-som av
verket i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, kon-

år År1995 beviljadesstateras föratt ersättning 2 djurenheter.300ca
1996 hade denna siffra ökat till 2 600 djurenheter. Detta motsvarade en
måluppfyllelse för ersättningsformen på 65 %. Av framgårrapporten

milj regler minstaatt djurantal under perioden och attom
utgångna djur skall inom dagar20 harersättas kritiserats for inteatt

till lantraser. Anledningenanpassat detär svå-attvara att ärman menar
skaffa ersättningsdjur dessaatt jämfört med konventio-rare av raser

nella De verken framhöll docktre nuvarande regelverk tillgo-attraser.
doser flexibilitetviss utgånget djurnär skallett kanT.ex.ersättas.en en
stödberättigande med motsvarandeersättas antal djurenheterras av en

ersättningsberättigande Vidare variationannan störreattras. ser man en
i antalet djur skulle kunna medföra djurhållare färrehar djur vidatt en
femårsperioden slut vid periodens början,än vilket skulle motverka
åtgärdens syfte. I framhålls också förordningenrapporten miljö-att om
stöd medger länsstyrelsen ned det beloppatt sätter ersättningsmottaga-

skall betala tillbaka vid mindre allvarliga avvikelser från stödetsren
villkor. Samma sak gäller det någon anledning kanom av annan vara
oskäligt kräva återbetalning.att

Vad gäller utökning antalet ersättningsberättigandeen av raser an-
såg miljöstödsöversynen det vid den tidpunkten fanns tillräckligtatt
underlag för föreslå två linderödssvinatt och finullsfår. Där-nya raser,

verken negativa till inkomnaemot förslag Telemarkskoattvar samtom
Vestlandskt tjordfe skulle ersättningsberättigandeupptas som raser.
Orsaken definierarNorgeär dessaatt i första hand norskaraser som
och bedriver arbete med bevaraett Det därför olämpligtatt ärraserna.

Sverige blandar sig dettai arbete.att

l0.2.l.2 RRV:s granskning lantbruksenhetemas administrationav
stödet till jordbruketav

Riksrevisionsverket har i granskning lantbruksenhetemas admi-en av
nistration stödet till jordbruket beräknat kostnaderna vid lant-attav
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utrotningshotade hus-åtgärden förför handläggabruksenhetema att
1998. Förför RRVkronor år 1997miljoner atttill 1,6djursraser ca

utrotningshotade husdjursraserstöd föravseendeärendehantera ett
och tim-18,5mellan 2,2i genomsnittlantbruksenhetemaförbrukade

Vidaremycketlantbruksenhetemamellan stor.Variationen varmar.
tidsredovisning-kanantalet ärendendet lågaframhåller RRV att ga.p.

osäkerhet. Iinslaghaersättningsfonn rapportenför denna stora aven
såeffektivtadministrativtdet knappast ettattslutsatsendrar RRV äratt

nuvarande antal län.påfördelasantal ärendenlitet

nuvarandeanalysUtredningensl0.2.2 av
bevarandeföröersättningmilj av

utrotningshotade husdjursraser

måluppfyllelseochAnslutningl0.2.2.l

husdjursraserutrotningshotadeförmiljöersättningentillAnslutningen
År hade1998tabellredovisas 10.1.olika ipåfördelningensamt raser

eller drygt000 djurmotsvarande 8ersättningansökningar600 caomca
siffror eftersompreliminärabeviljats. ettDettadjurenheter är1003

introduk-Sedanför stödåret 1998.återstårutbetalningarmindre antal
djurenheteranslutnahar antaletårersättningsfonnen 1995tionen av

anslutnaantalåtgärden, iMåluppfyllelsen för mättmed 800.ökat ca
djurenheter,000mål på 4miljöprogrammetsförhållandedjurenheter i

ochfjällkonbeträffandeUtvecklingendärmed 80 %.år 1998 cavar
infördes.miljöersättningensedansärskiltvaritgutefåret har gynnsam

mycket litet.dockallmogerasernadjuranslutnaAntalet ärav
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Tabell 10.1. Antal ersättningsberättigande djur respektive iav ras an-
sökningar miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser år 1998om

gälla: Jordbruksverket.
Antal Antal djur-

Ras djur enheter
Nötkreatur ljällras 2 050 7691

rödkulla 456 395
allmogekora 115 104

Får gutefår 2 625 394
ryafår 1 218 183
allmogefårb 326 49

Getter lantrasget 1 471 221
allmogegetterc 55 8

Totalt 8 316 3 122
°skogsfår,väneko, ringamålako och bohuskulla. dala pälsfår och roslagsfår.

°göingeget och jämtget.

10.2.2.2 Utredningens genomgångar med vissa myndigheter och
organisationer

Vid MPUzs genomgångar med företrädare för olika myndigheter och
organisationer har bl.a. följande synpunkter på miljöersättningen för
bevarande utrotningshotade husdjursraser framkommit.av

Jordbruksverket SJV framhåller miljöstödet för bevarandeatt av
utrotningshotade husdjursraser omfattar relativt litet antal jordbruka-ett

600. Vidare har miljöersättningen mycket speciella villkor ochre, ca
hanteras dag helti skilt från övriga ersättningsformer vad gäller ansök-
ningsblanketter, handläggningsrutiner och kontrollrutiner. Flera myn-
digheter och organisationer arbetar med handläggningen i första in-

Bland flera avelsorganisationerstans. ärannat och rasföreningar in-
kopplade för bedömning rasrenhet och uppgiftslämnande anslut-av om
ning till härstamningskontroll. Klagomål har framförts till SJV från
flera dessa centrala avelsorganisationer och rasföreningar deöverav
mångfaldiga kontakterna med länsstyrelserna, hanterar så få ären-som
den län det inte blir möjligtatt upprätthålla effektiva rutiner.attper

Naturvårdverket NV ersättningen till utrotningshotadeattanser
husdjursraser viktigt instrumentär förett uppfylla Sveriges åtagan-att
den enligt konventionen biologisk mångfald. Enligt NV bör åtgär-om
den utökas till omfatta samtliga utrotningshotadeatt djurraser hållssom

tamdjur t.ex. det nordiska biet kulturväxter.samtsom
Lantbruksdirektörers förening LD framhåller milj östödet tillatt ut-

rotningshotade husdjursraser mycket arbetsintensivtär för länsstyrel-
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hand-medförifyllda vilketfelaktigt attansökningarMånga ärserna.
avelsföre-medsamarbetetVidarelång tid.läggningen atttar mananser

enbartersättningoch det börutvecklas övervägasbörningarna att om
nuvarandeocksåmoderdjur. LDellerför hon- attskall lämnas menar

antalet80 %hålla minstvillkoretochersättningsdjurregler att avom
naturligaeftersom detproblematiska,.årsbeslutetfedjurenheter i är av

med åt-syftetEftersomdjur.utrotningshotadesvårtskäl ersättaär att
fort-för säkratillräckligt antal djuruppnå attgärden är att ett rasemas
djurmångaför hurfinnasenligt LDborde det gränslevnad övreen

ersättning.kan fåsom

slutsatserUtredningens10.3

utrotningshotadeöersättning förmiljförMotivlO.3.1

husdjursraser

i dagoch hotarlågproducerande, tillväxer långsamtoftaLantraserna är
produktionstödsystemen inom CAPgenerellaförsvinna. Deatt gynnar

föreslagnatillväxt. dehar snabb Förhögavkastandemed ra-raser som
fram-respektiveförför litetindividerantaletbedöms att rasvaraserna

för bevarasärskilda insatsersäkrad attöverlevnad skalltida utanvara
utrotningshotadelistanuppförda påockså överSamtligadem. ärraser

förbätt-ochkulturarvetför tillMiljöersättninghusdjursraser. att ta vara
därfördessauppfödningfortsatt ärförförutsättningarna avraseravra

genetiskahusdjurensbevaramöjligheternaförbetydelse att resurser
mångfalden.biologiskaoch den

för ytterligareErsättninglO.3.2 raser

skallellerförförutsättningarnagrundläggande att artDe vararasen
Med dettahotad.den bedömsersättningberättigande till är att me-vara

säkrad.framtid kanintefåantalet djur såär attatt anses somrasensnas
be-inventeringdetförst efterbedömning kansådan attgörasEn aven

individemasdokumentation samtståndet och ursprungav rasensen
miljöpro-omfattasskall deVidarehar gjorts.härstamning avraser som

endast iförekommerEUinomjordbruketförgrammet raser somvara
och upptagitsuppfyllt kravdessanärvarande har 15Sverige. För raser

kanListanhusdjursraser.svenskautrotningshotadepå listaEU:s över
förslag från Sverige.efterkompletterasändras och

häst,lokalanågranärvarande intefinns förlistaPå denna raser av
Jordbruks-dockföljsutvecklingmil. djurslag. Rasemashöna, anka av
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Ävenverket. framtiden för vissa hästraser osäker, har deom anses som
inte för närvarande bedömts akut hotade och aktuella föraattsom upp

ersättningsberättigande Eftersom djuren spridda påsom är ettraser.
antal torde anslutningstort ägare hästar till miljöprogrammet ledaen av

till betydande ökning administrationskostnadema. Från år 1999en av
omfattas dock vissa hästraser UID-verksamheten inom förav ramen
miljöprogrammet. Utredningen föreslår härvidlag förändringar.inga
Vidare kommer de arealbaserade miljöersättningama för betesmarker
och miljövänlig vallodling hästägama till del, under förutsättning att
villkoren för ersättningsforrnema uppfylls. MPU:s förslag ettom gene-
rell grundersättning för flerårig vallodling innebär denna miljöer-att
sättning kan lämnas till hästägareäven i Sverige under den kom-norra
mande programperioden.

Listan hotade bör dynamisköver i den meningen attraser vara raser
med god utveckling på sikt kan bevaras miljöstöd. Vidare kanutan nya
testrnetoder djuren uppfyller kravenavgöra på renrasighet. Sam-om

skapas därmedmantaget för introduceraett utrymme iatt nya raser
behov detta skulle uppstå.programmet om av

En utökning antalet påverkas också tillgången på medel.av raser av
Nuvarande budgetram för åtgärden inte för flerutrymme ersätt-ger
ningsberättigande ersättningsnivån sänks ellerutan att attraser tasraser

Årbort från listan. 1998 hade 80 % det totala antalet uppskattadeca av
djurenheter anslutits till miljöersättningen. Under år 1999 introduceras
två ersättningsberättigande finullsfåret och linderödsgrisen,nya raser,
vilket innebär ersättningsformens nuvarandeatt budget på miljoner4
kronor kan komma utnyttjad till fullo vid börjanatt nästavara av pro-
gramperiod. I syfte skapa potential för ökadatt anslutning djuren av
inom befintliga eller vid behov utökning antalet ersättnings-raser en av
berättigande föreslår MPU därför målet för åtgärden höjs tillattraser
5 000 djurenheter.

l0.3.3 Ersättningsdjur

Hanteringen avvikelser i djurantal under åtagandeperioden inomav
milj östöden följer rådets förordning EEG 3508/92 integreratettnr om

för administration och kontrollsystern vissa stödsystem inomav ge-
menskapen IAKS. Hållande utrotningshotade husdjursraser ärav
emellertid speciell produktion och det kantyp problematiskten av vara

finna ersättningsdjuratt utrotningshotade Villkoret hållaattav raser.
minst 80 % antalet djurenheter femårsbesluteti skaffa framsamt attav
ersättningsdjur inom 20 dagar kan således i Vissa fall svårt attvara upp-
fylla. Detta gäller särskilt små besättningar, omfattar litetettraser som
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sjuk-vidbesättningarhelamed utslaktningsambandoch iantal djur av
dom.

miljöstödsöversy-uttryck itillkomdelar denUtredningen somsyn
antalet djurivariationgenerellt tillåta störrefråga. Attdennai ennen

femårsperio-viddjurfärredjurhållare harmedföraskulle kunna att en
miljöersätt-motverkaskullevilketbörjan,periodensvidslutden än

hardjurantaletfalldeiutredningen attsyfte. Däremotningens anser
rådahar kunnat överintejordbrukarenorsakerföljdtillminskat somav

Ersättnings-händelse.majeureliknandeforcedetta hanterasbör ensom
for-andraföljerreglerdeenligtdärmed reduceraskanbeloppet avsom

redu-möjligheterdag vissa attLänsstyrelsen har imajeurhändelser.ce
problemdettagällerbeslutHittills har ingastorlek.avdragets somcera

länsstyrelser-tolkasvilket kanJordbruksverket, atttillöverklagats som
dettapåreglerna sätt.tillämparredan nuna

2000-beslutetAgendaEffekter10.3.4 av

arealbaserad. Detta ärersättningall ärLBU-förordningen enattI anges
följdEG-reglemanuvarandedemedjämfört avförändring som en

visstmedföraeventuelltoch kan ett2000-överenskommelsenAgenda
hante-administrativsmidigskapaFörmerarbete.administrativt att en

för konverte-enkel rutinutredningenföreslårregel attdennaring enav
så krävs.tillskapasdjurbaserad ersättningareal tillring omav

åtgärdenAdministrationenlO.3.5 av

husdjursraserutrotningshotadebevarandeförMiljöersättningen om-av
hante-administrativadenochjordbrukareantallitetrelativtfattar ett

med-harmiljöstöd. Dettaövrigaskilt frånheltskeråtgärdenringen av
åtgär-hanteringadministrativeffektivuppnåsvårigheterfört avatt en

mottagitharJordbruksverketansökningar.medlänsstyrelserpåden
önskemålharerfarutredningenvadoch enligtfrågadennaklagomål i

ersättnings-handläggningenrasföreningarfrån vissaframförts att av
Riksrevi-harVidaremyndighet.centralskötasfonnen bör enav
underlagframtagitadministrationengranskningsinsionsverket i av
effektivtarbetarlantbruksenhetematydligtdetvisar att merärattsom

bevarandeförmiljöersättningenVad gällerärendevolym. avmed större
tordeknappastdetframhållerhusdjursraser attutrotningshotade man

påfördelasärendenantallitetsåeffektivtadministrativt nu-att ettvara
hanteringEffektivarebetänkandet1998. AvRRVantal länvarande

admi-framgår1998:147 attjordbruket SOUtilldirektstödEU:sav



154 Utrotningshotade husaüursraser SOU 1999:78

nistrationskostnadema mellan olika miljöersättningar varierar kraftigt.
Ersättningen för utrotningshotade husdjursraser torde deettvara av

resurskrävande direktstödenmest till jordbruket. P.g.a. den låga ansök-
ningsfrekvensen finns det svårigheter för länsstyrelserna nå tillatt upp
den kritiska massan" leder till rationaliseringsvinster. Detta med-som
för administrativa kostnaderstora förhållandei till utbetalda ersättning-

Vidare framgår det betänkandet länsstyrelserna börar. attav uppmunt-
till samverkan vid handläggning stöd medras mindre volym.av
MPU delar bedömningen den administrativa hanteringenatt mil-av

jöersättningen för bevarande utrotningshotade husdjursraser kanav
effektiviseras och förbättras. Enligt utredningen skulle detta lämpligast
kunna ske handläggning och beslutatt i enskilda ärendengenom över-
fördes från länsstyrelserna till Jordbruksverket. Den del adrninistra-av
tionen genomförande faltkontroller viss informationsom avser samtav

åtgärden bör dock fortfarande handhas länsstyrelserna.om Ett så-av
dant förfarande överensstämmer också med den nuvarande administra-
tiva hanteringen handjursbidraget.av

10.4 Administrativa konsekvenser

MPUzs förslag innebär handläggning och beslutatt i enskilda ärenden
sker på länsstyrelserna överförs till Jordbruksverket.som Totalt be-nu

döms förslaget leda till effektivare, säkrare och mindre kostsam ad-en
ministrativ hantering ersättningsformen. Förslaget medför förenk-av
lingar för länsstyrelserna får miljöersättning mindre hanterasom en att
administrativt och kan därmed frigöras. Kompetensen utfö-resurser att

kontroller kommer finnas kvar på länsstyrelsen,att eftersomra de kon-
trollerar djur inom för kompensationsbidraget och djurbidragen.ramen
Resursbehovet avseende administrationen åtgärden ökar dock förav
Jordbruksverket, vilket kräver viss förstärkning vid myndigheten. Enen
ytterligare konsekvens förslaget Jordbruksverketär inte längreattav
kan ñillgöra sin uppgift överprövningsinstans vad gäller överklag-som
ningsärenden inom miljöersättningen för bevarande utrotningshota-av
de husdjursraser.
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VallodlingMiljövänlig1 l

förslagUtredningensl.ll

Inledningl l

frånoch erosionväxmäringsläckageminskatillVallodling bidrar att
minskar.bekämpningsmedelanvändningenåkermark samtidigt avsom

odlingslandskapetmångfalden ibiologiskafrämjas denDessutom av
tillbidraskall såledesför VallodlingMiljöersättningenVallodling. att

odlingslandskap, Ingenriktmiljökvalitetsmål, främst Ettuppfylla flera
miljö.Giftfriövergödning och

miljövänliginförs förersättningsformföreslårUtredningen att en
nuvarande miljöersätt-innebär deFörslagethela landet.Vallodling i att

medVallodlingodlingslandskap och flerårigför ersättsningarna öppet
anpassadregionaltkombinerad medgrundersättninggenerell enen

särskilda åt-denföreslår dessutomUtredningentilläggsersättning. att
utgår miljöprogrammet.vallgärden för extensiv ur

åtgärdenförMål1.1.2l

VallodlingmiljövänligförSyftet med ersättningen är att:
tillövergångenmarkanvändningfrämja miljövänlig attgenom0

Vallod-ökadbibehållen ochfönnån förhejdas tillspannmålsodling
ling,

omfattandeförhindralandskapet ochupprätthållaförbättra eller0
södra Sverigesochjordbruksmark i Sverigenedläggning norraav

mellanbygder,ochskogs-
åkermark,frånväxtnäringsläckage och erosionminska0

handelsgödsel,ochbekämpningsmedelanvändningenminska av0
bördighet.åkerrnarkensbibehålla0

till stödet.anslutasåkermark skall000 haMålet totalt 850är att ca
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l 1.1.3 Geografisk omfattning

En grundersättning kan lämnas för flerårig vallodling på åkermark i
hela landet. stödområdenaI 1-5 utgår regionalt anpassad tilläggser-en
sättning. I stödområdena 1-3 tilläggsersättningenär förenad med krav
på djurinnehav.

1 1.1.4 Klassificering

Med åkermark dettai sammanhang mark lämpligärmenas attsom
plöja och används till slåtter eller bete vallgröda vallgrässom av
och/eller Vallbaljväxter.

1 1.1.5 Skötselvillkor

Som grundvillkor gäller marken brukas aktivt denatt att ersätt-genom
ningsberättigande vallen årligen betas eller slås och skörden tillvaratas.
Kemisk bekämpning får inte utföras. Anlagd vall skall ligga obruten
minst två vintrar rad.i

Kriteriet för söka tilläggsersättningen iatt stödområdena 1-3 är att
brukaren har visst djurinnehav nötkreatur äldreett månaderän sex

tackor och getter. Avgränsningensamt motiveras miljöersätt-attav
ningen långsiktig investeringär för upprätthålla miljövänligaatten
driftsformer för framtiden aktivai jordbruk. Mot bakgrund detav
norrländska jordbrukets speciella förutsättningar och den över-stora
skottsareal i regionen brukasinte aktivt, det kostnadseffek-ärsom mer
tivt tillgängliga medel till arealatt styra har goda förutsättningar attsom
brukas på lång sikt. Aktiva lantbrukare uppfyller dessa förutsättningar.
Utfommingen djurkopplingen inom ersättningen för miljövänligav
vallodling bör samordnas utformningenmed kompensationsbidragetav
till stödområdena 1-3.

1 1 Ersättningsnivåer

Ersättning för miljövänlig vallodling lärrmas med följande belopp:
Grundersättning, hela landet kr/ha500
Tilläggsersättning, stödområdena 1-3 kr/ha2 050
Tilläggsersättning, stödområde 4 900 lcr/ha
Tilläggsersättning, stödområde 5 kr/ha400
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Femårsbeslut1.1.71

Arealenbrukar.sökandenall vallarealomfattarFemårsåtagandet som
arealuppgift läggseftersomåtagandeperioden ingenundervarieratillåts

förreglernaenligtvallarealhela sinskall skötabeslutet. Brukareniin
femårsperioden.underårvarjeersättningen

stödområdena 1-3itilläggsersättningtillberättigararealFör som
årliga djurin-detersättningsberättigande arealen begränsasdenkan av

nehavet.

och kostnadanslutningFörväntad1.1.81

ivallersättningentilluppskattade anslutningendentabell visas11.1I
grundersätt-tillanslutasförväntasArealenlandet.delarolika somav

registreradfinnsbetesvallslåtter- ochden90 %ningen utgör somavca
tillberättigandeArealenår 1998.lantbruksregister ärSCB:si som

ivallarealdenbaserad påstödområdena 1-3itilläggsersättning är som
med hän-odlingslandskap,tillmiljöersättningeninom öppetdag finns

fr.o.m. år 1999.gällerextensifieringskravtill detaget somsyn

åkermark, hektar.arealUppskattad11.1.Tabell

Tilläggsers.Grunders.Zon
ha150 000ha000180stödornrådena 1-3Sverige,Norra
ha00065000 ha65stödområde 4Sverige,Norra
ha380 000ha380 000stödområde 5Södra Sverige,

Övriga ha000225slättbygdlandet
000 ha595850 000 haSumma

fördeladkronor,miljonertill 950beräknaskostnadenårligaDen ca
nedanstående.enligttilläggsersättningochgrundersättningpå

Årlig kostnadErsättning
krha krper
000000425500hela landetGrundersättning,
000310 0002 050stödområdena 1-3Tilläggsersättning,
00000060900stödområde 4Tilläggsersättning,

000 000155400stödområde 5Tilläggsersätming,
000950 000Totalt
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11.2 Motiv for utredningens förslag
l 1.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av

nuvarande milj öersättningar för vallodling

11.2.1.1 Milj östödsöversynen

När miljöstödsöversynen SJV 1997a genomfördes hade den generella
ersättningen till flerårig vallodling inte introducerats, vilket innebar att

forersättning vallodling huvudsakligen utgick inom miljöersättningen
för bevarande odlingslandskap.öppetettav

I utvärderingen konstateras år 1996 hade 720att t.0.m. 000 haca
slåtter- och betesvall på åker betesmark, fördelat knapptpåsamt 34 000
jordbrukare, anslutits till ersättningen för bevarande od-öppetettav
lingslandskap. Mätt andel registrerad areal uppskattad arealsom av
enligt miljöprogrammet motsvarade detta måluppfyllelse för slåtter-en
och betesvall på 90 %. Måluppfyllelsennämnare for betesmarken kunde
inte beräknas eftersom den potentiellt ersättningsberättigande arealen är
beroende anslutningen till miljöersättningen för biologisk mångfaldav
och kulturmiljövärden i betesmarker. Sammanfattningsvis bedömer
verken anslutningen till ersättningsfonnenatt får mycketanses som
god.

I analys problem och brister diskuteras effekterna reglernaen av av
för djurinnehav inom stödområdena 1-3, där miljöersättningen för be-
varande odlingslandskapöppet förenadett med kravär på djur-av ett
hållning. När ersättningsfonnen infördes under hösten 1995 regler-var

för djurinnehav desamma reglerna for det djurinnehavna som som om-
fattades ansökan kompensationsbidrag. För utjämna tillför-av attom
seln slaktdjur inför stödåret 1996 ändrades miljöstödsförordningensav
regler så den hållandeperiodenatt med anmälanersattesgemensamma

djurinnehavet vid skilda tidpunkter under året. utvärderingentre Iav
framhålls konstruktionen med två olikaatt regelverk för djurhållning i
kompensationsbidraget respektive odlingslandskapöppet inom stödom-
rådena l-3 många lantbrukare har uppfattats svår och omotive-av som
rad. Den har också medfört kraftigt ökad administration, inte minsten
för länsstyrelsema. Av framgår också införandet djur-rapporten att av
räkning inte i någon utsträckning har lettstörre till djur undantasatt
från hållandeperiod.

För flertalet jordbrukare i stödområdena l-3 begränsar djurkravet
den areal ersättning kan beviljas för. Enligt har detta lettsom rapporten
till jordbrukama i allmänhet haratt valt låta vallarealen omfattasatt av
femårsbesluten, vilket resulterat i delen arealen betesmarkstörreatt av
inom dessa stödornråden för närvarande inte omfattas ersättningen.av
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djurinnehav iutvärderingen reglernaVidare framgår det att nor-omav
vallproducenterochexempelvis hästhållareSverige har inneburit attra
upprätthållastödet, bidrar tillfrån dedjur utesluts ettatttrots attutan

bru-har dessastödområdenodlingslandskap Norrland. övrigai Iöppet
od-bevarandesöka stöd förmöjlighetkarkategorier öppetettatt av

lingslandskap.
stödkon-den nuvarandeframgår det vidareproblemanalysenAv att

produktion, dvs.till extensivövergångstruktionen mergynnar en
stödornrådena 1-3. Ifr.0.m. år 1999 inomhektar,minskat djurantal per

ersättningsbe-närvarande begränsar dendjurinnehavet förområden där
arealerextensifieringen till ytterligareledakanrättigande arealen att

urinnehav ochåtgärden. företag medtill Förkommer anslutas stortatt
kanarealen,möjligheter till utökningjordbruksarealbegränsad utan av

sänks.ersättningsbeloppetextensifieringen leda till att
med gränsdragning-det finns problempåpekas ocksåI attrapporten

från kon-bekräftas resultatenocksåägoslag, vilketmellan olika aven
åtgärder iRapportforfattama framhåller docktrollverksamheten. att

område hardettatill brukarna påinformationsinsatserform ökadeav
under 1996.vidtagits år

förändringarförslag tillantal konkretautvärderingen lämnasI ett av
odlingslandskap.for bevarandeför ersättningenregelverket öppetettav

beräkningenhetliga regler förbör införabl.a.Verken att avmananser
underlättarkostsam administrationminimerarurinnehav, samtensom
regelverk.gällandeföljaersättning ochansökaför brukaren attatt om

djurinnehav ersättningenför beräkning ireglernaVerken föreslår att av
för kompen-till motsvarande reglerodlingslandskapför öppet anpassas

sationsbidrag.

miljöstödgranskning jordbrukets1.2.1.2 RRV:sl av

granskat i1999miljöstöd" RRVJordbruketshar iRRV rapporten
tillbidrarmiljöprogrammetåtgärderna inomgrad de olikahur hög att
beva-granskatsmiljömålmiljömål. tvåjordbrukets De äruppnå som

kväveläckage.mångfald halveringbiologiskrande samt avav
miljöer-förmiljoner kronorbetalades totalt 422Under år 1997 ut

Huvuddelenväxtnäringsläckage.minskningsyftar tillsättningar avsom
tillbetaladesmiljoner lcronor,drygtmiljöersättningar, 411dessa utav

vallod-flerårigtillmiljöersättningenvallodling.flerårig RRV attanser
efter-miljöersättninginkomststödling fungerar änett ensomsommer

Skånekväveläckage.områden med omfattandetillden inte styrtssom
erhållerkväveutsläppför SverigesHallands län står 36 %och menav

minska kväve-syftar tillmiljöersättningardeendast 14 % attsomav
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läckaget. Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län erhöll tillsammans lika mycket miljöersättningar,nästan 13 %, men
står tillsammans för endast 5 % de totala kväveutsläppen. häv-RRVav
dar därmed den nuvarande utformningen miljöersättningen inteatt ärav
kostnadseffektiv, främst eftersom miljöersättningen för flerårig vallod-
ling inte riktats områden med omfattande kväveläckagemot t.ex.som
Skåne och Halland.

Eftersom jordbrukets miljöersättningar främst ekonomisktär ett
styrmedel krävs lantbrukarna har Företagsekonomiska incitamentatt att
söka förersättningama målen skall kunna uppfyllas. RRV:s gransk-att
ning visar de ekonomiska incitamenten för lantbrukarnaatt sökaatt
miljöersättning för minskning kväveläckage små. Miljöersätt-ärav

förningen flerårig vallodling riskerar konkurreras den högreatt ut av
arealersättningen.

Vallodlingen i Sverige har enligt SCB:s statistik minskat från knappt
1,1 miljoner hektar till 0,9 miljoner hektar mellan åren 1995 och 1998.
RRV:s beräkningar visar införandet miljöersättningen för flerårigatt av
vallodling under år hejdat1997 inte minskningen den totala vallod-av
lingen under år Vallen1998. minskade med hektar64 000 mellanca
åren 1997 och 1998 medan brödsädsodlingen ökade med 67 000ca
hektar under period. Denna minskning vallarealen kan hasamma av
ökat det totala växtnäringsläckaget i Sverige med till 6 % vall-upp om
odlingen med spannmâlsodling. I Skåne minskadeersatts vallare-t.ex.
alen med 10 % mellan åren 1997 och 1998, införandet miljöer-trots av

försättningen flerårig vallodling. Denna minskning riksge-är större än
nomsnittet på 7 %.

l 1.2.2 Utredningens analys nuvarandeav

milj öersättningar för vallodling

11.2.2.1 Anslutning och måluppfyllelse

Arealen slåtter- och betesvall med femårsbeslut miljöersättning förom
bevarande odlingslandskap omfattade åröppet 1998 585ett 000av ca
ha. Enligt reglerna för ersättningen får arealen vall variera med 20 %
under femårsperioden. figurI 11.1 redovisas den areal vall inom ersätt-
ningen för odlingslandskap för vilken jordbrukamaöppet har ansökt

utbetalning för år 1998. Denna areal obetydligt totaltstörreom var
588 ha000 den omfattas femårsbesluten.än Arealmålet försom av
åtgärden under femårsperioden enligt miljöprogrammet 600är 000 ha.
Måluppfyllelsen vad vallarealen inom förersättningen bevarandeavser

odlingslandskap åröppet 1998 därmedett 98 %.av var
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miljöersättning för främjaEn flerårig vallodling introduceradesatt
år 1997. Arealen vall med femårsbeslut för flerårig vall-ersättningom
odling ha.år 1998 770 000 Ansölcningama utbetalningvar ca om av

för omfattadeersättning år 1998 totalt ungefär areal 774 000samma
ha, figur 11.1. Målet för åtgärden enligt miljöprogrammet ärse

000 ha, vilket innebär arealmålet förl 000 närvarande uppfyllt tilläratt
80 %. Ca 25 % den till åtgärden totalt arealenanslutnanärmare ärav

belägen slättbygdema.i

1000000

800000
IÖppet odlingslandskap

Flerårigvallodling

400000

200000
H

-Io
Stödonr StödomStödom Slättbygd ArealrrálTotalt

14% 4 5
Område

Figur Ansluten areal vall på åker11.1. till miljöersättningarna för be-
varande odlingslandskap och flerårig vallodling år 1998.öppetettav
Arealerna baserade på uppgifter jordbrukarnas ansökningarär i om
ersättning.

.

11.22,2 Utredningens genomgångar med myndigheter ochvissa
organisationer

delSom i utredningens analys det nuvarande miljöprogrammeten av
för jordbruket har synpunkter inhämtats från företrädare från olika
myndigheter och organisationer. Vid dessa bl.a. föl-genomgångar har
jande synpunkter på milj öersättningama för vallodling framkommit.

Jordbruksverket SJV har i skrivelse till utredningen SJVen
1993a analyserat administrativa problem med hanteringen miljöer-av
sättningama lämnat förslag på lösningar dessa problem. Inomsamt av
det nuvarande miljöprogrammet lämnas förersättning vallodling på
åker inom fyra olika ersättningsformer; flerårigodlingslandskap,öppet
vallodling, extensiv vall ekologisk förodling. Villkoren vall-samt
odlingen likartade inom de olika ersättningsfonnema,är ersätt-men
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åtgärderna tabellningen for de olika varierar landet. 11.2 redo-inom I
kombinationermöjliga dessa ersättningsformer. Inom miljöer-visas av

fleraför bevarande odlingslandskap finns ocksåsättningen öppetettav
för jordbruka-olika regelverk ytterligare specialreglervarianter samtav

mellan och södragränsornrådet Sverige.i norrare

Tillåtna kombinationer miljöersättning för vallodling årTabell 11.2. av
1998 SÅ/V 1998b.

Summa
stödbelopp

Stödområde Ingående åtgärder Stödbelopp kr/ha kr/ha
m0ppet+mvall+meko 2050+550+900 3 5001-3
m0ppet+mvall+meko 24 600+850+900 350
m0ppet+mvall+meko5a+b 400+550+9OO l 8505A
m0ppet+mvall+meko5c+m 400+550+160O 2 5505B
mvall+mekoUtanför 550+l 600 2 150

stödområde
Utanför 1 500 1 500mex
stödområde
3moppetmiljöstöd bevarande odlingslandskap skogsbygdema ochför i iöppetettav

Sverige, mvallmiljöstöd för flerårig vallodling, mekomiljöstöd för ekologisknorra
odling, mexmiljöstöd för anläggning vall och skyddszoner.extensivav

konstaterar mångfalden leder tillJordbruksverket åtgärderatt av en
hög komplexitet och skapar såväl administrativa problem svårig-som
heter överblicka och förstå regelverket. första hand föreslås därförIatt

sammanslagning för flerårig vallodling ochersättningen ersätt-en av
för odlingslandskap. Syftet börningen med sådan ersättningöppet en
minska växtnäringsläckaget från åkermark till vattendrag samtattvara

förhindra nedläggning jordbruksmark skogsbygder och ii Sve-av norra
framhåller bör sammanlagdarige. SJV denersättningenatt motsvara

också kunnaersättningsnivån för tidigare åtaganden. börErsättningen
och formvariera regionalt någon djurkoppling bör inomövervägasav

föreslårstödornrådena Vidare SJV det bör utredas denl-3. sär-att om
skilda ersättningsforrnen för extensiv vall kan utgå miljöprogrammetur

föreller ingå flera åtgärder inom samlad ersättningsformsom en av en
riktade åtgärder med syfte begränsa växtnäringsläckaget.att

förSJV skrivelse belyses också djurkopplingen i ersättningenI :s
odlingslandskap. Syftet med djurkopplingen rikta åtgärdenöppet är att

till brukare bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur,som
får eller skrivelsen konstateras djurkopplingenIgetter. att genererar
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mycket administrativt arbete för berörda jordbrukare, länsstyrelser och
Jordbruksverket. Vidare innebär stödkonstruktionen djurproducenteratt
med andra grovfoderomvandlare såsom hjortar, hästar jord-samtetc,
brukare enbart bedriver landskapsvård, odlar vall för avsalu ellersom

betesdjur inte kan del ersättningen.tar emot ta av
framhåller.Naturvårdsverket NV vikten miljöprogrammetattav

arbetar med väl preciserad målstyming, där målen såvälien anges
kvalitativa kvantitativa Målstyming kräver tydlig kopp-termer.som en
ling mellan mål och medel och därför förNV ersättningaratt attanser

miljömål respektivenå regionalpolitiska mål bör hållas åtskilda inom
Verketsmiljöprogrammet. principiella uppfattning minskningenär att

jordbrukets miljöbelastning skall bekostas självnäringen enligtav av
principen förorenaren betalar. Miljöprogrammet skall enligt verketsatt
uppfattning förstai hand kollektiva nyttigheter såsom bevaraersätta att
och utveckla odlingslandskapets och kulturvärden. kräverDettanatur-
emellertid ändrad jordbrukspolitik på gemenskapsnivå. Miljöersätt-en

förningar åtgärder bidrar till minska jordbrukets miljöbelast-attsom
kan därför motiveradening i kortare perspektiv. dennaMotettvara

bakgrund förordar miljöersättningNV bör för syfteutgå vallodling iatt
minska växtnäringsläckaget. Vidare verket sådana åtgärderatt attanser

endast skall kunna erhållas i områden med högt växtnäringsläckage,
eller i särskilt miljökänsliga områden. framhållerNV också det kanatt
finnas anledningar till stödja vallodling för nå andra samhällsmålatt att
vid sidan målet minska växtnräringsläckaget. exempelSomattav

bidrag tilljordbrukets energiproduktionen, inkomstför-regionalnämns
delning och bibehållen markbördighet. För målstyrningen skallatt vara
tydlig eventuella ersättningar andra ändamålNV att än attanser av
minska växtnäringsläckaget bör inordnas i ersättningsformerseparata
med preciserade mål.

Lantbruksdirektörers förening LD förordar med grund-ett system
och tilläggsersättningar för vallodlingen. Grundersättningen föreslås
likna dagens till flerårigersättning vallodling, medan tilläggsersättning-

bör regionalt anpassad föri likhet med nuvarande ersättningen vara
bevarande odlingslandskap. framhåller tilläggser-LDöppetett attav
sättningen för vall på åkermark bör tillgodose de regionalpolitiska må-
len. Vidare koppling till djurinnehav lämplig i stöd-ärattanser man en
områdena djurräkningar kopplasl-3, år kangärna tregenom per som
till den centrala djurdatabasen. LD också nuvarande krav påattmenar
extensiñering inom ersättningen för odlingslandskap stödornrå-iöppet
dena bör och arealkravenl-3 utgå bör desamma i hela landet.att vara

det gällerNär ersättningen till extensiv vall påpekar stödet harattman
låg måluppfyllelse och åtgärden med fördel kan mil-integreras iatten

förjöersättningen resurshushållande konventionellt jordbruk.
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l Konkurrensförhållanden1.2.2.3 mellan vall på åker och
betesmark

Jordbrukspolitiken består komplex mängd stöd samverkarav en som
med eller motverkar varandra. Marknaden och de ekonomiska signaler

politiken sänder påverkar produktionsvalet. Utvecklingen inomutsom
jordbruket följer också allmänna trender pågått under längresom en
period. finns farhågorDet ersättningen till vallodlingen kan eko-att ge
nomiska incitament till betesdjur flyttas från naturbetesmark tillatt
åkermark, vilket leder till förlust biologisk mångfald och minskarav
möjligheterna uppnå miljömålen inom detta område. Frågeställning-att

väsentlig, sambandet mycket komplext och underlagär iären men
form såväl empiriska teoretiska studier begränsade. Vallpro-ärav som
duktionen också relaterad till lönsamheten i spannmålsodlingen t.ex.är

m.fl.Jonasson 1988. Till följd det speciella trädesprogrammetav som
infördes ochår 1987 omställningen i samband med 1990 års avregle-
ring ökade vallarealen i Sverige från år 1987 till år främst be-1994, på
kostnad fodersäd. Efter EU-inträdet, då arealbidrag infördes förav
spannmål inte för vall, ökade spannmålsarealen medan vallarealenmen
minskade se SJV 19980; figur 11.2.t.ex.
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-1200000

. .... s1000000

000000 .---..

600000

400000 --

200000

0 . . . . . . . y1985 1986 1987 1985 1989 1990 1991 1992 19951993 1994 1996 1997
Vall Fodersâd Brödsäd

ÅkerarealensFigur 11.2. användning åren 1985-1997, hektar brödsäd,
fodersäd och vall SJV 19980.
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Arealbidraget till spannmål leder, givet övriga förutsättningaratt
hålls konstanta, till relativ ökad lönsamhet i spannmålsodlingen, vilket

vallarealen. Höga förersättningar vallodling leder tilltränger ut att
vallproduktionens lönsamhet förhållandestärks i till spannmålsodling-

vilket kan skapa incitament för minskat utnyttjande betesmar-etten, av
Åken. andra sidan kan förersättning vallodlingen i situation meden

vikande lönsamhet nötköttsproduktioneni och minskat djurantal bidra
till upprätthålla lönsamheten i denna produktionsgren, vilket kanatt
motverka nedläggning jordbruk eller övergång till spannmålsodlingav
med igenväxning naturbetesmarker följd.av som

figurI 11.3 redovisas utvecklingen för arealen slåtter- respektive
betesvall under perioden 1994-1998 enligt SCB:s lantbruksregister.
Under denna period minskade den utnyttjade vallarealen med 10 %,
vilket ha.105 000 Arealen slåttervall oföränd-i principmotsvarar var
rad medan betesvallen har gått tillbaka med 93 000 ha eller %.30
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hä1000000.:
.- t.: -O-Slätewdl

000000-5 -I-BetesvälAg -t-Tdät-
G101i

e .:
400000..

l

1994 1% 1% 1997 1%
År

Figur 11.3. Areal utnyttjad slåtter- respektive betesvall landet åreni
1994-1998 källa: SCB, Lantbruksregistret.

figur framgår utvecklingenAv 11.4 för arealen vall stöd-i de olika
ornrådena slättbygderi under perioden 1994-1998 enligt SCB:ssamt
lantbruksregister. Under denna period har vallarealen minskat allai
områden. Huvuddelen minskningen har skett i slättbygderna därav are-
alen vall har gått tillbaka med 22 %. Sammanfattningsvis tycks den
nedgång arealen vall sketti under de delåren till utgö-senaste storsom

minskat utnyttjande åkermarken betesvall i slättbyg-ettras av av som



166 Miljövänlig vallodling SOU 1999:78

der. sannoliktDetta delvis följd spannmålsodling har åter-är atten av
upptagits de betesvallarpå extensiva tillkom i samband medsom om-
ställningen.
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Figur Areal11.4. utnyttjad slåtter- och betesvall olika stödområdeni
åren 1994-1998 källa: lantbruksregistret.SCB,

Hösten 1997 introducerades den generella miljöersättningen för
flerårig vallodling i Sverige. Ersättningen fick dock först under år 1998
något egentligt genomslag. Fullt genomslag kan förväntas först år 1999,
då nyanlagda vallar till följd ersättningen till delen kanstörstaav an-
slutas detta år. Som jämförelse vad gäller utvecklingen för denen an-
slutna arealen betesmark till miljöersättningen året innan och efter det

förersättningen flerårig vallodling introducerades hänvisas till figuratt
7.2. Mellan åren och1997 1998 ökade den anslutna arealen betesmark
med 16 000 ha. Förändringen kan delvis förklaras ändrade reglerca av
för stödberättigande betesmark slättbygder.i Inom stödområdena hade
de förändrade reglerna dock ingen praktisk betydelse för möjligheterna

ansluta betesmark till miljöersättningen. figuren framgårAv denatt att
anslutna arealen betesmark ökade stödområdei medan anslutningen
minskad något i stödområde och4 oförändrad i Sverigevar norra
stödområdena l-3.
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Utformningenl 1.2.2.4 femårsbeslutenav

Åtaganden inom miljöprogrammet måste femåriga.minst Mil-vara
jövänlig vallodling tillhör dock de ersättningsfonner där total volymen
inom geografisktvisst område viktigare viss jordbrukareett är än att en
eller viss markyta omfattas åtagandet. den nuvarandeI ersätt-en av

för flerårigningen vallodling gäller arealen omfattas be-att ettsom av
slut stöd kan flyttas växtföljden,i efter uppfylltvallen harrunt attom
lqaven på liggetid. Under enskilt år får dock arealen underskridasett
med högst jämfört femårsbeslutet.20 % med jordbrukaren under-Om
skrider arealen med 20 % vidtas sanktioner. jordbrukarenOmänmer
överskrider den areal ingår i beslutet lämnas ingen ersättningextrasom
för detta.

på arealen under enskilt fårKravet år underskridas med högstatt ett
jämfört med femårsbeslutet20 % leder till omfattande administra-en

framförtion, allt för länsstyrelserna. ansökan utbetalningFör varje om
länsstyrelsen kontrollmåste datasystemeti där den ansöktagöra en are-

alen vall jämförs med totalarealen vall enligt femårsbeslutet. Varje av-
vikelse signalerar arealen underskrids med jämfört20 %att änsom mer

femårsbeslutetmed måste följas manuellt. Alla avvikelser behöverupp
inte leda till sanktioner; jordbrukaren har ytterligare arealert.ex. om
vall kategoriserade foderareal och brukaren harinteärsom som som
sökt ersättning för, ändå sköts enligt kraven föri ersättningenmen som

odlingslandskap alternativt flerårig vall. Eftersom ersättningarnaöppet
för vallodling omfattar antal jordbrukare leder dessa uppfölj-ett stort
ningar till omfattande merarbete för länsstyrelserna.ett

Utredningens11.3 slutsatser

Motiv för miljl 1.3.1 öersättningar för vallodling

finns flera skäl varförDet till det viktigt vallodling, bådestödjaär att
miljömässiga och regionalpolitiska. Vallodlingen minskabidrar till att
växtnäringsläckage och från åkermark.erosion bidrar också tillDen en
minskad användning bekämpningsmedel och främjar den biolo-denav
giska mångfalden i odlingslandskapet. stmkturför-Vallen verkar också
bättrande på marken bl.a. mullhalten i höjs. Miljöer-markenattgenom
sättning för vallodling bidrar till uppnå de viktigasteäven att ett av po-
litiska målen för jordbruket i bibehållaSverige, nämligen attnorra
jordbruksproduktionen för bevara landskap. I skogsbyg-att öppetett
derna och i Sverige de naturliga och ekonomiska förutsättning-ärnorra

för jordbruksproduktion mindre i slätt-avsevärt änarna gynnsamma
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bygdema vad gäller avkastningsnivåer växtodlingeni och strukturför-
hållanden. områden består relativt jordbruksfastigheterDessa småav
och jordbrukslandskapet variationsrikt, vilket betydelse förharär stor
flora, fauna och kulturhistoriska landskap medlämningar. varieratEtt

rik förekomst olika biotoper förutsättning för biologiskären av en
mångfald.

1 sammanslagning stöd1.3.2 av som avser samma

markslag

Förslag linje med direktiven dvs. böri slå ersätt-att man samman-
ningen för flerårig vallodling och för odlingsland-ersättningen öppet
skap till generell vallersättning flera håll,har kommit från dels ien -

ochtidigare utvärderingar analyser miljöersättningama till vallod-av
ling, dels de genomgångar MPU har haft med myndigheteri vissasom
och Flertalet instanser syftet med vallersätt-organisationer. attanser

bör både minska förhindraningen växtnäringsläckaget ochatt attvara
Na-jordbruksmark skogsbygdernedläggning i och i Sverige.av norra

turvårdsverket och har dock avvikande det gällerRRV åsikt när stö-en
dets syfte. miljöersättning vallodlingbör utgå förDe attmenar en en-
bart syfte minska växtnäringsläckageti och denna ersättning böratt att
riktas till områden med högt växtnäringsläckage. Eventuella ersättning-

för vallodling med andra ändamål minska Växtnäringsläckagetän attar
bör inordnas ersättningsfonner med preciserade mål. Utred-i separata
ningen dock detta inte ligger i linje med direktiven. skulleDetattanser
knappast förenkling miljöprogrammetbli någon hadet.ex.av manom

syftevallersättning i minska växtnäringsläckaget, i syfteatten annanen
förhindra nedläggning jordbruksmark skogsbygder, tredje iiatt av en

syfte bibehålla markbördigheten det nuvarande miljöpro-Inomatt etc.
syftar alla åtgärder med något undantag tillenstakagrammet att upp-

Utredningennå minst två miljömål. den enda rimliga konsek-attanser
direktiven det bör införas generell vallersättningär attvensen av en

medverkar till uppnå flera olika miljömål.attsom
Vidare bedömer utredningen desammanslagningatt en av nuvaran-

de två ersättningsfonnema för vallodlingen leder till förenk-delsstora
lingar för jordbrukama, dels för de myndigheter för densom ansvarar
administrativa hanteringen miljöåtgärderna jordbruket.inom Deav

administrativa konsekvenserna utredningens förslag fram-närmare av
går avsnitt 11.4.av
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Borttagande för extensiv vallersättningen11.3.2.1 av

särskild ersättningsforrnnuvarande miljöprogrammet finnsInom det en
vall skyddszoner utmed vattendrag.för anläggning extensiv ochav

ochminska växtnäringsläckage erosionSyftet med ersättningen är att
baraför anläggning vall lämnas ifrån åkermark. Ersättning extensivav

omfattas miljö-och Svealandslänen i områden inteGötalands- som av
för extensivodlingslandskap. Ersättningsnivånersättningen för öppet

endastMåluppfyllelsen hittillsvall kronor per.hektar och år.l 500 ärär
%.20ca

för anläggningföreslår den särskilda ersättningenUtredningen att av
Motsvarande miljöeffekter kanmiljöprogrammet.extensiv vall utgår ur

helt EU-fmansierade ersättningsprogram-för detuppnås inom ramen
för eko-träda, alternativt miljöersättningenför långliggande inommet

antaletadministrativa reduceralogisk odling. vinsternaDe ersätt-attav
ningsformer framgår under avsnitt 11.4.

Femårsbeslutens utfornming1.3.3l

femårsperiodentillåtna variationen arealen underökning denEn avav
leda till ökad anslutning till ersättningen.skulle sannolikt För atten

för-och dessutom betydande administrativaökad anslutning,uppnå en
samband med fem-föreslår utredningen jordbrukaren ienklingar, att

årligenhan/hon skall sköta all den vallanmälerårsåtagandet att som
ansöker däreftermed stödets regler. Jordbrukarenodlas i enlighet om

för hela Vallareal respektive år.utbetalning ersättning sinav

för Sverige påRegionalpolitiska mål1.3.4l norra

miljömässiga grunder

ingår miljöersätt-nuvarande stödet till jordbruket i SverigedetI norra
del, tillsam-bevarande odlingslandskapförningen öppetett enav som

Enligtdet nationella stödet.kompensationsbidraget ochmedmans
utredaren hänsyn till miljöprogrammetdirektiv skallMPU:s äventa att

regionalpolitiskamedverka till tillgodose defortsättningen skalli att
utredning-Eftersomför Sverige på miljömässiga grunder.målen norra

odlingslandskap börförföreslår miljöersättningen ersättasöppetatten
ställetför miljövänlig vallodling bör imed generell ersättning ersätt-en

generellaåtgärden regionalt denvarieraningsnivån inom attgenom
med regionalt anpassad tilläggsersätt-vallersättningen kompletteras en

fortsätt-djurinnehav lämpligform koppling tillning. Någon är ävenav
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ningsvis inom stödområdena syfte1-3, i premiera aktivt brukandeatt
och undvika alltför kapitaliseringseffekter. Detstora dock viktigtär att
kopplingen till djurinnehav så enkel möjligt,görs densamt attsom
samordnas med motsvarande regler för de övriga regionala stöden, t.ex.
kompensationsbidraget till mindre gynnade områden. enklasteDen
formen koppling till djurinnehav, både för jordbrukama och för ad-av
ministrerande myndigheter, ha innehavär visst minimiantalatt ettav
djur villkor för få söka den regionaltatt anpassade tilläggsersätt-som
ningen.

ochI med någon koppling till djurinnehavatt inte föreslås för den
generella grundersättningen innebär det vissa jordbrukare iatt norra
Sverige i dag utesluts från ersättningen för bevarande öppetsom ettav
odlingslandskap, hästhållare och vallproducenter djur,t.ex. blirutan
ersättningsberättigade vad gäller denna del vallersättningen.av

l 1.3.5 Konkurrensförhållanden mellan vall på åker

och betesmark

Sambandet mellan ersättning för vallodling och de ekonomiska incita-
detta till flytta betesdjur frånment naturbetesmarkatt till vall påger

åker komplext. För närvarandeär kunskapslägetär inom detta område
mycket begränsat. dennaMot bakgrund finns det därför skäl att vara
försiktig med föreslå förändringaratt nuvarandestora ersättningsni-av
våer för vallodling. Vallodlingen fyller viktig funktion det gällernären

upprätthålla lönsamheten inomatt nötköttsproduktionen, vilket kan
motverka nedläggning jordbruk eller övergång till spannmålsodlingav
med igenväxning naturbetesmarker följd.av som

1l.3.6 Effekter Agenda ZOOO-beslutetav

Enligt Agenda 2000-beslutet blir det möjligt ansöka arealstöd föratt om
vallodling används för ensilage i de länder där traditionelltmajssom
inte odlas. Möjligheten erhålla stöd föratt spannmål vidsamma som
odling vall för ensilering begränsas dock basarealen inte fårattav av
utökas. Basarealen det tak har fastställtsär för hur arealstorsom som
arealersättning får lämnas för. Basarealen l 737 000 ha för Sverige,är

drygt 150 000 ha för närvarande outnyttjad. Om basarealenärvarav
överskrids reduceras ersättningen hektar stödberättigande gröda.per
Om samtliga grödor inklusive vallensilaget skall konkurrera om samma
basareal kommer det med all sannolikhet leda till alla grödor kom-att

få reducerat stöd. Det dockatt möjligtär vallensilagetmer att ge en
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innebärabasarealen, underbasareal. skullesärskild del s.k. Dettaav en
ensilagestödet överskrider underbasarealen kommer reduktionenatt om

för vallensilaget, medanersättningsnivån endast ersätt-görasattav
för grödor påverkas. Senast den augusti 1999ningsnivån övriga inte 1

b1.a. vadplanering EG-kommissionenlänma sin tillskall Sverige in
ensilagestödet.storleken på underbasarealen förgäller

handjursbidragdjurbidrag form och dikobidrag,iFör att av am-
detkrävs foderareal anmäls, relation tillextensiñeringsbidrag ieller att

för. grödor inomdjurbidrag söks Grundläggande för alladjurantal som
areal inteinklusive vallensilagearealersättningsprogramEU:s är att
underlagarealersättning samtidigt den ingårkan berättiga till som som

detdvs. foderareal. Enligt reglerför erhålla djurbidrag EG:s äratt
exempelvis miljarealersättning medmöjligt kombineradäremot att

uppfyllda.kompensationsbidrag, övriga villkorochsättning ärom
omfattas generella djur-de köttproducenter deinnebärDetta att som av

andraensilagestöd utsträckningkan söka ibidragen inte somsamma
foderarealeftersom de måste anmäla sina arealerdjuruppfödare, som

olika ef-Konsekvenserna dessa regler kanför djurbidrag.att av
endast kanköttproducentemafekter för olika produktionsgrenar. Om

djuruppfödare kanför arealer medansöka miljöersättning sina övriga
för mark kan kon-miljöersättning och ensilagestödsöka både samma

driftsformer kommamellan olika animalieproducerandekurrensen att
väljereffekt skulle kunna motverkas Sverigesnedvridas. Denna attom

för vallodling vallensilagestöd kanmiljöersättning ochtillåtainte att
haft möjlighetareal. Utredningen har dockkombineras på intesamma

känt hurfråga, eftersom detanalysera denna inteännu ärnämnareatt
implementeras ivallensilagestödet kommer Sverige.att

Administrativa konsekvenser1 1.4

förmiljöersättningamaförslag innebär de nuvarandeUtredningens att
leda tilltill ersättningsfonn. bedömsslås Dettavallodling samman en

administrativa hante-effektiviseringar denföljande förenklingar och av
miljöersättningama.ringen av

komplexite-antalet ersättningsfonner minskarreduceraGenom att0
fåunderlättar för jordbrukamamiljöprogrammet. Dettai attten en

vilketregelverket,överblick åtgärderna och förståelseöver en av
ökad anslutning till åtgärden.effekter i formkan leda till positiva av

ocksåför vallodlingen börersättningamasammanslagningEn0 av
förenklar länsstyrelser-minskad ärendevolym, vilketresultera i en

kontroll jordbru-ansökningar stöd ochhandläggning avomnas av
kamas åtaganden.
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Förslaget leder också till förenklingar och effektiviseringar den0 av
centrala administrationen, eftersom förersättningen vallodlingen
kan hanteras inom datasystem och utbetalningarna stödet tillett av
all vallodling och övriga administrativa insatser där-gemensamma
med kan samordnas.

Utredningens förslag innebär också ändrad på utfominingenen syn
femårsbesluten inom miljöersättningen till vallodlingen. förenk-Enav

lad utformning femårsbesluten i enlighet med utredningens förslagav
bedöms leda till administrativa förenklingar, framför allt för läns-stora
styrelserna skulle slippa tidskrävande uppföljning bakåt i tidensom av
femårsbesluten, också för Jordbruksverket systemutvecklingmen vars
skulle underlättas. Sammantaget skulle dessa förenklingar leda till
minskade administrationskosmader för stödformen, vilket skulle frigöra

på länsstyrelserna. Förslaget kan dock innebära det blir svå-attresurser
budgetera kostnaden for ersättningen eftersom vallarealen kanattrare

fluktuera mellan åren. Vidare kan jordbrukare på någon del sinsom av
areal odlar vall avviker från stödvillkoren inte anslutas till ersätt-som
ningen, eftersom all vall måste skötas enligt stödets regler. Utredningen

dock miljöeffektema och de administrativa fördelarnaatt för-anser av
slaget överväger.



173SOU 1999:78

jordbruksproduktionEkologisk12

förslagUtredningens12.1

Inledning12. l

själv-högmedoch djurhållningodlinginnebärlantbrukEkologiskt en
främstutnyttjasoch foderväxtnäringvad gällerförsörjningsgrad. Både

han-lättlösligbekämpningsmedel ochKemiskaförnyelsebara resurser.
andraodlingekologiskalls i ersättsanvänds intedelsgödsel utan av

och parasit-vid sjukdoms-läggs viktdjurhållningenåtgärder. Inom stor
naturligttillmöjligheterdjurenochåtgärder ettförebyggande att ge

djuromsorg.godövrigtbeteende isamt en
bidraskall bl.a.jordbruksproduktionekologiskförMiljöersättning

Giftfriochodlingslandskapriktmiljökvalitetsmålen Ettuppfyllatill att
denmål 10 %politisktfinns ocksånärvarande attmiljö. För ett av

odlad 2000.ekologiskt åråkerarealen börsvenska vara
produktionekologiskförmiljöersättningenföreslårUtredningen att

ochin iodlingen skrivsförreglerna programmetförenklas attgenom
djurenhetsbegrep-programperioden,underändras attinte samt genom

fö-djurenhetsberäkningama. Dessutommed desamordnas gängsepet
differentieringennuvarande regionaladenutredningenreslår att er-av

differentie-grödbaseradmedochbort,sättningsnivåerna ersättstas en
ersättningmellanockså relationenförändrashärmedsambandring. I

läggerjordbruksföretagdedjurhållning, såväxtodling ochför att som
förMotivetpremieras.djurhållningekologisktilllagteller har omom

produktionekologiskmilj öeffektemapositivadeförändringen är att av
kräverdjurhållningen,till omläggningengrad knutnahögi är somav

gården.enskildapå denfoderodlingdjurantal ochmellanbalansgoden

åtgärdenförMål12. l

jordbruksproduktionekologisk ärför attmiljöersättningenmedSyftet
Miljöersätt-jordbruket.skall öka inomproduktionsfonnermiljövänliga

rörandemålpolitiskaspecifikaför uppnåmedelocksåningen attär ett
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ekologisk produktion. Regeringen har Jordbruksverket i uppdraggett
föreslå mål för denatt ekologiskaett nytt produktionen efter år 2000.

Utredningen har inför sina slutliga ställningstaganden erfarit att en ar-
betsgrupp inom Jordbruksverket preliminärt föreslagit målet skallatt

20 % det svenskaatt jordbrukets produkter skallvara ekolo-av vara
giskt framställda år 2005.

l2.l.3 Geografisk omfattning

Miljöersättning för ekologisk jordbruksproduktion lämnas i hela Sveri-
ge.

l2.1.4 Klassificering

Ersättning för ekologisk växtodling lämnas bara för odling på åker-
mark. Med åkermark dettai sammanhang mark lämpligärmenas som

plöja och kan användasatt till växtodling eller bete. Ersättning för
ekologisk djurhållning lämnas på grundval antalet mjölkkor,av am-
och dikor, tackor, hondjur ochgetter inom företaget. Ersätt-suggor
ningen lämnas formi stöd för slåttervall,ett betesvallextra ochav
grönfodergrödor, där hektar djurenhet.motsvarasen av en

12. l Villkor

I syfte skapa stabilitet i hanteringenatt större miljöersättningenen av
skall reglerna för den ekologiska odlingen skrivas in i miljöprogram-

Reglerna skall frånutgåmet. de delar rådets förordning EEGav nr
2092/91 ekologisk produktion produktionsregler,rör deom som men
bör inte ändras under programperioden rådets förordningäven änd-om

Reglerna för djurhållningen bör, liksom i dag, förenkladras. vara en
version djurreglerna inom Kontrollföreningen för ekologiskt lant-av
bruk KRAV.
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Ersättningsnivåer12.1

följande beloppmedekologisk odling lämnasförMiljöersättning per
hektar:

kr500Vall
kr300Spannmål l
kr2 200Oljeväxter
kr2 200Proteingrödor
kr2 200Potatis
kr2 200Sockerbetor
kr0005Grönsaker
kr500och bär 7Frukt

förbetalasdjurhållningekologiskförersättningen utDen extra
hektar700 kronorgrönfodergrödor med lbetesvall ellerslåttervall, per

följ ande:beräknas enligtdjurenheterAntaletdjurenhet.och

diurenheterAntalDjurslag
1,0Mjölkkor
1,0och dikorAm-
0,5Suggor

0,15Tackor
0,15Getter

emårsbeslutF12. 1.7

viktigtdetskall försämrasåtgärdenfor inte ärmåluppfyllelsenFör att
påutförsodlingenekologiskadenutformas såfemårsbesluten attatt

beslutsperioden.helaundermarksamma

kostnadochFörväntad anslutningl12.

arbete iJordbruksverketsredovisatsvadbakgrundMot av-omsomav
tillanslutningenhittillsvarandetill denhänsynoch medl2.l.2snitt

följan-utredningenodling bedömerekologiskför attmiljöersättningen
programperioden:vid slutetförväntasåtgärden kantillde anslutning av
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ÅrligUppskattad Ersättning kostnad
areal ha ha kr krper

Vall 290 000 500 145 000 000
Spannmål 200 000 1 300 260 000 000
Oljeväxter ll 000 2 200 24 200 000
Proteingrödor 10 000 2 200 22 000 000
Potatis 7 000 2 200 15 400 000
Sockerbetor 6 000 2 200 13 200 000
Grönsaker 1 300 5 000 6 500 000
Frukt och bär 600 7 500 4 500 000
Totalt 490 800 000

ÅrligUppskattat Antal djur- kostnad
antal djur enheter kr

Mjölkkor 70 000 70 000 119 000 000
ochArn- dikor 34 000 34 000 80057 000

Tackor 55 000 8 250 14 025 000
Getter 2 000 300 510 000
Suggor 13 000 6 500 11 050 000
Totalt 202 385 000

Eftersom anslutningen till miljöersättningen för ekologisk odling
förväntas öka stegvis under programperioden kommer kostnader-även

för åtgärden öka successivt. Kostnadenatt vid slutetna av programpe-
rioden beräknas till 700 miljoner kronor. Till detta kommer det rik-ca
tade investeringsstöd för ekologisk produktion föreslås i avsnittsom
18.4.3.

12.2 Motiv för utredningens förslag
12.2.l Bakgrundsfakta ekologisk produktionom

12.2.1.1 Mål för den ekologiska produktionen

Riksdagen beslutade år 1994 10 % Sveriges åkerareal bör läggasatt av
till ekologisk odling till år 2000 prop. 1993/941157, bet.om

1993/94:JoU22, rskr. 1993/942272. Ersättningen till ekologisk produk-
tion inom miljöprogrammet har i kombination med ökad efterfråganen
på ekologiska produkter stimulerat utvecklingen och resulterat i en
ökad andel ekologiskt odlad areal, från 3,7 % år 1995 till 8 % årca
1998. Regeringen uttalade i propositionen Hållbart fiske och jordbruk
prop. 1997/98:2, bet. 1997/98:JoU9, rskr. 1997/981116 förutsätt-att
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åkerarealodladmålet % ekologisktgoda för uppnå 10ningarna är att
till år 2000.

mål för denföreslåhar fått uppdragJordbruksverket i att ett nytt
tillskall redovisasefter Uppdragetproduktionen år 2000.ekologiska

slutligahar inför sinaUtredningenden 30 juni 1999.regeringen senast
Jordbruksverketerfarit arbetsgrupp inomställningstaganden att pre-en

jordbru-svenskadetmålet skall 20 %föreslagitliminärt attatt vara av
framställdaekologiskt år 2005.produkter skallkets vara

kontroll och märkningRegelverk,12.2. l

produktion iför ekologiskminimireglerfinnsEUInom gemensamma
livsmedelmarknadsförafåEEG 2092/91. Förförordningrådets attm

kontrollerad ochkrävs produktionenproduceradeekologiskt ärattsom
kontrollorgan ansvarigellermyndighetgodkänd ett myn-somavav en

godkända kontrollorganfinns det tvåSverigedighet har Iutsett. som
Svenskaproduktion; och Demeter-ekologisk KRAVutför kontroll av

förbundet.
for växtodlingreglerDemeterförbundet harochBåde KRAV egna

för fåuppfyllamedlemmarna måsteanimalieproduktionoch attsom
företag intekontrollmärke. derespektive För ärsälja underrätt att som

anslutna tillvillorganisationerna,någonmedlemmar i men varaav
närvarande EU:sodling, gäller förfor ekologiskmiljöersättningen reg-

företagekologiskt lantbruk.föreskrifter Dessaler och Sveriges om
marknads-får intelänsstyrelsernastickprovkontrolleras menavgenom
kontrolle-harekologiska de inteprodukteroch sälja sinaföra omsom

Demeterförbundet.ellerKRAVrats av

miljöprogrammet12.2. l Insatser utöver

miljoner kronorhar regeringen 15miljöprogrammetUtöver avsatt per
marknadsstödjandeutvecklingsverksamhetochtill försöks-år samt

utvecklingsverksam-Försöks- ochoch 1999.under åren 1998åtgärder
ochför Skogs-gjorts inomkompletterar den satsningheten ramensom

kronormiljonerverksamhet till vilken 46,5forskningsrådsjordbrukets
1996-1998.under periodenekologisk forskninganvisades för
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l2.2.2 Tidigare utvärderingar och analyser av
nuvarande milj öersättning för ekologisk
odling

12.2.2.1 Milj

I Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets
analys problem och brister med ersättningen för ekologisk odling iav
miljöstödsöversynen SJV 1997a diskuteras b1.a. de frågor MPUsom
enligt direktiven särskilt skall beakta, nämligen områdesindelningen
och ersättningsnivåema för- och nackdelarna frigöramedsamt mil-att
jöersättningen från de krav gäller ekologisk odling enligt rådetssom
förordning 2092/91. Nedan sammanfattning verkens analysges en av

de inkomna synpunktema.av

Områdesindelning och måluppfyllelse

Samtidigt andelen ekologiskt odlad areal relativt låg iär södrasom
Sverige har betydande grovfoderarealer i Sverige anslutits tillnorra
ersättningen. Huvuddelen dessa arealer inte anslutna till kontrol-ärav
len för ekologisk produktion KRAV eller Demeter, och djurtät-genom
heten ekologiskt hållna djur låg. Kritik har riktatsärav mot att ersätt-
ning till andel gått till vallarealer legatstor vall flerai år ochsom som

inte gödslats. Dessa tidigare extensivt odlade marker drivs påsom nu
med miljöersättning försätt ekologisk odling, vilket har medförtsamma

form "passiv ekologisk odling leder till produkter påen av som
marknaden. För motverka detta föreslåsatt aktivt brukandeatt mer
borde förgälla ersättning. Gentemot denna kritikatt anför verken
dels ersättningen för ekologisk odlingatt i nuvarande miljöprogram

dess miljötjänster några krav på ekologiska produkter skallattavser
på marknaden finnsavsättas inte, dels EG:s miljöersättningsförord-att

ning 2078/92 tidigare vidtagenäven extensiñering.avser

Ersättningsnivåerna

Många synpunktema det gällernär ersättningsnivåerna stödet förrörav
ekologisk djurhållning, vilket upplevs för lågt för stimulera tillattvara
omläggning djurhållningen. Vissa ekologisk djurhållningattav menar
bör få högre ersättning, medan andra stödet bör differentierasattanser
med hänsyn till dem lägger helt, dvs. lägre ersättning börsom om ges
vid delvis omläggning. Djurersättningen också missgynnasägs icke-
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till det gällerknyts vallareal.idisslande djur, eftersom ersättningen När
inkom-har synpunkterrespektivefrågan ersättningsnivåema i zonom

miljöproblemenslättbygderna, därbör öka imit ersättningen ärattom
störst.

länen i 2de sydligaden låga anslutningen iVerken att zonmenar
fråga någradockhöjd ersättning. Detmotiveraskulle kunna är omen

några år.kraft underåtgärden endast har varit ifå län, samtidigt som
överväganden skulle kunna isänkt ersättning motgöras zonom

vallandelmed högkombinationhöga anslutningen ibakgrund denav
dockbrukad. Förhållandetdelvis extensivtsannolikt är mestärsom

entydig.och bilden på intetfåtal län,markant i är sättett
budgete-för åtgärdenanalys budgetenEnligt verken visar attaven

medomfattningtill för ersättningenräckerrade medel inte att enge
fördeladproportionelltskallarealen dennaodladedenlO % varaomav

totala åkerarealen.hänsyn till denmedde olikamellan zonema

odlingekologiskförordning 2092/91till rådetsKopplingen om

förframförts reglernakritikmiljöstödsöversynen harEnligt mot att er-
upplevsvilketalltför detaljerade,för ekologisk odlingsättningen är

tillhänvisningentvingandemed åtgärden.målsättningen Denmotverka
mark-reglerkritiseras, eftersom EG:s2092/91rådets förordning avser

kontinuerligt.och ändrasekologiska produkter dessutomnadsföring av
för deomfattande regelsystemmed såomotiveratupplevsDet ettsom

produkter. Omkontrollen ekologiskautanförproducenter står avsom
innebärförordning ändras på någotrådets vä-reglerna i sätt ensom

förproduktionhar planerat sinjordbrukarenackdel för desentlig som
inteersättningsbeslutet troligenåtagandeperioden kanfemårigaden

förvaltningsbe-gynnandereglerförvaltningslagensenligtändras, om
reglerdär olikakommer uppståsituationinnebärslut. Detta attatt en

miljöpro-anslöts tillskiftetberoende påför olika skiftengäller när
iareal kommeransluter sinsuccessivtfall jordbrukarendeIgrammet.

odling.ekologiskaför skiften hansgälla olika ifall olika reglerså att
undvikasverken kunnaskulle enligtproblemDenna typ reg-omav

kopplasförställetmiljöprogrammet, iskrevs in ilema för odlingen att
produktervill säljajordbrukare sinatill förordning. DeEU:s somsom

påmotsvarighetförordning och dessändå följaekologiska måste EU:s
kontrollerasak för kontrollorganetblir dådjursidan, detta attenmen

stödhanteringsfråga.och inte en
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12.2.3 Utredningens analys nuvarandeav
miljöersättning for ekologisk odling

12.2.3.1 Anslutning och måluppfyllelse

Den ekologiskt odlade arealen i Sverige har stadigt ökat sedan år 1985
då Altemativodlamas riksförbund numera Ekologiska lantbrukarna
och bildades.KRAV

Den totala arealen hela landet anslutitsöver till miljöersättning-som
för ekologisk odling uppgick år till1998 244 ha, eller000 8 %en ca av

den totala andelen åkermark se figur 12.1.
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Figur 12.1. Procentuell andel ekologisk odling den totala åkerare-av
alen 1985 till 1998. Källa: SJV.

Den anslutningen har skett i vilkenstörsta omfattar stödom-zon
rådena och delar stödområdel-4 se5 bilaga 3, där 16,5 %ävenav ca

åkerarealen odlas ekologiskt med miljöersättning år 1998. Iav zon
vilken omfattar landetövriga dvs. huvudsakligen Götalands och Svea-
lands slättbygder, anslutningen till miljöersättningenär 4,5 %ca av
åkerarealen. Skillnaden mellan olika län Skånei endastär stor, ärt.ex.
2 % åkerarealen ekologiskt odlad medan andelen Jämtlandi 33 %.ärav

Antalet lantbrukare med miljöersätming för ekologisk odling upp-
gick år 1998 till 13 755. Antalet KRAV-anslutna odlare uppgick år
1997 till totalt 2 700, med areal på totalt 000 ha.100 I vissaca en ca
län, Stockholm, Uppsala, Kalmar och Skaraborg,t.ex. andelär storen

arealen med miljöersättning också KRAV-ansluten, medan det iav
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten mindre Aär än

arealen det.ärav som
Under år 1997 den ekologiskt odlade grovfoderarealens andelvar ca

70 % den totala ekologiskt odlade arealen. nordligaste länenDeav
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för-Norrbotten harochJämtland, VästerbottenVästernorrland, en
anslutna.grovfoderarealerandelhöghållandevis

od-ekologiskförmiljöersättningenantalet djur ivisastabell 12.1I
antalet djur i Sve-totalaförhållande till detår idjurslag 1998,ling per

till KRAV.anslutnaantalet djurochrige

antalantal djur KRAVsamtantal djur Sverige, iTotalt iTabell 12.1.
Jord-Källor:år 1998.ekologisk odlingförmiljöersättningendjur i
ADB-för 1998.KRAV-statistikSCB.årsbok 1998,bruksstatistisk

1998, SJV.IAKSsystemet

miljö-Djur iantalTotalt
ersättningenKRAVDjur iSverigeidjurDjurslag

%3,2400% 142,612 000449 000Mjölkkor
%l2,620 5005,4 %800163 000 8Am-/dikor
%20000% 355,5000 10 000179Tackor

41 %% 45012 142083 5003Getter
%0,4% 0000,2 1570264 000Suggor

Uppgift för 1995.a

såvälinommjölkkor ochantaletframgårtabellenAv att suggor
för-lågt irelativtKRAVekologisk odlingför ärmiljöersättningen som

och dikor,AndelenSverige.antalet djur itotalatill dethållande am-
däremot hög.miljöersättningmedoch ärtackor getter

djurtilläggformdjurhållning iekologiskför ettErsättning peravges
krävsför hektarfå ersättning attgrönfoder. Förvall eller etthektar att
hållstackor eller 88dikor, 2och gettermjölkko, 11/21 en-suggor,am-

grovfode-hektardjurtilläggandelekologiska reglerna. Lägstdeligt per
mindretillutgårdjurtillägg änlänen, därnordligastederareal utgår i
grovfode-anslutnatillförhållandeanslutning iStörstarealen.%15 av

djurtillägg utgårdärSkaraborgs län,Hallands ochUppsala,rarealer har
ekolo-hektardjurtilläggAndelengrovfoderarealen.till 35 % perca av

och 1996-1997.1995-1996både mellansjunkit,areal hargiskt odlad

ochmyndighetermed vissagenomgångarUtredningensl2.2.3.2
organisationer

miljöprogrammetnuvarandedetanalysutredningensdel iSom aven
olikafrånföreträdarefråninhämtatssynpunkterjordbruket harför

föl-bl.a.hargenomgångarVid dessaorganisationer.ochmyndigheter
framkom-odlingekologisktillmiljöersättningenpåsynpunkterjande

mit.
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Jordbruksverket SJV har i skrivelse till utredningen SJVen
1998a analyserat administrativa problem med hanteringen miljöer-av
sättningarna lämnat förslagsamt på lösningar dessa problem. Närav
det gäller ekologisk odling SJV i kommande miljöprogramatt ettanser
bör reglerna för odlingen skrivas in i Några tvingandeprogrammet.
hänvisningar till EG:s förordning ekologisk produktion bör inteom

Ettgöras. ytterligare förslag till förändring utökningär med ekolo-att
gisk djurhållning bör betraktas ändring miljöersättningsåta-som en av
gandet. Genom hantera utökningenatt på detta behöver inga åta-sätt
ganden förlängas och samtliga åtaganden inom ersättningen till ekolo-
gisk odling blir på detta femåriga, i likhetsätt med andra miljöersätt-
ningar. SJV påtalar också den speciella beräkningsmodellatt i detsom
nuvarande miljöprogrammet används för det tillägget för ekolo-extra
gisk djurhållning avviker från det användssätt i andra stöd då oli-som
ka djurkategorier skall jämföras volymmässigt. Enligt SJV skulle det
bli administrativt enklare hantera de ekologiskaatt djurtilläggen om

djurenhetsbegrepp används i andra djurstödsamma också användssom
för milj öersättningen för ekologisk odling.

Naturvårdsverket NV ekologisk odling framföratt allt bidraranser
till minskad bekämpningsmedelsanvändning och det därige-attmenar

angeläget ekologiskär odling förekommeratt inom minst ut-samma
sträckning i södra Sverige i landet. förordarNVresten därförsom av

ersättningsnivån höjsatt i södra Sverige så den kostnads-att motsvarar
bortfallet. Enligt NV bör krav på obligatoriskett utbildning i växtnä-
ringsfrågor kopplas till ersättningen.

Lantbruksdirektärers förening LD ifrågasätter syftet med ersätt-
Ärningen till ekologisk produktion. det förstartstöd fåett igång denatt

ekologiska produktionen tills efterfrågan ökar, eller det kontinu-är ett
erligt produktionsstöd samhället vill i syfte minimera jord-som attge
brukets resursanvändning Enligt LD ersättningen förär enkel sökaatt
i dag, kan få miljöersättning för redan tidigare extensivtman odlade
marker, vilket har medfört form "passiv" ekologisk odling. Deten av
finns många seriösa ekologiska odlare, framför allt gäller det de som
har ekologisk djurhållning, skärpning kraven för t.ex. växt-men en av
följd behövs för undvika alltför mångaatt passiva" odlare. Ekologisk
djurhållning skulle kunna premieras bättre, och ersättningen behöver
eventuellt höjas i slättbygdema.

l2.2.3.3 Synpunkter och förslag från Ekologiska lantbrukama

Ekologiska lantbrukarna EL har i frånpromemoria den 5en mars
1999 redovisat de svagheter i den nuvarande miljöersättningen för
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åtgärdas miljöpro-behöver i detodlingekologisk EL nyasom menar
medtillför kommaolika lösningardiskuterat rättaattgrammet samt

svaghetema.
öersättningen:nuvarande miljfölj ande svagheter i denpekar påEL

växtod-tilldagdelen ersättningen går ihelt övervägandeDen av
stimuleras lmap-djurhållningtill ekologiskomläggninglingen, och

alls.past
ersättningsni-zonindelningen förnuvarandeför denMotiven samt

kan ifrågasättas.våema
grönsaks-specialodlingar,stimulans förbrist påfinnsDet t.ex.en

växthusodling.fiilands-såvälodling som
djurersättningen missgynnarkonstruktionNuvarande systema-av

synnerhet och höns.djurslag, svinitiskt vissa
ekologiskförordningtill rådetskopplingennuvarandeDen pro-om

förvirringoch onödigproblembåde administrativaskaparduktion
möjlig.förenkling reglernaavsevärdlantbrukarna. En ärhos av

miljöersättningarde fåodlingekologiskförErsättningen är en av
UID. Detutbildningkrav delta iformellt påhelt saknasdär det att

gårdsanalysdokumentation ochkrav påfinns heller inga motsva-
resurshushållande kon-förmiljöersättningenfinnsrande de isom

jordbruk.ventionellt
ekologis-denreglerna måstede nuvarandetolkningEnligt SJV av:s

till ersättning. Dettaför berättigaskörd varje årodlingenka attge
vid missväxt,till utebliven ersättningfall lett ävenhar radi omen

odlingsåtgärder.fullt normalagenomförtlantbrukaren

förtänkbara lösningarföreslår följandelantbrukarna attEkologiska
redovisade svaghetema:med detillkomma rätta

djurer-tillbör läggasmiljöersättningendelrelativt överEn stor av
helalikasannoliktkanoch denna ersättning översättningen, vara

landet.
kan-stället för regionergrödor idifferentiering påModellen med en

ändamålsenlig.ske kan vara mer
andraeventuelltochför grönsakerbehövsersättningsnivåhögreEn

kompletteras,Hektarstöden behöver dessutomspecialodlingar. t.ex.
införasväxthusodling börStöd tillinvesteringsstöd. ävenmed om

finansiering.nationelldet delvis kräver
ochdjurenheter,faktiskt antalbör beräknas påDj urersättningen u-
Djurer-foderförbrukning.avspegla faktiskskallrenhetsberälcningen

och dess-areal,brukningsenhetensfördelas på helabörsättningen
för eko-investeringsstödkompletterandebör övervägas t.ex.utom

hönsproduktion.ochlogisk svin-
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Miljöersättningen för ekologisk odling bör normalt utgå till hela0
brukningsenheten och förutsätta hel omläggning inklusive djurhåll-
ningen. Femårsbeslutet behöver då inte specificera arealer eller djur.
Den årliga ersättningen beräknas på faktiskt brukad areal och fak-
tiskt djurantal. Fortfarande bör möjlighet erbjudas söka ersätt-atten
ning omläggningsplan, dennautan börersättning lägre.men vara
Det bör analys- ochövervägas utbildningsmodul den0 typom en av

finns i miljöersättningen för resurshushållande konventionelltsom
jordbruk kan arbetas in i ersättningen för ekologisk odling.
SJV tolkning regelverket vad gäller krav årligpå skörd bör änd-0 :s av
ras.
Alla grödor bör i princip stödberättigade.0 vara

Övriga12.2.3 inkomna synpunkter

rädgårdsnäringensT Riksförbund TRF påpekar i skrivelse från denen
februari17 1999 den svenska miljöersättningen föratt ekologisk odling

för närvarande endast omfattar stöd for ekologisk odling på friland.
Ersättning utgår inte till produktion plantskoleväxter eller andra slagav

icke ätbara trädgårdsprodukter. Ersättning utgår inte heller för eko-av
logisk odling växthusprodukter, sig ätbara eller icke ätbara.av vare
TRF många företag upplever övergångenatt till ekologisk odlingmenar

hög tröskel sig Inte minst denatt ta över. starka konkurrensensom en
på marknaden och det pressade lönsamhetsläget innebär risk för fö-en

innan har kunnat konsolideraretagen företaget i denna od-man nya
lingsform. Ett övergångsstöd för ekologisk växthusodling skulle därför
verka stimulerande och minska den ekonomiska risken för företagen.
Enligt TRF bör stödet förutgå produktion såväl ätbara icke ät-av som
bara växthusprodukter.

TRF dessutom bör detatt även nuvarande ekolo-överanser man se
giska stödets bidragsbelopp och beakta frilandsodlingen mycketatt är
manuellt arbetsintensiv och omsättningsbeloppenatt arealenhet ärper
höga.

12.2.3.5 Kopplingen till rådets förordning 2092/91

Bakgrund

Som tidigare det rådets förordningnämnts är ekologisk produktionom
2092/91 för närvarande direkt reglerar vad får saluförassom som som
ekologiskt producerat i Sverige. Endast producenter certifierassom av

godkänt kontrollorgan harett använda beteckningenrätt ekologisktatt
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ansökningar godkännan-Jordbruksverketprodukter.på sina prövar om
kontroll-förtillsynsmyndighet ochkontrollorgan,de attär svararsom

EG-förordningen.iuppfyller kravenoch verksamhetreglerorganens
direktinnehåller ingen2078/92miljöersättningsförordningEG:s

tillämpningsför-produktion. Iför ekologiskregelverkettillhänvisning
fastställerdemedlemsländernadock746/96 krävs närordningen att

skall hänsyn"taersättningamainnehåll och nivån påmiljöåtagandenas
ochkvalitetsprodukterför"gemenskapsbestämmelsemabl.a.till pro-

jordbruk".ekologisktfråndukter
regeringenvaldefastställdesnuvarande miljöprogrammetdetNär
ekologiskavillkoren för detkoppladirektväxtodlingenbeträffarvad att

lö-därmed bundet2092/91. Sverigeförordningrådets attstödet till är
förändras.EG-förordningenallteftersomvillkorenpande ändra

miljöstödsförord-svenskaförstainnehöll denUrsprungligen även
formuleringenEG-förordningen. Den ärtillhänvisningdirektningen en

miljöstöd,1997:1336förordningennuvarandedenborttagen i om
villkoren. Be-Jordbruksverket bestämmabemyndigarställeti attsom

i sinadock tvingatverketbindningenursprungligaden attroende på är
förordningi rådetsdetalj följa1998:10 iföreskrifter SJVFS texten

Även tillåtnapositivlistormedomfattande bilagoma överde2092/91.
helhet.älpmedel i sinåtergesproduktionshj

djur-saknas,djurhållningför ekologisk ärEG-regler ännuEftersom
detaljerademindrenågotkonstruktion. Dereglerna däremot ärav egen
djurregler,KRAV:sförenklad versionbeskrivasoch kan avensom

IFOAMStandardsBasicpå debaserasvilka i sin utgestur avsom
Movements.Agricultureof OrganicFederationInternational

eko-marknadsföring2092/91förordningrådetsReglerna i avavser
bekämpningsmedelkontinuerligt. Föroch ändrasprodukterlogiska

medel kangodkändatidigaresamtidigtmedelgodkänns t.ex. somnya
nack-införs innebärregeluppstår någonProblembort. närtas ensom

produktionsinplaneratstödet och harmed ijordbrukaredel för ärsom
förvalt-Enligtbörjade.femårsperiodengälldereglerefter de närsom

nackdel.enskildestill denbeslutfår inteningslagen ompröva ettman
understödetförföreskriftema ersätt-införs ireglerhårdareOm nya

omfattakommerregler endastdessaföljden attningsperioden blir att
brukareEnefter regeländringen.till ersättningenanslutitsskiften som

olikafår på dettaersättningsperioden sättunderåtagandetutökatsom
kon-medför detmyndigheternaskiften.olika För attfölja förregler att

oli-beaktainformationsmaterial måsteförsvåras, atttrollverksamheten
ersättningentillanslutitsbrukarenberoende pågällerreglerka när

m.m.
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Utredningen den nuvarande ordningenatt med tvingandeanser en
hänvisning till rådets förordning ekologisk produktion bör ändras.om
Den administrativtär tungrodd och den förvirrande förär j ordbrukaren.

Borttagande tvingande hänvisning till rådets förordningav

Ett förenklasätt reglerna föratt är odlingen skrivsatt in i programmet,
något förordas i Jordbruksverkets förstudie infor miljöpro-som ett nytt

SJV 1998a. Några tvingande hänvisningar till rådets förordninggram
ekologisk produktion bör i så fall inte Inte heller börgöras. någonom

tvingande koppling till IFOAM:s regler eller dess efterföljare formi av
eventuell rådsförordning finnas för den ekologiska djurhållningen.en

Härigenom skapas stabilitet hanteringenstörre i miljöersättning-en av
jordbrukareDe vill sälja sina produkter ekologiska måsteen. som som

följa rådets förordning och dess motsvarighet på djursidan, dettamen
blir då sak för de godkända kontrollorganen kontrollera och inteen att

stödhanteringsfråga. De regler skrivs in i förordningen kontrol-en som
leras länsstyrelserna. Dessa regler kan ha varierande räckvidd.av en
Minimikrav för växtodlingen förbud kemiskaär bekämpningsme-mot
del och handelsgödsel. Minimikrav på djurhållningen foder, djur-rör
miljö hälso- och sjukvård.samt

Krav på kontrollerad och godkänd produktion

Ett alternativ produktionenannat skallär kontrolleradatt och god-vara
känd s.k. godkänt kontrollorgan förett ekologisk produktion, förav
närvarande KRAV eller Demeter. Jordbrukaren skall då förete intygett

detta vid kontroll och länsstyrelsens kontroll kan begränsas tillom are-
aler och djurantal vilket troligtvis skulle leda till administrativm.m.,
förenkling hos länsstyrelsen. Denna ordning innebär jordbrukare iatt
samband med avtalsteclcnandet förbinder sig kontinuerligtatt anpassa
sig till regelverket. Enligt vad utredningen erfarit tillämpas denna 0rd-
ning i övriga EU-länder. Brukaren får betala för kontrollen. Det allagör
ekologiska producenter säljer sina produkter ekologiska redansom som
i dag. Brukare bara har mindre arealer och ingen ekologisksom av-
saluproduktion får dock ökade kostnader. Alternativet kan därför sägas
missgynna nämnda producenter och därför verka negativt på anslut-
ningen till programmet.

Ett krav på produktionen skall kontrolleradatt och godkändvara av
godkänt kontrollorganett diskuterades dock redan vid införandet av

nuvarande miljöprogram, metoden bedömdes olämplig efter-men som
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skulle kontroll-praktikentill miljöersättning då i avgörasrätten avsom
sig.organisationerna självanågotorganisationerna, även motsattesom

sådan koppling.fortfarande bestämt tanken på IavvisarKRAV enen
allt tillhänvisar framförskrivelse från den april 1999 KRAVl att man

organisatio-frivillig ochanslutningen till skallvill KRAV attatt vara
skulle vidoberoendetrovärdighet äventyrasgarant samman-somnens

myndighetsuppgifter.blandning med

Utredningens slutsatser12.3

ekologiskmiljöersättningar förMotiv forl2.3.l

produktion

lokala ochbygger påsyftar till produktionjordbrukEkologiskt en som
växtskydd baserasVäxtnäringsförsörjning ochförnyelsebara resurser.

och kvä-med blandningväxtföljd där vallen sinvarieradpå gräs-aven
avgörande roll. Kemiska bekämp-spelarveñxerande baljväxter en

alls ekologisk odling.handelsgödsel används inte i Denningsmedel och
på denviktig del i produktionssystemeturhållningenekologiska är en

till foderproduktions-Djurtätheten gårdensekologiska gården. anpassas
orsakernade främstadjurkoncentrationer,förmåga. Stora ärsom en av

vid eko-förekommer därförväxtnäringsläckage, intetill problem med
djurhållning.logisk

l997/98:JoU9,1997/98:2, bet.statsmaktemas beslut prop.Enligt
del iekologiska produktionenbör denrskr. 1997/98: 116 enses som en

Eftersom den eko-hållbart svenskt jordbruk.förstrategisk satsning ett
miljöanpassaarbetet medproduktionen spjutspets ilogiska är atten

priorite-den ekologiska produktionenutvecklingenjordbruket ettär av
område.rat

underfördärför finns starka skäldetUtredningen ävenattattanser
produktio-ekologiskastödja utvecklingen denprogramperiodnästa av

jordbruksproduk-för ekologisksärskild miljöersättningennen genom
stöd. Tillräckligastatligtminskar dock behovetMed tidention. av

bra villkorskapabättre förmågamarknadsandelar kommer attatt ge en
stabilaremarknad ochVäl fungerandeför producenterna av-genom en

ochsättning priser.

regelverketFörenklingarl2.3.2 av

mil-samband medkritik framförts ii denUtredningen instämmer som
villkorengäller den nuvarande kopplingenjöstödsöversynen detnär av
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för miljöersättningen för ekologisk odling till rådets förordning
2092/91. Eftersom EG:s regler marknadsföring ekologiskaavser av
produkter och dessutom ändras kontinuerligt den nuvarande ord-är
ningen förvirrande för jordbrukaren samtidigt den medför attsom
myndigheternas kontrollverksamhet försvåras. För jordbrukareen som
successivt ansluter sin areal till miljöersättningen kan olika regler gälla
för olika skiften hansi ekologiska odling.

Om reglerna för odlingen skrevs in i miljöprogrammet och därefter
gällde under hela programperioden skulle stabilitet i miljö-störreen
stödshanteringen skapas, vilket skulle underlätta såväl för jordbrukarna

för de administrerande myndigheterna. Enligt rådets förordningsom
2092/91 det enbart framtagnaär i enlighet med förord-ärvaror som
ningens regler får kallas ekologiska". Utredningen föreslår därförsom

de svenska reglerna för miljöersättningenatt för ekologisk produktion
till de produktionsregler gäller enligt rådets förordninganpassas som

2092/91 vid den tidpunkt då det svenska regelverket utformas, samt att
de därefter inte ändras under programperioden. På detta slippersätt

de problem finns dagi med jordbrukare kan tvingasattman som en
följa olika regler på olika skiften, samtidigt ordet ekologiskt börsom
kunna få finnas kvar i stödformens namn.

För ytterligare förenkla regelverket föreslåratt utredningen dess-
det djurenhetsbegrepputom att gängse används i andrasom gemen-

skapsfinansierade djurstöd också används inom miljöersättningen för
ekologisk produktion.

l2.3.3 Ersättningsnivåerna

Utredningen instämmer i Ekologiska lantbrukarnas bedömning rela-att
tionen mellan ersättning till Växtodling och djurhållning behöver för-
ändras, så gårdar lägger sin djurhållningatt även premieras försom om
detta. De positiva miljöeffekterna ekologisk drift i hög grad knut-ärav

till omläggningen djurhållningen, kräver balansgod mel-na av som en
lan djurantal och foderodling denpå enskilda gården. Gårdar med en-
bart växtodlingen omlagd och fortsatt intensiv konventionell djurhåll-
ning kan i fall skapa ökad miljöbelasming,värsta kon-t.ex. attgenom

all stallgödsel till den ekologiskacentrera arealen.
När det gäller den nuvarande differentieringen ersättningsnivåer-av
utifrån geografisk allmän bedömning,är delas Ekolo-na zon en som av

giska lantbrukarna, motiven för regional differentieringatt ären svaga
inom djurproduktionen. denI mån det finns någon skillnad i merkost-
nadema vid omläggning tenderar de högre i skogsbyg-snarast att vara



EkologiskSOU jordbruksproduktion 1891999:78

oftast går-derna och i Norrland, där specialiseringen längre gången,är
fodermindre och beroendet inköptdarna stort.av

det finnsväxtodlingssidan det däremot säkert riktigtPå är att en
ettårigagårdar med hög andelhögre merkostnad vid omläggning av

stärkelsepo-då för dem har specialgrödorgrödor, i synnerhet som som
emellertid skillnadernaFrågan inteeller sockerbetor.tatis är snarareom

tillknutna till grödorna regionen.änär
ersättningsnivå-grödbaserad differentieringövergång tillEn en av

föreslås ihektar respektive djurenhetde ersättningarmed somperema,
kun-skulle enligt utredningens bedömningl2.l.6,avsnitt sammantaget

följande mål:bättre styrning motna ge en
ekologisk djurhållningbättre stimulans till0

till omläggning hela produktionenbättre incitament av0
respektivedjurproduktion slätt-mellan jämförbar iutjämning0

skogsbygd
vallodlingekologisk odling t.ex.till passivmindre incitament0

djurhållningomlagdutan
grönsakertill odlingbättre incitament t.ex.av0

hålla budgetramen.möjlighet atten

leder denuvarande regionala differentieringenmed denJämfört
slättbygdematill företagersättningsnivåema vissa igrödbaserade att

regionaltill med detta skullekan kommamissgynnas. För rättaatt en
ersättningsnivå-de grödbaseradebehövadifferentiering göras även av

administrerablir dock ersättningssystem svårareGenerellt attsettema.
för olika grödgrupper.ersättningsnivåer inrättasförvalta fleroch som

differentieringföreslå ytterligaredärför valt inteUtredningen har att en
ersättningen.av

Ekologiska lant-synpunkter redovisatsBeträffande övriga som av
följ ande bedömning.brukarna har MPU gjort

nuvarandedenbedömt lämpligt ha kvarUtredningen har det attvara
arealenochför ekologisk djurhållningmellan ersättningkopplingen

stimulerasbetesvall eller grönfodergrödor. Härigenomslåttervall, en
stimulerasoch djurproduktion. Vidarefoderproduktionintegrering av

växtnäringsläckaget.växtföljd minskarmiljövänligbalanserad, somen
vissakan finnasutredningen dock peka på detSamtidigt vill att

köttproduktionen.gällerbedömningsunderlaget detoklarheter i när
till de ställningstagan-slutligt bedömas i anslutningFrågan bör därför

uppdragJordbruksverket har redovisat sittden behövs ettnär omsom
produktionen efter 2000.mål för den ekologiska årnytt
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12.3.4 Utredningens bedömning förslagTRF:sav om
stöd till ekologisk växthusodling

Trädgårdsnäringens Riksförbund har föreslagit lämnasstöd bordeatt
till ekologisk växthusodling såväl ätbara icke ätbara produkter.av som

fulltDet möjligt låta sådantär stöd bli del miljöprogram-att ett en av
finnsDet såvitt utredningen känner tillmet. sådant stöd i Holland påett

10 000 lcr/ha, för övrigt stödnivå för frilandsprodulction.ca samma som
kr/mz. 1cr/m2Växthusodlingen vanligen 200-400omsätter Ett stöd på 1

måste därför bedömas marginell stimulans. Stödnivånytterstvara en
kan naturligtvis höjas det blir falli så helt nationell fi-men genom en
nansiering. Det högsta stödbelopp år EG kan bevilja för ettåri-per som

grödor 600 ca 5 000 kr ha.är Den ekologiska växthusod-ga euro per
lingen i Sverige i dag blygsam, finnstotaltär ha.10 tordeDen på sinca

Ävenhöjd komma tredubblas under programperioden.att med en
mångdubbelt högre ersättningsnivå kommer stödet totalt bli litet.sett att
Administrationskostnadema för stöd kan därmed bli iett separat stora
förhållande till de belopp utbetalas. Utredningen dennamotsom anser
bakgrund stöd till ekologisk växthusodlingatt ett inte börseparat infö-
ras.

l2.3.5 Avgränsning godkända arealerav

frågaEn har diskuterats gäller tolkningen nuvarande bestäm-som av
melser stöd till fiukt- och bärodling. Enligt förordningen lämnasom
stöd endast till "jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor

årligen används till foder-, livsmedels- och utsädesproduktionsom samt
ettåriga gröngödslingsgrödor". Detta har SJV tolkats bl.a.attav som
nyplanteringar kaninte få stöd förrän de bär skörd. Såvitt utredningen
kan förstå har detta aldrig varit avsikten. Bestämmelsen till förär att
undvika odlingar anmäls ekologiska ochatt sedan skötsintesom pro-
fessionellt. Om inte SJV sig kunna ändra sin tolkning behöveranser
förordningen ändras.

12.4 Administrativa konsekvenser

Den administrativa hanteringen miljöersättningen till ekologisk od-av
ling hos länsstyrelserna och SJV skulle troligtvis förenklas detom
ställdes krav på den ekologiska produktionen skulleatt kontrolle-vara
rad och godkänd s.k. godkänt kontrollorgan för ekologiskettav pro-
duktion för berättiga till miljöersättning.att Kontrollorganisationema
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själva sig dock denna skapa stabili-lösning. Förmotsätter störreatt en
hanteringen miljöersättningen, föri och därmed underlätta bådetet av

jordbrukama och de administrerande myndigheterna, föreslår ställeti
utredningen reglerna för odlingen skrivs ochin miljöprogrammetatt att

hela l2.3.2.regler gäller under programperioden se avsnittsamma
därEkologisk odling de åtgärder inom miljöprogrammetär en av

måluppfyllelsen för stödet försämras åtgärden utförs påinte sammaom
mark under hela beslutsperioden. därför väsentligt femårsbe-Det är att

utformas densluten så ekologiska odlingen skall ligga påatt samma
mark under hela åtagandeperioden. underlätta administrationenFör att

kopplas till unikbör åtgärden enligt SJV den minsta enhet harsom en
närvarande block-identitet. pågår diskussioner inom SJV hurFör om

databasen skall användas i detta och det så längesammanhang, änär
framtiden kommer finnas unikt identifierbaroklart det i lägreatt enom

det utformningenblock. Enligt därför viktigtnivå SJV iärän att man
jord-låser fast vid koppling tillmiljöprogrammet inte sig t.ex.av en
utfö-bruksblock bara slår fast skallåtgärdenatt programtexten attutan

under hela beslutsperioden.på markras samma
har föreslagit förEkologiska lantbrukarna miljöersättningenatt

femårsbeslutet förbindel-ekologisk odling konstrueras så innebäratt en
företagets areal och driva hela djurhållningen enligtbruka helaattse

underlätta för helt omlagdstödreglema. skulle de i dag harDet som
kraven på beslut vid areal ellerproduktion, utökningattgenom nya av

Enligt Ekologiska lantbrukarna borde detdjurhållning försvinner. även
för femårs-möjligt tillåta planerad omläggning inomatt envara ramen

omläggningsplan från ochbeslutet, förutsatt läggs fast börjanatt en
för dengenomförs under beslutets löptid. skulle endast utgåErsättning

del driften år omlagd. Ekologiska lantbrukarnavarje är anserav som
den programperiodendock det under kommande rim-åtminstone äratt

ekologiskligt erbjuda fortsatt möjlighet få förersättningävenatt atten
förbindelse till hel omlägg-växtodling på mindre delar gården, utanav

finns tydligtlägre, så detning. ersätmingsnivåema börMen ettattvara
finnas möjlighet bytaincitament till hel omläggning. bör ocksåDet att

för heltsig till den normala ersättningen dvs. den utgår om-somupp
underhelstlagda gårdar eller gårdar med omläggningsplan när som

perioden.
till vidaUtredningen med Ekologiska lantbrukarna såinstämmer att

grundtanken ikrav hel omläggning kan ligga linje medpå iett anses
fungeraekologiskt jordbruk. krav på hel omläggning kan dockEtt som

för jordbrukare funderar på lägga sinapsykologisk spärr att omen som
lägrearealer från konventionellt till ekologiskt jordbruk. En ersätt-

helt omlagda eller saknarningsnivå för gårdar, inte är om-som som
läggningsplan, kan också motverka ökad anslutning till miljöersätt-en
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förningen ekologisk odling, eftersom initialkostnaderna omlägg-vid
oftaningen relativt höga. Olika ersättningsnivåer förär gårdar med re-

spektive omläggningsplan skapar dessutom administrativautan pro-
blem och kostnader. Utredningen föreslår därför, nämndessom ovan,

femårsbesluten under kommande programperiod utformas såatt även
den ekologiska odlingen skall ligga på mark helaunder åta-att samma

gandeperioden.
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skyddszonerAnläggning13 av

Utredningens förslag13.1

Inledning13.1.1

infördes miljöersätt-det nuvarande miljöprogrammet år 1998Inom en
Åtgärdenresurshushållande konventionellt jordbruk.ning för är ett

kompetensutvecklingsprogram, direktatidsbegränsat utöver ut-som
innehåller krav på planering och dokumentation inombildningsinsatser

företaget, försiktighetsåtgärder bekämpningdet vid kemiskegna
kantzoner stråsäd skyddszoner utmedinklusive obesprutade i samt

vattendrag. nuvarande miljöprogrammet dessutomInom det finns en
stödformsärskild för anläggning extensiv vall och skyddszoner.av

Utredningen föreslår för resurshushållande kon-ersättningamaatt
ventionellt inklusive resurshushållande sockerbetorjordbruk, odling av

Gotland,på anläggning extensiv vall utgår miljöprogram-samt av ur
ersättningsform skyddszonerstället för anläggningI börmet. en ny av

införas. Anläggning skyddszoner, dvs. bevuxna åkennar-av remsor av
frånutmed och leder ytavrinningken vattendrag sjöar, till minskad

åkermark jordpartiklar.och lägre förluster fosfor bunden tilldärmed av
för faunan, utsträckningSkyddszoner och i någonär även gynnsamma

bekämpningsmedel intedå med kemiskaför floran bekämpningäven
skyddszo-Miljöersättningen för anläggningfår iförekomma avzonen.

od-miljökvalitetsmålen riktdärmed bidra till uppfylla Ettskall attner
Gift-övergödning i viss månlingslandskap, Levande Ingensjöar, samt

fri miljö.

Mål för åtgärdenl3.l.2

anläggas påMålet 000 ha skyddszoner utmed vattendrag skall4är att
programperioden.åkermark under
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13.1.3 Geografisk omfattning

Miljöersättning för anläggning skyddszoner lämnas i hela Göta-av
lands- och Svealandslänen.

13.1.4 Klassificering

Skyddszoner utmed sjöar eller vattendrag skall anläggas på åkermark.
Med åkermark dettai sammanhang mark kan användas tillmenas som
växtodling eller bete och lämplig plöja.är attsom

13. 1.5 Skötselvillkor

Skyddszoner skall anläggas utmed vattendrag och sjöar är ut-som
märkta på topografiska kartan. Kan brukare på tillfredsställandeetten

Visa vattendrag inte finns utmärktsätt topografiska kartanatt ett som
vattenförande under hela året bör skyddszonär längs sådantett vat-en

tendrag också ersättningsberättigande. Annan markanvändningvara
skall inte tillåtas mellan skyddszonen och vattendraget, sjön eller fält-
kanten.

En skyddszon skall minst 6 bred ersättning intemetervara men ges
för bredd 6 Den totala sträckanutöver skyddszon skallmeter. vara
minst 200 Denna sträcka behöver dock inte sammanhäng-meter. vara
ande.

Inom skyddszon det inte tillåtet sprida gödselmedelär elleratten
kemiska bekämpningsmedel. Under stödperioden skall skyddszonen
ligga obruten under hela den tid marken ingår i jordbruksföretaget.

Sådd skyddszon skall ske under våren det första året dåsenastav
marken ingår i arealen för stödet. Jordbruksverket bör få utfonna regler
för vilka grässlag skall sås in. Befintlig vall kan också användassom

skyddszon. Skyddszonen får slås tidigast den juli och skörden15som
skall bärgas. Länsstyrelsen bör ha möjlighet medge tidigare skör-att en
detidpunkt påtaglig risk föreligger för inkorsning från skyddszonenom
i utsädesodling. Grödan från skyddszonen får inte användas för utsä-
desproduktion. på skyddszonenBete tillåtet under hela betessäsong-är
en.
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Ersättningsnivåer1 3.1.6

kro-med 3 800för anläggande skyddszoner lämnasMiljöersättning av
ersättning förskyddszon och år. brukares totalahektar Om ennor per

kronor betalas inteskyddszon mindre 000 ersättningenlär än ut.

Femårsbeslut13.1.7

hela den femåri-finnas kvar mark underSkyddszonen måste på samma
beslutsperioden.ga

och kostnadFörväntad anslutning13. l

vidkronorför miljonerårlig kostnad ersättningen 15Beräknad är ca
full måluppfyllelse.

utredningens förslagMotiv för13.2

utvärderingar och analyserTidigare13.2.1 av

milj för anläggningnuvarande av

skyddszoner

östödsöversynenMilj13.2. 1l
.

RiksantikvarieämbetetsNaturvårdsverkets ochJordbruksverkets,När
miljöersätt-genomfördes hademiljöstöden SJV l997aöversyn av

introducerats,konventionellt jordbrukresurshushållande intetillningen
endasttill anläggning skyddszonerinnebar ersättningvilket ut-att av

och skyddszoner.östödet för vallgick milj extensivinom
hahade 500år 1996utvärderingen konstaterasI att t.o.m. ca

mål-ersättningsformen, vilketanslutits tillskyddszoner motsvarar en
Verkenarealmålet 000 ha.jämfört med på 3uppfyllelse på 17 %ca

kravet påorsak till låga måluppfyllelsenbedömer viktig den är attatt en
för till ersättning,lång berättigaskyddszonen måste 200 attmetervara

anlägga 200brukningsenheter kan svårteftersom på mångadet attvara
därförändradesskyddszon. årsammanhängande Fr.o.m. 1998meter

tillberättigaskyddszon krävs förde 200reglerna så attmeteratt som
också innebärsammanhängande, vilketbehöverstöd längreinte vara

får mindre ha.skifte med skyddszon 0,1änatt ett vara
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I analys problem och brister kritik harnämns inkommitatten av
förutsättningen endastersättning lämnasmot för bredatt metersex

skyddszon. Enligt verken den föreslagna bredden kompromissär en
utifrån praktiska, administrativa och kostnadseffektiva skäl. Sex meter

dessutom vanlig arbetsbredd hosär jordbruksmaskiner. Kriteriet bören
därför enligt miljöstödsöversynen kvarstå.

l3.2.2 Utredningens analys nuvarandeav

milj öersättning för anläggning skyddszonerav

13.2.2.1 Anslutning och måluppfyllelse

Hittills har l 200 ha åkermark anslutits till miljöersättningen förca an-
läggning skyddszoner, vilket måluppfyllelse på 40 I%.av ger en ca
figur 13.1 visas den länsvisa fördelningen ansökt areal år 1998 förav
skyddszoner. Den andelen ansökt areal, drygt finnsstörsta 20 %, i Skå-

län.ne
När det gäller ersättningen for resurshushållande konventionellt

jordbruk har år 1998 ansökan utbetalning inkommit för 455 000om ca
ha, vilket måluppfyllelse på 33 % jämfört med det uppsattager en ca
arealmålet som gäller slutet femårsperioden, dvs. år 2003. figurIav
13.2 denVisas länsvisa fördelningen ansökta arealer år 1998. An-av
sökningama från Skåne län omfattar 35 den% totala ansöktaav area-
len.
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13.2.2.2 Utredningens medgenomgångar vissa myndigheter och
organisationer

Som del i utredningens analys det nuvarande miljöprogrammeten av
för jordbruket har synpunkter inhämtats från företrädare från olika
myndigheter och organisationer. Vid dessa genomgångar har bl.a. föl-
jande synpunkter på miljöersättningama till resurshushållande konven-
tionellt jordbruk respektive vallextensiv och skyddszoner framkommit.

Lantbruksdirektörers förening LD miljöersättningen tillattmenar
resurshushållande konventionellt jordbruk behöver modifieras, attmen
det bra åtgärd bygga vidareär på. Orsakerna till förhållande-denatten
vis dåliga anslutningen till ersättningen skulle behöva undersökas. LD

vidare ersättningen till skyddszoner bör kunna införlivasatt ianser er-
sättningen till resurshushållande konventionellt jordbruk. Ersättningen
till extensiv vall blir då överflödig, eftersom lika kan sökagärnaman
miljöersättning för ekologisk odling i stället.

Svenska jägareförbundet SJF framhåller det finns starkatt en
Åtgärderkoppling mellan jordbruket och jaktintressena. vidtassom

inom jordbruket påverkar oña det j aktbara viltet. uppfattarSJF i huvud-
sak miljöersättningama positiva för viltet och jaktintresserna. Tillsom
de åtgärder fältviltet hör enligt SJF miljöersättningen försom gynnar
anläggning skyddszoner utmed vattendrag och de sprutfria kantzo-av

inom tillersättningen resurshushållande konventionell odling.nema

Övriga13.2.2.3 inkomna synpunkter

ÖrebroLänsstyrelsen län hari i skrivelse till Jordbruksdepartemen-en
utredningen fått del föreslagittet reglerna för skyddszonerta attsom av

ändras. Enligt de nuvarande reglerna skall vattendrag eller sjö som
skyddszonen till utmärkt på dengränsar topografiska kartan för attvara
ersättning skall kunna utgå. Länsstyrelsen dock denatt topogra-anser
fiska kartan bristfällig och det finns flerär vattendrag med vattenfö-att
ring året de finns inritade på kartan.än Förordningen bör där-om som
för enligt länsstyrelsen ändras så det framgår vattendragatt att ettom

ytvattenförande finns i verkligheten,är inte kartan,på skallsom men
ersättning för skyddszon ändå utgå. Länsstyrelsen bör efter fältbesikt-
ning få besluta undantag från vattendraget skall finnas kartan.påattom

Jordbruksverket skriver i sitt yttrande länsstyrelsens förslagöver att
både miljönytta, stödmottagare och myndigheter kan betjäntavara av
den föreslagna förändringen i miljöprogrammet. Verket dock be-gör
dömningen ändring förordningen inte skulleatt hinna genomförasen av
inför ansölcningama för stödåret eftersom1999, ändring måste görasen
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EG-kommissionen. Enligt Jordbruksverket bör dock be-via förslaget
aktas samband med utformningen miljöprogram.i nästaav

rädgårdsnäringens framhåller skrivelseT Riksförbund TRF i en
från den februari 1999 det löpande miljöprogrammet inte17 att gernu

trädgårdsodling-full och adekvat uppmärksamhet den yrkesmässiga
tillmiljösituation och miljöarbete. Enligt harTRF ersättningen re-ens

surshushållande konventionellt jordbruk dag utfornmingi inte somen
för flertalet trädgårdsföretag del detta. Delsdet intressantgör att ta av

företag deersättningen till med växthusodling, dels inteutgår inte är
arealrelaterade stödbeloppen för frilandsodlingen avvägda de stårså att

förrimlig till den merkostnad företagen påtar sigi proportion attsom
för ñilandsarealen inomuppfylla villkoren stödet. Den genomsnittliga

spannmålsproduktionträdgårdsnäringen ha medan företag med4,2är
kan utgå ihar medelareal på ha. maximala ersättning35 Den etten som

jord-genomsnittligt trädgårdsföretag dag kronor medan det påi 945är
kronor.brukssidan 8757är

det för resurshushållandeföreslår dels utarbetas stödTRF att ett
för frilandsodlingkonventionell växthusodling, dels stödbeloppenatt

förbundetsträdgårdsprodukter justeras uppåt. Totalkostnaden förav
miljoner kronor.förslag 20är ca

Mörbylångaområdet skrivelseSockerbetsodlarna hemställer ii en
från den april för resurshushål-till utredningen 28 1999 ersättningatt

Öland,skall Kalmarlande odling sockerbetor kunna utgå på delar avav
fr.o.m.och Blekinge i likhet med den år 1998län ersättningöstra som

Gotland.utgår på

Utredningens slutsatser13.3

anläggningMotiv för miljöersättning förl3.3.l av

skyddszoner

andraFosfor livsnödvändigt kan helleroch inte ämnen.är ersättas av
beräknasmed dagens brytningstakt,Råvaran ändligär resurs som,en

därför hushålla och påräcka i år. viktigt både100-400 Det är attatt
fosforförlusterna. Fosforcykeln långsam.olika minimera Densätt är

förs detdelen fosfom in i jordbruket blir kvar attstörsta som genomav
stället underlagras. Fosfom kommer inte till del direkt iväxterna utan

period. beror på flera faktorer, tillståndet ilängre Detta såsom mar-en
fosfor i jord-ken, gödsling Användningenväxternas upptag, avm.m.

ochkan leda till förluster bidrar till övergödningen sjöarbruket som av
vattendrag.
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Anläggning skyddszoner utmed vattendrag leder till minskadav
från åkermarkytavrinning särskilt under höst och därmedvinter och

lägre förluster fosfor bunden till j ordpartiklar.av

Motiv för förslagetl3.3.2 rörande skyddszonens
bredd

Redan i samband med miljöstödsöversynen år inkom kritik1997 mot
förutsättningen ersättning endast lämnas för skydds-bredatt metersex

konstateradesI kriteriet bör eftersomkvarstå, detöversynen ärattzon.
kompromiss utifrån praktiska, administrativa kostnadseffektivaochen

skäl. Utredningen vill i detta sammanhang tillägga för förhindraatt att
ytavrinning borde skyddzonens bredd skifta bl.a. utifrån fältets lutning,
jordart, nederbördsforhållanden införa flexibeltAtt ett systemm.m.
innebär dock den breddenoptimala måste från fall falltillatt avgöras

fáltbesikming beslutinnan ersättning kan fattas. sådantEttgenom om
innebär osäkerhet för brukaren ad-också väsentligt ökadesystem men

ministrativa kostnader. föreslår därförMPU miljöersättning skallatt
kunna erhållas kravet på minst bred skyddszon ärmetersom en sex
uppfyllt.

diskuteras förInom EU närvarande bl.a. tillämpningen reglernaav
för arealuttag och då bl.a. bredden skiftenpå läggs i träda. Då dis-som
kussionema inte avslutats har det inte möjligt ställ-varit närmareatt ta

tillning areal skulle kunna och då breda-uttagen utgöra ävenom zoner,
längs vattendrag, sjöar och fältkanter komplement tillettre zoner, som

förersättningen anläggning skyddszoner. heller har det varitInteav
möjligt studera vilka konsekvenser sådan möjlighetnärmareatt en
skulle få.

l3.3.3 Motiv för borttagande förersättningav
resurshushållande konventionellt jordbruk
m.m.

Riksdagen har vid behandlingen Hållbart ochpropositionen fiskeav
jordbruk prop. l997/98z2, bet. l997/98:JoU9, rslcr. 1997/98:ll6 ställt
sig bakom förslagregeringens miljöersättningen resurshushål-föratt
lande konventionellt jordbruk skall tidsbegränsat kompetensut-ettvara
vecklingsprogram direkta utbildningsinsatser lant-utöver ersättersom
brukare för vidtagna milj öåtgärder syftei uppnå miljöanpas-att ett mer

jordbruk.sat
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tillägg till resurshushållande konventionelltförSom ersättningenett
infördes år för främja miljövänlig od-jordbruk 1998 också åtgärder att

minskaling sockerbetor på Gotland. Syftet med åtgärden ris-är attav
Östersjön.kerna bekämpningsmedel och växtnäringsutlakning tillmed

endast till brukare samtidigt får miljöersättningErsättning lämnas som
for resurshushållande konventionellt jordbruk.

anslutits till miljöersättningenHittills har knappt 700 lantbrukare5
för konventionellt jordbruk. Måluppfyllelsen jämförtresurshushållande

det arealmålet ansökningar ersättningmed 33 %. Nyaäruppsatta ca om
endast in-för resurshushållande konventionellt jordbruk år har1999

kommit lantbrukare.från drygt l 000
ersättningsfonnen,bakgrund den dåliga anslutningen tillMot av

från början tidsbegränsat kom-åtgärden redan avsågs ettsamt att vara
förutredningen ersättningenpetensutvecklingsprogram, attanser re-

förkonventionellt jordbruk inkl. tilläggsersättningensurshushållande
sockerbetsodling miljöpro-resurshushållande på Gotland bör utgå ur

minskadmiljömål ersättningen avsåg uppnåDegrammet. attsom -
användning bekämpningsmedel och mindre förluster växtnäringavav

mångfaldökad biologisk kan enligt utredningens mening uppnåssamt -
på kostnadseffektivt dels riktade åtgärder för mins-sättett mer genom
kat kväveläckage se kapitel 14, dels kompetensutveckling lantbru-av
karna inom se kapitel 17.UID-programmet

13.3.3.l Utredningens överväganden angående förersättning
obesprutade kantzoner

Jordbrukets användning bekämpningsmedel påverkar ekosystemenav
riskeraroch negativt inverka på människors hälsa och den biologis-att

ka mycket be-mångfalden. Miljöriskema kan relateras dels till hur
dvs.kämpningsmedel totalt sprids miljön, dels till intensiteten,isom

hur areal. egenskaper, bruka-sprids på vissmycket Preparatenssom en
spridningen påoch miljöbetingelsema i samband medhanteringrens

fälten avgörande för hur mark, luft och påver-faktorer ärär vattensom
ochkas. bekämpningsmedel mellan grödorAnvändningen varierarav

delar landet. Både den behandlade arealen och dosernamellan olika av
högst jordbrukslänen södrai Sverige.iär

på åkermark riskerar bekämpningsmedel hamnaVid besprutning att
fáltkanter och vattendrag där och djurlivet påverkas negativt.i växt-

Bekämpningsmedel fältkanter vindavdrift hamnari eller som genom
utanför kan artfattigare flora. djurlivet påver-fälten Förutom attge en
kas indirekt påverkan för fjä-direkt sker värdväxteräven atten genom
rilar insekter minskar. effekt ogräsbekämpning-och andra En annan av
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är ändratsogräsens artsammansättning ochatt fleraatt ogräsarter ären
hotade.

denna bakgrundMot har utredningen ersättning skallövervägt att
kunna lämnas för besprutningsfria kantzoner i stråsädesodling. En så-
dan ersättning skulle kunna utformas motsvarande vad i dag finnssom
såsom förvillkor erhålla förersättning resurshushållande konven-att
tionellt jordbruk. Vid ersättning motsvarande kronor10-20en per
hektar stråsäd krävs odling 50-100 hektar stråsäd iän växt-en av mer
följden varje år, då minsta totala ersättning utbetalas bör 1som vara

Åtgärden000 kronor. skulle då enbart rikta sig till mindre delen av
brukarna. Utredningen därför fortsatta utbildnings-, informa-attanser
tions- och rådgivningsinsatser till alla brukare rörande säkert växtskydd
bör ha förutsättningar minska de negativa effekterna påatt växt-samma
och djurlivet ersättning för besprutningsfria kantzoner. Det ärsom en

så den sprider bekämpningsmedeläven skyldig hänsynatt är att tasom
till bl.a. vindförhållandena och omgivningens känslighet för medlet
enligt de bestämmelser finns på området Naturvårdsverkets före-som
skrifter 1 997:2 rörande spridning kemiska bekämpningsmedel.av

l3.3.3.2 Utredningens bedömning förslagTRFzsav

Som nämndes har Trädgårdsnäringens Riksförbund föreslagitovan en
högre förersättningsnivå frilandsodling trädgårdsprodukter medav
motiveringen den genomsnittliga arealen vid frilandsodladeatt träd-
gårdsföretag låg. Utredningen konstaterarår det problemet delaratt
denna företagsgrupp med alla mindre jordbruksföretag. Miljöbelast-
ningen från trädgårdsföretagen torde dock i allmänhet betydligtvara

från genomsnittligastörre jordbruksföretag,än varför åtgärder är an-
gelägna vid trädgårdsföretagen. Utredningen har erfarit det inomatt

för marknadsordningen for frukt och grönsaker möjlighet forramen ges
godkända producentorganisationer erhålla gemenskapsstöd föratt att
stödja miljösatsningar inom trädgårdsnäringen. Enligt utredningens
mening sådana lösningar föredra framförär miljöersätt-att separaten
ning för trädgårdsnäringen. sådanEn blir administrativt svårhanterlig
eftersom företagen också ofta har jordbruksgrödor. Administrations-
kostnaderna torde också bli förhållandevis höga eftersom arealerna är
begränsade.
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Administrativa konsekvenser13.4

förslagUtredningens innebär åtgärd för anläggning skyddszo-att en av
införs, samtidigt de nuvarande förmiljöersättningamaner som resurs-

konventionellt jordbruk, sockerbetsod-hushållaride resurshushållande
anläggningling på Gotland extensiv vall utgår miljöpro-samt av ur

antalet denGenom ersättningsfonner reduceras minskarattgrammet.
övergripande komplexiteten i miljöprogrammet. minskarDessutom
omfattningen fasta administrativa varitinsatser tidigare harsomav

förnödvändiga utveckla enskild åtgärd, utvecklingvarjeatt t.ex. av
framtagande och distribution ansökningshandlingarADB-system, av

och informationsmaterial, utarbetande kontrollrutinerav m.m.
Utformningen förersättningen anläggning skyddszoner över-av av

utforrrmingen nuvarandetill del med den del denensstämmer stor av av
åtgärden extensiv vall och skyddszoner anläggningför rör avsom

innebär konsekvenserskyddszoner. några administrativaDetta att nya
torde tillkomma.eller kostnader inte
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Minskat kväveläckage14

förslagUtredningens14.1

Inledning14.1.1

och land-effekter miljönoch negativa påJordbruket både positivager
ändringar ieffekternade allvarligaste negativaskapet. En är attav

vilketförändrat växtnäringsläckaget,har och ökatjordbruksstrukturen
havs- och kustområdentill övergödningbidragit sötvatten.samtav

orsakadehälften de kväveutsläppJordbruket står för knappt avav
direktivennår havet via vattendragen. Enligtmänsklig verksamhet som

miljöåtgärdergenomföra effektivaremöjligheternaskall MPU pröva att
det gällerjordbrukets miljöpåverkanför ytterligare begränsa näratt

växtnäringsläckaget.
mänskligavattenburna utsläppen kväve frånMålet halvera deatt av
varkenoch harverksamheter mellan åren 1985 1995 inte uppnåtts, to-

medsektorer eller för jordbruket. Målet hartalt för alla ett nyttersatts
innebärmiljökvalitetsmålet övergödning,delmål under Ingen attsom

verksamhetmänskligutsläppen kväve frånde svenska vattenburna av
Ålands jämfört medhav skall minska med 40 %till haven söder om

bidraskallför minskat kväveläckageMiljöersättningen1995 års nivå.
uppfylla detta delmål.till att

tillförslaguppdrag lämnahar Jordbruksverket iRegeringen attgett
delmålet.nämndasyfte detsektorsmål för jordbruket i uppnåatt ovan

åtgärdspro-förstärktoch lämna förslag tillskall utarbetaSJV även ett
mil-Eftersomväxtnäringsförluster från jordbruket.för minskadegram

åtgärdsprogrammetviktiga inslagkan flera ijöersättningar ett avvara
och inne-informera utvecklingenenligt uppdraget MPUskall SJV om

verkets arbete.hållet i
innebärfram samråd med SJV,förslag, tagits iUtredningens attsom

jämförtförändratdockför sådd fånggrödor, någotersättning ges av
detfånggrödor finns inomför såddmed den miljöersättning somav

för åker-införs ersättningmiljöprogrammet.nuvarande Dessutom en
påföljande år. Möjlighetmark jordbearbetas tidigast även attgessom
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kombinera åtgärdema. Ersättningama riktas till de delar landet därav
det betydelsefulltär minska kväveutlakningen.mest att

14.1.2 Mål för åtgärden

Syftet med åtgärden minska kväveläckagetär från åkermark ochatt
därmed bidra till uppnå målet minskning den kvävebelast-att om en av
ning på havet orsakas mänsklig verksamhet. Vid anslutningsom av en
på hektar50 000 vårstråsäd uppskattas enligt SJV åtgärden ge en re-
duktion kväveutlalcningen till havet med 700 kväve år.tonav ca per
För ytterligare minska kväveutlakningen böratt också riktade informa-
tions- och utbildningsinsatser genomföras. börDessa frivilliga ochvara
individuellt anpassade. Sådana insatser bör kunna minska utlakningen
med 800 kväve år. Totalt uppskattaston åtgärden därför kunnaca per
minska kvävebelastningen med l 500 kväve år.ton per

14. l Geografisk omfattning

Ersättningama omfattar Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands
Ävenoch Västra Götalands län. de individuella informations- och ut-

bildningsinsatsema skall riktas till enbart detta område. Inom området
retentionen vattnetsär uppehållstid låg och/eller kvävebelastningen

Ävenhög. djurtätheten hög inom delarär området. Områdetstora ärav
lätt administrativt.även avgränsaatt

14.1 Villkor

Följande villkor gäller för ersättningama:
Fånggröda skall sås på minst 20 % företagets vårsädesareal varjeav
år under stödperioden. Sådd skall ske före sista sådatum inom areal-
ersättningsprogrammet och fånggrödan f°ar brytas tidigast den 20
oktober dei sydligaste länen och tidigast den oktobertre 15 i övriga
län. Vallinsådd räknas inte såsom fånggröda.
Minst 20 företagets% vårsädesareal får inte bearbetas före denav

januari.1

För ansöka någon del miljöersättningamaatt måste brukarenom av
förbindaminst sig uppfylla villkor ellerl villkoratt Däröver ersätts

ytterligare insådd fånggröda i vår- och höstsäd då sådden sker senastav
vid sådatumsista enligt arealersättningsprogrammet. Likaså ytterli-är
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bear-inteoch stubbareal träda och vallbrottfånggröde- samt somgare
Fånggröda såsersättningsberättigande.före den januaribetas l som

fånggrödan brytsersättningsberättigandeefter skörd potatis är omav
skördske efterSådd fånggrödan skalljanuari.tidigast den 1 snarastav
alter-länenoktober de sydligasteeller den i15potatisen tresenastav

oktober i övriga län.den 5nativt senast

Ersättningsnivåer14. l

kr hektar.insådd fånggröda lämnas med 900förMiljöersättning perav
medlämnasmark bearbetas före den januariför inte 1Ersättning som
förstvilkenmed fånggrödahektar. areal såtts inkr För400 somper

efter ersättningenfånggröda sås potatisdärpå liksombryts året ärsom
kr hektar.l 300 per

Femårsbeslut14.1

årjordbrukaren förbinder sig varjeutformas såFemårsbesluten attatt
20 %genomföra minst åtgärderna på minstunder stödperioden en av

vårsädesarealen.av
vårsädutbetalning och då arealensöker varje årordbrukarenJ anger

fallfånggröda förekommandeskall besås med och ioch höstsäd som
ock-fånggröda efter Brukaren kanmed potatis.arealen skall besåssom

förutbetalningovanstående välja enbart ansökaoberoendeså att omav
trädavallbrott ochstråsädesareal med insådd fånggröda,stubbareal,

för bru-det möjligtåret därpå. Slutligenskall bearbetas tidigast ärsom
arealfor fånggrödeareal ochutbetalningkaren både ansökaatt somom

mark bådebrukare harbearbetas tidigast år.kommer Förnästaatt som
markenendast tillutanför stödområdetinnanför och utgår ersättning

stödområdet.inom

kostnadFörväntad anslutning och114.

hektartotala antalethektar vårsäd. detområdet odlas 350 000 AvI ca
åtgärden, dvs. 250 000kunna anslutas tillvårsäd i området bör 70 %ca

hektar vårsäd antingen kommerhektar. innebär 50 000Detta attatt ca
årsskiftet.fånggröda och/eller jordbearbetas efterbesås med

ha,för vid anslutning 50 000kostnaden stödettotalaDen caen av
ochinformations-för de individuellt anpassadeinklusive kostnaderna

kronor.har beräknats till 110 miljonerutbildningsinsatsema,
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14.2 Motiv för utredningens förslag

14.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av
nuvarande milj öersättning för minskat
kväveläckage

14.2. l 1 Miljöstödsöversynen
.

När miljöersättningen för sådd fånggrödor infördes ersättnings-av var
nivån 500 kronor hektar. I Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets ochper
Riksantikvarieämbetets miljöstödenöversyn SJV 1997a konstate-av

drygt ha4 800 anslutits till åtgärdenatt under år 1996, vilketras mot-
12 % miljöprogrammets arealmål. För öka intresset försvarar attca av

ersättningsfonnen föreslog verken därför ersättningsnivån skulleatt
höjas, vilket också gjordes fr.o.m. år se1998 avsnitt 14.2.2.1.även

I miljöstödsöversynen påpekas vidare ersättningen har nått sinatt
anslutning i Hallandsstörsta län, vilket till del kan förklaras ak-stor av

tiva informationsinsatser inom arbetet med mark under flera årgrön av
såväl myndigheter lantbrukets organisationer. Verkensom attmenar
detta tyder information och tidigare erfarenhetatt har betydelsestor
för måluppfyllelsen.

l4.2.1.2 RRV:s granskning jordbrukets miljöstödav

RRV har i "Jordbrukets miljöstöd" RRVrapporten 1999 granskat i
hur hög grad de olika åtgärderna inom miljöprogrammet bidrar till att
uppnå jordbrukets miljömål. Ett de miljömål granskats halve-ärav som
ring kväveläckage.av

Granskningen miljöstödets effekter på kväveläckaget har avgrän-av
till Skåne och Hallands län.sats Enligt RRV omfattar Skåne och Hal-

lands län 20 % den totala åkerarealen i Sverige och står tillsam-ca av
för 36 kväveutsläppen,% länen endast 14 %mans mottarav men ca av

de miljöersättningar syftar till minska kväveläckaget. Föratt attsom
uppnå kostnadseffektivitet RRV miljöersättningen i högreattmenar
grad bör fördelas efter kväveutsläppens storlek. Ju kväve markenmer
läcker, desto minskar kväveutsläppen i antal kilo kvävemättmer per
hektar miljöåtgärder in. Samtliga miljöersättningsåtgärdersättsom är
därför från miljösynpunkt effektiva i Hallands och Skåne länmest som
har de kväveutsläppenstörsta kiloi kväve hektarmätt åkermark.per

RRV:s företagsekonomiska kalkyler visar vidare stödet till fång-att
grödor lågtså det knappastär täcker kostnaderna föratt anläggning och
minskad avkastning i huvudgrödan. Något ekonomiskt incitament att



kväveläckage 209MinskatSOU 1999:78

alltså intemark finnspålagens kravfånggrödor grönanlägga utöver
enligt RRV.

principenmiljöeffekt, börnegativkväveläckageEftersom är omen
mening.enligt RRV:sbetalarförorenaren övervägasatt

nuvarandeanalysUtredningens14.2.2 av
kväveläckageminskatförmiljöersättning

måluppfyllelseochAnslutning14.2.2.l

f°anggröd0rför sådd ärmiljöersättningennuvarandedenMålet för av
åker-ha900Hittills har 7årligen.fånggrödor anläggsha39 000att ca

jämförtpå 20 %måluppfyllelsetill stödet. Detmark anslutits ger en
med 60 %ökatarealen haranslutnaarealmålet. Denmed det uppsatta

ersättningsnivånmedsambanddvs. i1998,ochåren 1997 attmellan
länsvi-denvisashektar. figur 14.1Ikronortill 900från 500höjdes per

denharHallands länareal år 1998. störstaansöktfördelningen avsa
arealen.totala ansöktadendrygt 40 %fånggrödor,arealen av

3500
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2000
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1000
500

ansökningarvilkenareal fördenfördelning14.1. LänsvisFigur av
V.Källa: SJfånggrödor år 1998miljöstöd för såddinkommit avom

fånggrödor årarealenansöktadenfördelningentabell 14.1 visasI av
och Hal-BlekingeSkåne,iinlandskommunerochmellan kust-1998
arealer ianslutnalänen 82 %för deGenomsnittetlän.lands tre var

dockVariationeninlandskommunema. äroch i18 %kustkommunerna
kustkommu-arealen iden ansöktaHalland låg 99 %imycket stor, av

16 %.Malmöhus länsiffra förmotsvarandemedan varnema
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Tabell 14.1. Fördelning till miljöprogrammet ansluten areal fång-av
gröda år 1998 Källa: SJ V.

Län/f.d. Kustkommuner Inlandskommuner
län Areal, ha % Areal, ha %
Blekinge 56 78 15 22
Kristianstad 291 48 322 52
Malmöhus 96 16 502 84
Halland 3 404 99 26 1
Summa 3 847 82 865 18

14.2.2.2 Inkomna synpunkter från myndigheter och organisationer

Som del i miljöprogramutredningens analys det nuvarande mil-en av
jöprogrammet för jordbruket har synpunkter inhämtats eller inkommit
från företrädare för olika myndigheter och organisationer. När det gäl-
ler åtgärder for minskat kväveläckage har bl.a. följande synpunkter
framkommit.

Naturvårdsverket NV förordar åtgärder för minskaatt att växtnä-
ringsläckaget endast skall kunna erhållas i utpekade områden med högt
växtnäringsläckage, eller särskilt miljökänsliga områden. Detta högger
samhällsnytta Åtgärderförhållandei till insatta medel. för begränsaatt
växtnänngsläckage enligt NVutgörs vallodling, fånggröda, skydds-av

vårplöjning vårsådd areal, vårspridning stallgödselzoner, av samtav
spridningsarealstörre for stallgödsel. Till dessa åtgärder bör kopplas

krav på bl.a. genomgå utbildningatt och följasamt upprätta växtnä-
ringsbalans och gödslingsplan. Enligt kanNV det finnas administrativa
fördelar med slå flera åtgärderatt och erbjuda brukarnasamman ett
smörgåsbord åtgärder inom ersättningsform.av samma

Lantbruksdirektörers förening LD anläggning fång-attmenar av
grödor effektiv åtgärd förär minska växtnäringsläckaget.att Tyvärren
har anslutningen till stödet varit ganska dålig. LD att sättett attanser
bättre effekt och ökad spridning höjaär ersättningsnivån och be-att

stödet till degränsa miljökänsliga områdena.mest Att låta träda följa
direkt på fånggrödan kunde popularisera stödet.sättett attvara

Länsstyrelsen Hallands läni hänvisar i skrivelse från den 11 ja-en
nuari 1999 till Mellbyförsöken i Halland, har visat fånggrödorattsom
har god förmåga minska läckaget kväve.att När harvi denen av nu
kunskapen länsstyrelsen logiska bordenästaatt för-menar steg attvara
söka öka odlingen fånggrödor i de områdena. effek-Ettmest utsattaav
tivt odling fånggrödorsätt göraatt attraktivare höja ersättning-är attav

dei kustnära områdena. Miljöersättningama bör enligt länsstyrelsenen
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öka in-Ettområden där de sätttill de attannatgör mest nytta.styras
fång-tillåtaenligt länsstyrelsen,fånggrödestödet attför attär,tresset

tidigare-Eventuellt skullemånad.novemberredan igrödan bryts en
möjlighetenmedkombinerasbrytningstidpunkten kunnaläggning av

regel-sådanbedömerLänsstyrelsenträda.följsfånggrödan attatt enav
ökadefånggrödorför odlinginnebära intressetskulleändring att av

innebära nå-länsstyrelsen inteskulle det enligtMiljömässigtmarkant.
oktoberefterMellbyförsöken har visateftersomförsämring, attgon

kväveutlakningen.effekt påmycket litenfånggrödanmånad har
februarifrån den 9skrivelseföreslår iPFFood ABProcordia en

kommande miljöpro-införs detför ipilotprojekt1999 ettatt nypon
produktionsformmiljövänlignyponodlingEnligt PF ärgrammet. en

haranförVidare PFnäringsläckage.minskattill attbidrar nyponsom
helatäckeroch efter 3-5 årvälförgrenatmycketärett rotsystem som
ochej,jorden förekommerbearbetningNågonarealen.den odlade av
ochbinds ianläggs Kvävet växtmassan,nyponradernamellan gräs.

anläggningskostna-Eftersomintill noll.såledesblirkväveläckaget näst
inträffar först 3-4skördenförstahög, och dennyponodlingförden är

kronorinitialstöd på 7 000föreslår PFplantering,år efter ettatt per
höjasyfteinförs iefter planteringförsta årende femhektar under att

förskulle utgåStödetacceptabel nivå.tillodlamaförlönsamheten en
bl.a. inne-produktion, vilketintegreradhjälpmedodlas avnypon som

bekämpningsmedel begränsas.kemiskaanvändningenbär att av

Svenskaochlantbrukarnafrån EkologiskaIdéskissl4.2.2.3
Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningenoch Svenska presente-lantbrukarnaEkologiska
resurseffektivtmiljöstöd föridéskiss till1998rade oktoberi ett nytten

produk-jordbruketsförändraSyftet med REJOjordbruk REJO. är att
tänktuthållighet.långsiktig Det ersättationsmetoder är attmot nuva-

eko-jordbruk,konventionelltresurshushållandetillrande ersättningar
bönor.och brunavall, skyddszonerfånggrödor, extensivlogisk odling,

miljömål:från fyra centralautgårREJO
Övergång med vall.växtföljdervälbalanseradetill

växtnäringsutnyttjande.Bättre
integrationoch bättredjurhållningenfördelningregionalJämnare av

gårdsnivå.djurhållning påochväxtodlingav
bekämpning.Minskad kemisk
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Enligt idéskissen skall REJO byggas modulsystem medettupp som
utgångspunkt i dessa fyra mål. En obligatorisk grundmodul skall inne-
hålla dokumentation och analys gårdens miljöprestationer. Ett antalav
tilläggsmoduler skall premiera:

God självförsörjningsgrad med växtnäring.0
Borttagen handelsgödselanvändning.
Borttagen kemisk bekämpning.
Bra växtfölj
Balans mellan växtodling och djurhållning.

Grundmodulen till de kravtar på systematisk dokumentationvara
och analys gårdens miljöeffekter finns i den nuvarande miljöer-av som
sättningen till resurshushållande konventionellt jordbruk. På grundval

denna analys tanken inomär modulsystemetatt erbjudaav stegvis höjd
ersättning för åtgärder förbättrar gårdens miljöprestationer. Vins-som

bl.a. den konstladeterna är gränsdragningenatt mellan miljöersätt-
ningsåtgärder enbart för jordbrukare med ekologisk respektive konven-
tionell produktion försvinner. I stället skulle samtliga anslutna jordbru-
kare premieras utifrån exakt kriterier. Dessutom för-samma menar
slagsställama konstruktionatt starkprogrammets stimulans förger en
alla anslutna lantbrukare gradvis öka sina miljöprestationer.att

14.3 Utredningens slutsatser

l4.3.l Motiv för milj öersättning for minskat
kväveläckage

Risken för kväveläckage frånstort åkermarken skiljer sig mellan olika
områden i landet bl.a. beroende på olika naturliga förutsättningar såsom
klimat och jordart. Genom valet grödor, växtföljd,t.ex. gödsling ochav
jordbearbetning utifrån de naturliga förutsättningama kan jordbrukaren
minska riskerna för kväveläckage. Val jordbrukaren måste görasom
innebär i flera fall både vissa förändringar påverkar odlingen, t.ex.som
tidpunkt för jordbearbetning, också vidta specifika åtgärderattmen
såsom odling fånggröda. Båda åtgärderna innebär ökade kostnaderav
jämfört med jordbrukare i andra geografiska områden inte behöversom
vidta motsvarande åtgärder, då risken för kväveläckage beroende på de
naturliga förutsättningarna mindre.är Att jordbrukarna för deersätta
ökade kostnader uppstår då åtgärderna måste vidtas för minskasom att
kväveläckaget inom dessa områden motiv för det föreslagnaär nu er-
sättningen.
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Geografisk avgränsningl4.3.2

Skåne,Gotlands, Blekinge,omfatta Kalmar,föreslåsErsättningarna
avgränsadedetmilda klimatet iGötalands län. DetHallands och Västra

på Väst-särskiltnederbördsmängdenden högaocksåområdet, men
kvävebelastningoch/eller högmed låg retentionkombinationikusten,

lät-andelenutgångspunkterAndraavgränsningen. ärför attgrunderär
området,föreslagnadet attinom samtrelativtjordarter är stor entare

den högstafinnsOftastförekommande.är-vanligtocksådjurtäthethög
Jordbruksdriften ärlättare jordarter.områden medinomdjurtätheten

åstadkommaområdet. Fördelar ettinomintensiv attdessutom stora av
dettavalts,länområde har hela ävenlättadministrativt avgränsat om

uppräknadetidigareutifrån deoptimala avgränsningendeninnebärinte
utgångspunktema.

öersättningenmiljföreslagnaför denMotiv14.3.3

uppställda villkorenoch de

låghar varitmåluppfyllelsengjort visarutredningenanalysDen attsom
miljökänsligaskyddförersättningsfonnerolikadeflestainom de avav

miljöersätt-inommiljöprogram,nuvarandeingår iområden t.ex.som
möj-skall MPUdirektivenfånggrödor. Enligt prövasåddförningen av

ytterligaremiljöåtgärder föreffektivaregenomföra attligheterna att
växtnäringsläckaget.det gällermiljöpåverkanjordbruketsbegränsa när

effektivhöstenhuvudgrödan påefterfånggröda ärOdling enav
vinter-höst- ochunderkväveläckageförminska riskenmetod för att

mål-lågatill denorsakernaUtredningenmånaderna. attmenar en av
rik-särskiltåtgärden intefånggrödeersättningenuppfyllelsen för är att

retention. Nu-lågoch/ellerkvävebelastningmed högområdentilltats
höglandetsydsvenskapå detområdenomfattarvarande ersättning även

vanligenvallinsådd görsoftast hög ochväxtföljdenvall iandelen ärdär
fånggrö-så inmöjlighetermedför minskade ävenvårstråsäd. attDettai

vårstråsäden.da i
dettroligenmåluppfyllelsenlågatill den attorsak ärEn en-annan

därpå. Attåretfebruaritidigast ifånggrödabrytamöjligtbart varit att
påberoendeproblemmedförpå senhöstenbearbetningtillåta atten

både inomfinnasLerhaltskillnader kanundvikas.lerhaltsskillnader kan
skifte. Förocksåskiften, inom attoch mellanområdet ensammamen

haskall marktemperaturenlämpligskallsenhöstenpåbearbetning vara
ok-Slutetföljd.mineraliseringshastighetminskadsjunkit, med avsom

sammanfal-Tidpunktenlämplig tidpunkt.därförtober har satts som en
markvinterbevuxenhöst- ellerbestämmelsernuvarandeler med om
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enligt förordningen 1998:915 miljöhänsyn i jordbruket, för närva-om
rande den 20 oktober och 10 oktober beroende på län.

Då det gäller val tidpunkt för brytning fånggrödagynnsammasteav
kan två olika ståndpunkter urskiljas. En ståndpunkt nedbruk-är att sen
ning fånggrödan på hösten ökar möjligheten för den vårsåddaav grö-
dan det kväve frigörsatt ta vid nedbrytning fånggrödan.upp Ensom av
tidig nedbrulcning fånggröda på våren kan innebära kvävetav att som
finns bundet fånggrödani fastläggs och frigörs för för kunnasent att
utnyttjas fullt den påföljande vårsädesgrödanut med risk för ökatav
läckage under påföljande höst. En ståndpunkt den kväve-är attannan
mängd finns fånggrödani inte har någon nämnvärd betydelse försom
fastläggningen, särskild då det inte företas någon jordbearbetning. Till
vårbearbetningens fördel talar också i marken,att främsttemperaturen i
de sydligare delarna landet, oftast några plusgraderär underav stora

Ävendelar senhösten och vintern. vid noll frigörsav temperaturer nära
kväve fånggröda har möjlighet och därmed förhindrasom atten ta upp
utlakning kvävet.av

fånggrödanAtt skall insådd vid sista sådatum enligt arealer-vara
sättningsprogrammet villkor förär dennaett skall ha nåttatt sådanen
utveckling möjligheterna finns föratt kväveett understort upptag av
hösten efter skörd huvudgröda.av

En förändring förhållandei till nuvarande fånggrödeersättning är
också ersättning till sådd fånggrödaatt efter potatis föreslås. Efterav
potatis bör marken besås med höstråg alternativt rågvete. detAtt enbart

möjligt väljaär någon dessaatt två grödor såsom fånggröda, berorav
på de har bättre förmågaatt etablera sig ochatt på höstenen växa sent

fånggrödaän bestående rajgräs. Dent.ex. såtidpunktenen harav sena
valts för möjliggöra sådd fånggrödaatt både efter upptagningen av av
tidig och matpotatis i flera fall också eftersamt upptagningsen stär-av
kelsepotatis.

MPU har även tillåtaövervägt ersättningsberättigandeatt fång-att
grödeodling åtföljs träda enligt bestämmelserna för areal. Enav uttagen
sådan förändring skulle kunna öka anslutningen, kostnadernamen per
kilo kväve bedöms bli hög.sparat En sådan möjlighet har därför inte
föreslagits.

Ökad fånggrödeodling dock inte denär enda åtgärd krävs ellersom
möjligär genomföra för minskaatt kväveutlakningenatt till havet.

Andra åtgärder inte brytaär vallen elleratt genomföra någon bearbet-
ning stubben på hösten förlägga denna tillutan våren, och dåav i så

anslutning tillnära sådd möjligt. Genom inte bearbeta höstenpåattsom
minskar kvävefrigörelsen och utlakningen begränsas. För inte för-att
svåra bekämpningen bör kemiskrotogräsen bekämpning på höstenav
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genomförasförst kanbekämpningenförTidpunktentillåten. närvara
areal.förgällavad kommerbör uttagenattmotsvara som

möjlighet förfinnsmedför detåtgärd förvarje sigAtt attersätta var
deniåtgärdernagenomföraochtill stödetansluta sigbrukarefler att

Möjlig-på företaget.förutsättningaroptimal utifrånomfattning ärsom
högrevårbearbetningochfánggrödeodling motkombineraheten att

ochalternativvälja dettajordbrukarenstimuleraersättningsnivå kan att
läckage.minska risken fördärmed ytterligare

föreslagnadeåtgärderkombinera flermöjligt änDet även attär nu
begräns-olikakväveläckage,risken förminskaytterligareför t.ex.att

och vintern.under höstenstallgödselspridninggällervadningar av
spridning-förslagsådanaolikahar attUtredningen övervägt ansermen

dagstyrmedel. Iandramed hjälp ärreglerasbörgödsel främst aven av
bestämmelserdelar regleradstallgödsel till vissaspridningen genomav

särskilt idåochjordbruketmiljöhänsyn i1998:915förordningeni om
ocksåområdet.geografiska MPU attföreslagnadelar menarstora av

ochkompliceradalltförmiljöersättningenvillkor kanytterligare göra
kostna-administrativaockså öka deanslutningendärmed minska men

dema.
informa-ochutbildnings-individuellariktadeingåråtgärdenI även

alltfördag idet isatsningarför sådana storMotivettionsinsatser. är att
den opti-tillförsel överstigerkväveförekommeromfattning somaven
vadöverstigertill grödan väsentligtkvävegivomaOmmala nivån. som

Tillförselnkväveläckage.för överop-grödan ökar riskentas avupp av
och insatser-växtodlingenstallgödsel ingår isker oftast dåtimala givor

stallgödsel. Genomanvänderföretagdärför riktas ut-bör mot somna
ökamöjligtbör detinformationsinsatserna attbildnings- och även vara

förutsättning-odla fånggrödortillmotivationjordbrukarens samtatt ge
vårbru-medjordbearbetning sambandökad itill ståndför att enar

ket.

inkomnavissabedörrmingUtredningensl4.3.4 av

förslag

resurseffektivtidéskissenbedömningUtredningensl4.3.4.l omav
jordbruk

förmiljöstödidéskissengrundtankarna ipå ettpositivtMPU omser
mil-helhetssyn inomskapajordbruk,resurseffektivt störreattt.ex. en

gradvisjordbrukarnaanslutnastimulera de attochjöprogrammet att
dekonstateratdockharUtredningen attmiljöprestationer.öka sina

radi-sågenomföraförföreliggerinteförutsättningarnapraktiska att en



216 Minskat kväveläckage SOU 1999:78

kal reform redan inom nästa programperiod. Man bör därför avvakta
med beslut långtgående förändringar. Dels har analyser frånom mer
Jordbruksverket visat modulsystem denatt ett föreslås i idé-typav som
skissen skapar ökad administration, dels behövs det åtskillig metodut-
veckling innan växtnäringsbalanser och andra gårdsdata kan läggas till
grund för stödsystem.ett

Av betydelse för framtida ställningstaganden det uppdragär som re-
geringen har Jordbruksverketgett utveckla sektorsmål föratt jord-om
bruket under miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Jordbruksverket
skall utarbeta och lämnaäven förslag till förstärkt åtgärdsprogramett
för minskade växtnäringsförluster från jordbruket. Enligt regeringen
bör Jordbruksverket särskilt utreda möjligheten införa foratt ett system
gårdsvis ökad kväveeffektivitet möjliga styrmedel för detta.samt

Ett för gårdsvis ökad kväveeffektivitetsystem svårt genomfö-är att
eftersom det kräver mycket kunskap gårdens förhållandenra, nedom

på skiftesnivå. Ett sådant skulle dock kunnasystem värdefulltettvara
instrument för minska växtnäringsläckagetatt från jordbruket.

Jordbruksverkets uppdrag skall redovisas den december31senast
1999, och därefter behandlas regering och riksdag innan ettav eventu-
ellt för gårdsvis ökad kväveeffektivitetsystern skulle kunna genomfö-

Om så småningom genomförssystemet kan det bli aktuelltras. att ut-
veckla ersättning baserad på växtnäringsutnyttj ande i ske-en ett senare
de programperioden.av

l4.3.4.2 Utredningens bedömning förslaget rörande stöd tillav
nyponodling

När det gäller Procordia Food förslagAB:s till införande initial-ettav
stöd till nyponodling MPU följande bedömning.gör

För närvarande finns ersättning på 7 000 kronor hektar fören per
ekologisk frukt- och bärodling. Denna ersättning föreslås höjas till
7 500 kronor hektar se kapitel 12. Enligt Procordia Food ABper är
det i dagsläget inte möjligt för odlama till industrin skördatt garantera

ekologiskt odlade varför föreslår stöd på kro-7 000av ettnypon, man
hektar för odlas med hjälp integrerad produktion.nor per nypon som av

Enligt vad MPU erfar pågår arbete med stödett Procordia Foodav
AB med fram klararatt ta odlas ekologiskt.nyponsorter attsom av
Risken detta utvecklingsarbeteär att skulle ersättningavstanna om en
för odla med hjälpatt integrerad produktion införs, särskiltnypon av

ersättningen lika denär stor ersättning i dag förom utgårsom som
ekologiskt odlade nypon.



kväveläckage 217MinskatSOU 1999:78

Administrativa konsekvenser14.4

för jordbrukareinnebär ökad flexibilitetförslagUtredningens atten
förutsättningar. För-till företagetsåtgärder anpassadevidta de ärsom

administrativa in-vad gäller dedock komplexiteteninnebärslaget att
förhållande till denökar något ikontrollåtgärdemaochsatserna nuva-

ADB-åtgärd. Utvecklingenmotsvarandeutformningenrande avav
byg-dock kunnakontrollrutiner börrutiner ochadministrativasystem,

börkonsekvensernaoch administrativadepå nuvarande systern,ga
detför vilketförslagunderlättas förhållande tillidärmed kunna ett

helt administrativtskulle behövas byggas system.ett nyttupp
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Våtmarker och småvatten15

Utredningens förslag15.1

Inledningl15.

jordbruksbygdernaminskat kraftigtVåtrnarkemas utbredning har i un-
värde-våtmarkerårhundradena. Från miljösynpunktder de ärsenaste

kvävereducerande effekt påfulla de har vattenatt som passe-genom en
i dagmånga de och djurarterdem. Dessutom växt-är somavrar genom

förbättrasvåtmarker. våtrnarksarealen ökarhotade beroende Omär av
for långsiktiga överlevnad.dessaförutsättningarna arters

mångfaldenviktiga både för den biologiskavåtmarkerGenom äratt
förbidrar miljöersättningenför minska kväveläckaget till havetoch att

miljökvalitetsmål,till uppfyllande fleravåtmarker och småvatten av
rikt odlingslandskap och övergödning.främst IngenEtt

föreslår utredningenåtgärden till LBU-förordningenFör att anpassa
återskapandemiljöersättningen för anläggande ochden nuvarandeatt

delstill dels investeringsstöd,och småvattenvåtmarker görs ettomav
artiklarna 4-7Investeringsstödet skall utgå enligtmiljöersättning.en

tillrelationartikel i LBU-förordningen och ersättning ioch/eller 33 ge
skall utgåförsta Miljöersättningenanläggningskostnaden det året. un-

alter-och grundval markensder hela åtagandeperioden beräknas på av
skötselkostnaderna.nativvärde samt

Mål for åtgärden15.1.2

anläggsför hektar våtmarker och småvattenMålet åtgärden 6 000är att
enligtbetesmark. beräknasåterställs, på åkermark och påeller Detta

kväve.kvävereduktion påJordbruksverket l 200 tonge en ca
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15. 1.3 Geografisk omfattning

Ersättning för anläggning och återställande våtmarker och småvattenav
bör, liksom hittills, kunna lämnas i Götaland och Svealand.

15.1 Klassificering

Med våtmark i detta sammanhang område täcktett ärmenas som av
vegetation och där finns närheteni markytan. Vattenni-vattenytan av
vån kan med devariera naturliga säsongsvariationema. Med småvatten

vattensamlingar i mindre försänkningar i landskapet. Vattenni-menas
vån i småvatten skall så hög vattenspegel finns underett attvara en
hela året.

våtmark ellerEn småvatten skall minst hektar för0,2 be-ett attvara
rättiga till stöd.

lämnas förErsättning kan anläggning och återställande våtmarkerav
och småvatten på åkermark och betesmark. betesmarkerDe kan blisom
aktuella marker saknar eller har mycket låga kändaär ochnatur-som
kulturvärden. dessa marker fårI anläggning våtmark eller ettav en
småvatten effektpositiv på biologisk mångfaldstörre och växtnä-
ringsläckage fortsättermarken utnyttjas till bete.än attom

15. Skötselvillkorl

Villkoren för ersättningen skall liksom hittills syfta till våtmarkeratt
och småvatten anläggs och återställs. De skall dessutom möjliggöra en
lämplig skötsel stödobjekten så dess funktion består under helaattav
stödperioden.

Länsstyrelsen får ställa villkor i vilken utsträckning igenväx-om
ningsvegetation skall bort.tas

Slåtter och bete skall ersättningsberättigat. Ersättning för slåttervara
skall i normalfallet förenas med krav på bortförsel den avslagnaav ve-
getationen, länsstyrelsen skall kunna dispens falli de där miljö-men ge
vinsterna blir materialet tillåts liggastörre kvar. vissa fall kanIom
bortförseln motverka kvåvereduktionen i och med de kvävereduce-att
rande bakterierna beroende dött växtmaterial kolkälla.är Beteav som
skall tillåtet under hela betesperioden.vara

Användning för bevattning bör tillåtas, i syfte öka detvattnet attav
ekonomiska incitamentet anlägga eller återställa våtmarker. Ersätt-att
ning skall kunna lämnas till sådana anläggningaräven kräversom
dammvall hela eller delar dammen. Dammvallar, brunnarrunt av m.m.

N
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behövs för bevara skallden anlagda våtmarken eller småvattnetattsom
underhållas.

Kemisk bekämpning, kalkning eller gödsling våtmarker och små-i
tillåten.inteärvatten

Ersättningsnivåer15. l

lämnas under följande belopp årli-Ersättningen ZO-årsperiod meden
gen:

År Investeringsstöd: relation tilll Ersättning i
anläggningskostnaden

Åren l-20 Miljöersättning:
Ersättning för mar-
kens altemativvärde 2 500 lq/ha

för sköt-Ersättning
selåtgärder slåtter,
bete kr/ha1 300

kr/haSUMMA 3 800

stödbe-inom miljöstödet har till högstaErsättningen detanpassats
lopp åtgärd, dvs.år gemenskapen kan bevilja för denna 450per som

hektar.euro per
skötsel utförs.Ersättning för skötselåtgärder lämnas bara de år som

våtmarkenOm skötsel med slåtter eller bete endast utförs delpå aven
eller för för den delsmåvattnet skall ersättningen skötsel bara betalas

sköts.som
lämnas åtgärden utförsErsättning kan till den markenägersom som

eller till den arrenderar marken han eller hon har markäga-på, som om
tillstånd.rens

ellerSökanden skall ha plan för anläggningen våtrnarkenen av
skall utifrån möjlighet avslåsmåvattnet. Länsstyrelsen planen ha att

möjligtansökningen länsstyrelsen bedömer det inte är attt.ex. attom
anlägga fungerande våtrnark på den föreslagna platsen eller om enen
betesmark har alltför höga och kulturvärden förnatur- att passa som
våtmark.

till det år slutbesiktningen kan söka andraFram brukarengörs er-
förför den mark omfattas miljöersättningsättningar ansökansom av av

våtmarker och småvatten.
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15. Tjugoårsbeslutl

Beslutsperioden för miljöersättning till våtmarker och småvatten bör
under kommande programperiodäven tjugoårig, i syfte säker-attvara

ställa långsiktig miljönytta. Perioden räknas fr.o.m. det då länssty-åren
relsen godkänt anläggningen vid slutbesiktning.

15.1 Förväntad anslutning och kostnad

Som nämndes målet för åtgärden 6 000 hektar våtmarkerär attovan
och småvatten anläggs eller återställs, hälften på åkermark ochvarav
hälften på betesmark.

förKostnaden investeringsstödet för anläggande våtmarker ochav
småvatten beräknas till 27 miljoner kronor. beräknade årligaDenca
kostnaden för milj öersättningen 23 miljoner kronor.är ca

15.2 Motiv för utredningens förslag

15.2.1 Tidigare utvärderingar och analyser av
nuvarande milj öersättning för våtmarker och
småvatten

Milj15.2. 1

Det ursprungliga målet för åtgärden våtmarker skall anläggasattvar
eller återställas på 000 ha åkermark4 i Götaland och Svealand under
programperioden. Jordbruksverkets,I Naturvårdsverkets och Riksan-
tikvarieämbetets miljöstöden SJV 1997a konstateras deöversyn attav
ansökningar kommit under detin första totalt omfattaråretsom ca

200 ha åkermark.1 bakgrundMot åtagandet sträcker sigatt överav en
lång tidsperiod och åtgärden omfattande ansökningstidenatt är samt att

kort första året bedömer verken anslutningen till ersättningsfor-attvar
under det första året får god.men anses som

I analys problem och brister diskuteras effekterna åker-atten av av
mark används för anläggning våtrnark eller betraktassmåvattensom av

jordbruksmark produktion miljöskäl enligt rådetstassom som ur av
förordning EEG 2078/92. Detta innebär omfattasmarken lcra-att av

på jordbruksmark enligt rådets förordning EEG 1765/92,uttagven av
vilket betyder marken inte får användas för någon form produk-att av
tion. Våtmarkema kan inte utnyttjas bevattningsdammar. Attt.ex. som
tillåta bete eller utnyttja avslagen produktion undervegetation i helaatt
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strider också förordningen. anläggsVåtrnarkernasäsongen påmot
åkermark ofta har högt innehåll växtnäringsämnen, vilketettsom av
kan leda till snabb igenväxning våtrnarken inte hävdas. Verkenom
konstaterar därför nuvarande regelverk således kan reducera deatt an-
lagda våtmarkemas miljönytta begränsa möjligheterna till ök-samt en

denning biologiska mångfalden. föreslåsI initiativ börrapporten attav
inför programperiod för EG:s regelverk ändras så detnästatas att att

blir möjligt tillåta bete eller slåtter under hela ivegetationssäsongenatt
våtmarker anlagda åkermark.på

granskning15.2. l RRV:s jordbrukets miljöstödav

RRV har i "Jordbrukets miljöstöd" RRV 1999 granskat irapporten
hur hög grad de olika åtgärderna miljöprogrammet bidrarinom till att
uppnå jordbrukets miljömål. deEtt miljömål granskats halve-ärav som

kväveläckage.ring av
Enligt anläggningRRV våtrnark den åtgärd miljöpro-inomär av

kostnadseffektiv för kväveutsläppreduceraärgrammet mest attsom
statsfinansiellt perspektiv. innebärDetta den lägsta kost-sett ett attur

naden för kronori miljöstöd minskat kilo kväve erhållsmättstaten per
för våtmarker. Miljöstödskostnaden för kvävereducera kilo lig-att ett

mellan och kronor för1,50 4,40 anläggning våtrnark åker-påger av
mark förmedan kostnaden anläggning våtrnark på betesmark liggerav
mellan och kronor.1,00 3,00 Som jämförelse kan nämnas atten an-
läggning skyddszon den dyraste miljöstödsåtgärden. mil-Statensärav
jöstödskostnad för anläggning skyddszoner enligtvarierar RRVav
mellan kronor110 och 289 kronor kilo reducerat kväve.per

Utredningens15.2.2 analys nuvarandeav

milj öersättning för våtmarker småvattenoch

15.2.2.l Anslutning och måluppfyllelse

nämndesSom det ursprungliga målet våtmarker skallattovan var an-
läggas eller återställas på ha åkermark programperioden.4 000 under
Från och med år 1998 kan stödet lämnas för våtmarker eller små-även

anläggs på betesmark mycket lågtsaknar eller harsomvatten som na-
och kulturmiljövärde. Målet omfattahar därmed reviderats tilltur- att

ha åkermark5 000 och 8 000 ha betesmark. finns fyra olikaDet ersätt-
Åker-ningsnivåer: respektive betesmark åren respektive åren 6-l-5

20.
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Totalt har hal 400 anslutits till ersättningsformen år 1998.t.0.m.ca
måluppfyllelsen andelDet det reviderade arealmå-gör mättatt som av

let figurlåg, %. denll I 1.5.1 visas länsvisa fördelningenär ca av an-
sökt areal fjärdedelår 1998. En den ansökta arealen finns i Västraav
Götalands län.

350
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å3k2L.JLtI_X§Z®U7P-3
Län

fördelningFigur 15.1. Länsvis den areal för vilken ansökningarav
förinkommit miljöstöd våtmarker och småvatten år 1998.om

Inkomna synpunkter från myndigheter ochl5.2.2.2 organisationer

del utredningens analys det miljöprogrammetSom i nuvarandeen av
för jordbruket har synpunkter inhämtats eller inkommit från företrädare
för olika myndigheter och organisationer. gäller miljöersätt-När det
ningen för våtmarker och har bl.a. följande synpunktersmåvatten
framkommit.

Naturvårdsverket NV framhåller mål med åtgärden är attatt ett
mångfald förloradåterställa biologisk knuten till miljöer, gåttvåta som

de seklens utdikningar landskapet. Vid anläggandesenastegenom av
eller återställande våtmarker och småvatten bör därför särskild hän-av

tål högtill våtmarksberoende kväve-inteäventas artgruppersyn som
belastning. Slåtter med bortförsel höet tillåtasbete måstesamtav

eftersom mångfalden och effekti-våtmarker, detta ökar den biologiska
närsaltreduktionen. dessa bör, medviserar Vattnet i marker vissa re-

striktioner, tillåtas användas till bevattning, detta ökar den växtnärings-
reducerande effekten och ökar dessutom det ekonomiska incitamentet

kunna erhållasanlägga eller återställa våtmarker. Ersättningen måsteatt
fallarrendatorer. Nuvarande regler förhindrar vissa optimaliäven av
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placering våtmarker. Ersättningen måste tillräckligt hög för attav vara
attraktiv de läckageintensivai bygdema.ävenvara

Lantbruksdirektörers förening anför våtmarksersättningen böratt
behållas i sin nuvarande fonn. Länsstyrelsen bör dock kunna avslå

stödansökan det finnsinte tillräcklig milj med åtgärden.önyttaen om
OrnitologiskaSveriges SOFFörening framhåller våtmarkemaatt

mycket viktig miljö för fåglar i jordbrukslandskapet.är det gäl-Nären
ler anlagda våtmarker det enligt främstSOF två faktorerär ärsom av
betydelse för fågellivet." Dels det viktigt tillåts tluk-vattenståndetär att

delsåret, måste våtmarken skötas,över Vegetatio-tuera t.ex. attgenom
hävdas. betonarSOF därför starkt det nuvarande förbudetatt motnen

bete i våtmarker anlagda med miljöersättning måste bort. tillåtaAtttas
våtmarksbete betydelse för den biologiska mångfalden. Vida-är storav

framhåller detSOF viktigt innan anläggningsarbetenaäratt attre man
påbörjas har bestämt för vilkensig våtrnark vill åstadkom-typ av man

SOF också anläggning mindre bevattningsdam-ävenattma. menar av
jordbrukslandskapeti betydelse för den biologiska mång-äretc.mar av

falden.
Svenska jägareförbundet SJF framhåller den fr.o.m. år 1998 in-att

förda möjligheten anlägga våtmarker på betesmark mycket posi-att är
tiv. För få möjliga miljövårdsnytta miljöersättningen förstörstaatt ut av
anläggning våtmarker och småvatten dock SJF länsstyrel-attav anser

bör befogenhet prioritera mellan inkomna ansökningar.attsen ges
Grunden för sådan prioritering bör bl.a. våtrnarkens utformningen vara
och läge. Vidare framhåller betesdriftSJF måste tillåtas längs medatt
stränder anlagdai våtmarker. Betesdriften skapar olikazoneringen av
livsmiljöer vilket ökar våtmarkemas värde för den biologiskaavsevärt
mångfalden.

Länsstyrelsen Hallands län våtmarken ofta mycketi att ärmenar
värdefull i sitt nyanlagda skick den förfaller med påfallandeattmen
hög hastighet ingen skötsel in. Enligt länsstyrelsen harsätts storom en

deandel anlagda våtmarkema i Halland sådana jordarter detattav
orealistiskt till stånd skötselåtgärder konventionellamednästan är att

maskiner, samtidigt för förersättningen låg markägareär attsom sporra
verkligen på skötseln. Länsstyrelsen föreslår bl.a. bete till-att satsa att

låts skötselmetod under hela betessäsongen, förersättningenattsom
skötsel tillhöjs minst kr/ha5 000 kravet på bortförsel avsla-samt att av

vegetation bort.tasgen
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Utredningens15.3 slutsatser

Motiv förl5.3.1 milj öersättningar för våtmarker och
småvatten

Våtmarker fyller många funktioner samtidigt. betydelsefullaDe bl.a.är
för den biologiska mångfalden i åkerlandskap. avvattning ochGenom
uppodling har våtmarkemas utbredning kraftigt minskat under de se-

århundradena. Många de hotade svenska och djurarternanaste växt-av
beroende våtmarker. våtmarksarealen ökar förbättras förut-Omär av

försättningarna dessa överlevnad. och återställaAtt anläggaarters
våtmarker i jordbrukslandskapet också viktig åtgärd för mins-är atten
ka kväveutlakningen till havet. Våtmarker har kväverenande effekten
på det våtrnarken del kvävet ivatten attsom passerar genom aven

denitrifieras.nitratform Våtmarker bidrar dessutom till upprätthållaatt
grundvattennivån. Vid anläggning våtmarker åkermark bruk.tasav ur

minskar handelsgödselDärigenom användningen och kemiska be-av
kämpningsmedel eftersom de får användas våtmarken.inte på

Vid lantbruksuniversitet harSveriges kombineraattman genom
ekonomiska och fysiska beräkningsmodeller jämfört våtmarker med
andra metoder minska näringsläckaget från jordbruket Byströmatt
1998. Våtmarksrestaurering visade sig billig metod för kväve-vara en
rening, betydligt billigare odling fånggrödor och fullt jämförbarän av
med minskad användning handelsgödsel. Enligt skulle detSLUen av

samhällsekonomiskt lönsamt höja tillmiljöersättningen våt-attvara
marker, eftersom dagens ersättningsnivåer otillräckliga i södra Sve-är

förrige och kostnaden säkerställa ökad våtmarksanvändning vidaatt en
understiger den kostnadsbesparing form kväverening dei kanav som
åstadkomma.

Förändringar med LBU-förordningenl5.3.2

artikel LBU-förordningen förI 22 i syftena med stödet miljövän-anges
ligt jordbruk. Till skillnad från i miljöstödsförordningEG:s nuvarande
2078/92 finns långsiktigtinte jordbruksmark produktion iuttag urav
miljövårdssyfte angivet syfte med stödet. Miljöersättning förettsom
anläggande och återskapande våtmarker kan stället motiverasiav ge-

det syftar till att jordbruksmark för-används påatt sätt ärettnom som
enligt skyddmed och förbättringar miljön, med desslandskapet sär-av
drag, jorden och den mångfalden".genetiska Dennanaturresursema,
förändring innebär marken längreinte omfattas kraven påatt uttagav
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jordbruksmark produktion, vilket skötselvillkoren kan för-gör attav ur
ändras på positivt miljösynpunkt.sätt ärett som ur

Samtidigt får den maximala medñnansieringsbara ersättningsnivân
enligt LBU-förordningen inte överstiga 450 ca 800 kronor3euro per
hektar för miljöersättningar till "övrig markanvändning. lågaDen
måluppfyllelsen deni nuvarande miljöersättningen för våtmarker talar
för jordbrukarnas ekonomiska incitament för anlägga våtmarkeratt att
redan med nuvarande ersättningsnivåer alltför lågt. fö-Utredningenär
reslår därför investeringsstöd införs i enlighet med artiklarna 4-7att ett
och/eller artikel 33 i LBU-förordningen. investeringsstödetGenom
skulle jordbrukaren fåkunna ersättning i relation till anläggningskost-
naden år Miljöersättningen kan därefter utgå under hela åtagandepe-
rioden och beräknas på grundval markens altemativvärde kost-samtav
naderna för skötseln.

Administrativa15.4 konsekvenser

den nuvarande miljI för våtmarker gäller länsstyrelsenatt
genomför förimdersökning för klargöra miljövårdssyftetatten om
kommer uppnås innan beslut kan Brukarenersättningatt ett tas.om
skall färdigställa anläggningen och länsstyrelsen skall ha godkänt den
innan kan börja betalasersättning Denna administrativa hanteringut.
har enligt vad utredningen erfar fungerat mycket bra. Utredningen an-

därför med förundersökning borde kunna användasatt systemetser
för föreslagnadet investeringsstödet.även

ersättningsbeloppet föreslåsAtt detsamma under hela åtagan-vara
deperioden leder till vissa administrativa förenklingar, eftersom man

behöverinte ADB-systemet så det hänsyn tillt.ex. att etttaranpassa om
skifte befinner sig i åren ellerl-5 åren 6-20 för räkna ersätt-att ut
ningsbeloppet. ADB-hanteringen förenklas ytterligare ersättning-attav

densamma för åker- respektive betesmark, eftersom det då inteären
behövs någon hänvisning till ägoslag förenklasi Dessutomsystemet.
sanktionsberälcningama betydligt. nulägetI genomförs slagsen propor-
tionering mellan de olika ägoslagen i de fall då stödmottagare haren
våtmark både på åkermark och betesmark och det vid fáltkontroll kon-

avvikelse på skiftena.någotstateras en av
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Miljövänlig16 odling bruna bönorav

på Oland

16.1 Utredningens förslag

Inledning16.1.1

Sedan början 1900-talet har bruna bönor odlats traditionellt påav
Öland, i princip den enda plats i Sverige där denna gröda odlas.ärsom
Totalt odlas ha årligen1 000 SCB 1998. Odlingen omfattar lokalaca

särskilt törädlats för nordiska förhållanden. Dessasorter sortersom
kännetecknas kortare vegetationsperiod andra Vidareän ärsorter.av en
avkastningen lägre jämfört med andra sorter.

Inom denna odling behovet kvävegödsling lågt. odlasär Bönornaav
i rader med avstånd på 0,5 vilket minskar behovetett ogräs-ca m, av
medel eftersom mekanisk ogräsresning den nonnala metoden.är

Miljöåtgärdens syfte bibehålla den traditionella, miljövänligaär att
Öland. Åtgärdenodlingen med lokala bruna bönor på lämnarsorter av

därmed bidrag till uppfyllandet miljökvalitetsmålen rikt 0a-Ettett av
lingslandskap, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Utredningen föreslår reglerna för utformningen femårsbeslutatt av
förenklas för underlätta administrationen åtgärden.att av

16. Mål för åtgärdenl

Målet för åtgärden bibehålla den traditionella omfattan-odlingenär att
Öland.de ha brunal 000 bönor påca

16. l Geografiskt område

Miljöersättning för miljövänlig odling bruna bönor lämnas endast påav
Öland.
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16. l Villkor

Ersättning enbart förlämnas odling finns denpå svenskasorterav som
sortlistan och svensktär av ursprung.

Följande skötselvillkor skall uppfyllda för ersättning skallattvara
kunna lämnas:

gödsling får ske med högst kg kväve30 hektar och år,0 per
odling skall ske raderi med sådant avstånd mekaniskett ogräs-att0
bekämpning kan utföras,
kemiska bekämpningsmedel svampsjukdomar och insekter fårmot0
inte användas,

syftei minska fårväxnäringsläckaget j ordbearbetning före den latt0
december endast ske vid sådd höstsådd gröda årav samma som
bönorna har skördats.

l Ersättningsnivåerl

Ersättning lämnas med 2 700 kronor hektar.per

l6. Femårsbeslutl

Femårsåtagandet omfattar all den areal sökanden odlar med brunasom
bönor Varje enskilt år. Detta innebär arealen tillåts under be-varieraatt
slutsperioden och all den areal årligen odlas med bruna bönoratt som
skall skötas i enlighet med ersättningsfonnens regler. Jordbrukaren an-
söker utbetalning för helaersättning arealen odlas med bru-om av som

bönor respektive år under femårsperioden.na

l6.1.7 Beräknad kostnad och anslutning

Totalt beräknas jordbrukare130 med areal hal 000att ca en av ca an-
sluts till åtgärden. årligaDen kostnaden beräknas till miljoner lcro-3ca
nor.



ÖlandSOU 1999:78 odling brunaMiljövänlig bönor 231påav

Motiv för förslag16.2 utredningens

Tidigare ochl6.2.l utvärderingar analyser av
brunanuvarande milj öersättning för odling av

bönor

Miljöstödsöversynen16.2. l

Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets och RiksantikvarieämbetetsI
miljöstöden SJV l997a konstateras ha hade600översyn attav ca an-

Årersättningsformen anslutningen ökatslutits till år 1995. 1996 hade
uppskattadetill 800 ha, vilket motsvarade 70 % dennärmare are-ca av

alen enligt miljöprogrammet.
framförtskritik åtgärden gäller främst begränsningenDen motsom

under åtagandeperioden får antalet hektararealen inte understigaattav
i femårsbeslutet med under enskilt I30 % år.än rapportenettmer
framhålls dock den tillåtna årliga stödetvariationen arealen inomatt av

förtill brima bönor någon miljöersättning ochär större än att enannan
ytterligare ökning skulle kunna leda till åtgärdens syfte motverkas.att

Utredningens analys nuvarandel6.2.2 av

miljöersättning för bönorodling brunaav

och måluppfyllelse16.2.2.1 Anslutning

med åtgärden skett ökadJämfört år 1995, då introducerades, har det en
enligt Jord-anslutning till ersättningsformen. anslutna arealenDen var

bruksverket år ha, fördelat på jordbrukare. Samtliga1998 l 000 135ca
Öland tilljordbrukare odlade bruna anslutnapå bönor år 1998som var

och omfattas hela areal odlas med brunamiljöstödet i princip den som
Ölandbönor ersättningsfonnen.på av

femårsbeslutUtfominingl6.2.2.2 av

Åtaganden reglerinom miljöprogrammet måste enligt minstEU:s vara
femåriga. Miljöersättningen för bruna bönor tillhör de åtgärder där en

geografiskt område miljösynpunkt vik-total volym inom visst ärett ur
jordbrukare eller markytorvissa särskilt avgränsadetigare än att om-

författas åtagandena. den nuvarande miljöersätmingen odlingInomav
omfattas stöd kanbruna bönor gäller arealen beslutatt omav som av

arealen under-flyttas i växtföljden. Under enskilt år får dockettrunt
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med högstskridas 30 % jämfört femårsbeslutet.med den länssty-För
relse hanterar åtgärden leder detta krav till administrativtettsom

liknademerarbete det beskrivits för de nuvarande miljöersättning-som
till vallodling se avsnitt 11.2.2.4, mindre skala.iänarna om

Utredningens slutsatser16.3

förl6.3.l Motiv miljöersättning för odling brunaav
bönor

främjar första handMiljöersättningen i miljövänlig odlingsmetoden
bidrar till minska kväveläckaget och användningen kemiskaattsom av

bekämpningsmedel. säkras fortsattDessutom traditionell odling lo-av
Öland.brunakala bönor på Odlingen viktig delär önssorter av en av

kulturarv. Vidare innebär odlingen lokala bruna bönor kanatt sorter av
bevaras och därmed lämnas bidrag till arbetet med bevarain situ ett att
växtgenetiskt material.

Femårsbeslutens16.3.2 utformning

Med syftet förenkladet primära den administrativa hanteringen fö-att
reslår utredningen jordbrukaren i samband med femårsåtagandetatt
anmäler denne sköta all den areal bruna bönor årligenatt attavser som
odlas enligheti med ersättningsformens regler.

Administrativa konsekvenser16.4

Utredningens förslag gällande utfommingen femårsbesluten bedömsav
leda till förenklingar både för genomförden länsstyrelse administ-som

förrationen åtgärden och jordbrukarna i samband med ansöknings-av
förfarandet.
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Kompetensutveckling17 av

miljöområdetlantbrukarna på

Utredningens förslag17.1

Inledning17.1.1

genomförs infonna-nuvarande miljöprogrammet utbildning,detInom
ekt U ID delprogram:demonstrationsproj inomtion och tre
kulturvärden.Biologisk mångfald och

områden.Miljökänsliga
Ekologisk produktion.

bedrivs s.k. länsprogram.Huvuddelen UID-verksamheten inomav
och för samordningendet regionalaLänsstyrelsen har ansvaret svarar

för Övrigaktmskapsförsörjningen länet,och inom samt att engagera
fält-består bl.a. kurser,och lokala aktörer. Verksamhetenregionala av

aktiviteterrådgivning och studiecirklar. Vissaindividuellvandringar,
föriordningställtsdemonstrationsgårdarvid särskildagenomförs som

regionala verksamhetenJordbruksverket denändamålet. styr genom
personalutbildninganvändning,villkor för medlens m.m.

har Jordbruksverketsinnevarande programperiodenUnder den sys-
utbildningsåtgärdernagenomförande och administrationförtem re-av

förändringlöpande, vilket har inneburit successivviderats ettmoten
detaljerat regelverk.mindre

och admi-fungerar braUID-verksamhetenEftersom den nuvarande
Miljöpro-fortlöpande förenklas,den dessutomnistrationen anserav

närvarande finns behovgramutredningen det för inte attatt genom-av
förändringar.föra några större

Mål for åtgärden17.1.2

skall komplette-lantbrukarna miljöområdetKompetensutveckling påav
jordbrukets miljö-miljöersättningsåtgärder i syfte uppnåövriga attra

miljöar-förKompetensutvecklingen långsiktig investeringmål. är en
deattityder och hurkunskap förändrar brukaresbetet eftersom agerar.



Kompetensutveckling234 miljöområdetlantbrukarna på 1999:78SOUav

Såväl enskilda jordbrukare arbetskraftanställd jordbruksföre-vidsom
viktiga målgrupper i arbetet.ärtag

Geografisk omfattning17.1.3

Aktiviteterna riktar till lantbrukaresig helai Sverige.

Villkor17. 1.4

Deltagandet kostnadsfritt. Ingen ersättning lämnas lantbrukarna.tillär
Kompetensutvecklingsåtgärdema bör utformas tillså deatt anpassas

ersättningsformemade inom miljöprogrammet till de miljö-samtnya
mål ersättningama skall bidra till Kompetensutveck-uppnå.attsom
lingsprogrammet bör därför flexibelt och för regio-utrymmevara ge
nala anpassningar. Liksom i dag bör huvuddelen verksamheten be-av
drivas inom s.k. länsprogram.

Förväntad17.1.5 kostnad

Den totala kostnaden för kompetensutveckling mil-lantbrukarna påav
jöområdet beräknas till 114 miljoner kronor år. in-Dennaper summa
kluderar enbart åtgärder inom jordbruket och inte åtgärder inom skogs-
bruket.

Till detta kommer de riktade inforrnations- och utbildningsinsatser
för minska kväveutlakningen föreslås del åtgärdenatt som som en av
Minskat kväveläckage se kapitel 14.

17.2 Motiv för utredningens förslag

17.2.1 UID-verksamhetens nuvarande uppbyggnad

Som tidigare genomförs den del UID-verksamhetennämnts somav
Jordbruksverket för inom delprogram; mångfaldbiologisktreansvarar
och kulturvärden, miljökänsliga områden ekologisk produktion. Isamt
detta avsnitt kort redovisning aktiviteterna respektiveinomges en av
delprogram Jordbruksverkets administrativa hantering verk-samt av
samheten.
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Delprogram mångfaldl7.2.1.1 Biologisk och kulturvärdenl -

De aktiviteter ingår i delprogram i huvudsak samladel inomärsom
kampanjen Markemas Mångfald. Målet jordbrukare, markägareär att
och anställda inom jordbruket har den kLmskap behövs för denattsom
biologiska mångfalden och de kulturhistoriska odlingsland-värdena i
skapet skall bevaras och förstärkas.

Riksantikvarie-Jordbruksverket i samarbete med Naturvårdsverket,
genomfö-ämbetet och Lantbrukamas Riksförbund centralt föransvarar

randet kampanjen. Länsstyrelserna för verksamheten påansvararav
regional och lokal nivå.

genomförs utbildning ellerdelprogrammet den obligatoriskaInom
krävs jordbrukare beviljats miljöersättning förrådgivning som av som

obli-biologisk mångfald och kulturhistoriska värden.bevarande Deav
följer utformasutbildningarna ingen kursplangatoriska utangemensam
enligt riktlinjer lämnats delänsstyrelserna själva, vissa cent-som avav

rala verken.
och omfattande arbetsområde inom länsprogrammenviktigtEtt är

individuell rådgivning. Med utgångspunkt i brukarens intressenegna
ochförutsättningar skötselplan för gårdensoch upprättas natur-en

lantbrukaren ochArbetet utförs i samarbete mellankulturvärden. nära
länsstyrelsen eller ochrådgivare från organisation storgerannanen

anpassadför den intresserade lantbrukaren få informationmöjlighet att
information skallefter förhållanden. lämnasgårdens Den ävensom

åtagandenfullgöra eventuella inomunderlätta för jordbrukaren att
miljöersättningama.

och andrafristående organisationerMedel kan också beviljas till
kurserutbildningsmaterial eller ordnarfram informations- ochtarsom

Ex-länsprogrammen.och stöder verksamheten inomkompletterarsom
FörbundetNordiskaarbetetdeltagit iempel på organisationer ärsom

RiksförbundLantbrukamasHälsinglandsför Kulturlandskap, museum,
Även hotade lo-rasföreningar förlantarbetareförbundet.Svenskaoch

har1999UID-medel. Budgetåretkan beviljas sär-kala husdjursraser
utrotningshotadedeför främja bevarandetskilda medel avsatts att av

gotlandsruss.nordsvensk brukshäst ochardenner,husdjursrasema
fortbild-bl.a.regionala verksamheten harunderstödja denFör att

biologiskrådgivningsmetodik,ämnesområdenaningskurser inom
Jordbruksverket ianordnatsmångfald, kulturhistoria samar-avm.m.

LantbrukamasRiksantikvarieämbetet ochNaturvårdsverket,bete med
Riksförbund.
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17.2.1.2 Delprogram 2 Miljökänsliga områden-

Under andra halvan 1980-talet påbörjades arbetet med minskaattav
miljöbelastningen till följd växtnäringsläckage minska häl-attsamtav

och miljöriskema vid användning bekämpningsmedel. Arbetetso- av
bedrivs alltsedan dess inom handlingsprogram för respektive delområ-
de; växtnäring och bekämpningsmedel. Bland de åtgärder vidtagitssom
inom spelar utbildning och information central roll. Deprogrammen en
delar handlingsprogrammeni infonnationsverksamhet har in-rörsom
förlivats delprogrami Under år 1998 infördes miljöersättningen ny
för resurshushållande konventionellt jordbruk obligatoriskmed utbild-
ning och rådgivning genomförs inom detta delprogram.som

länsprogrammenInom består verksamheten framför allt aktivi-av
fáltvandringar, kurser, demonstrationer odlings- och sprid-teter som av

ningsteknik individuell information. Viktiga ämnesområdensamt som
inom växtnäringsornrådet växtnäringsbalanser, strategier förtas ärupp

utnyttjande stallgödsel, åtgärder för begränsa ammoniakavgångenattav
och optimal kvävegödsling. bekämpningsmedelsområdetInom bl.a.är
förbättrad behovsanpassning vid användning bekämpningsmedel,av
förbättrad hantering bekämpningsmedel ochhälso- miljösyn-av ur
punkt, teknikens betydelse för behandlingsresultatet och/eller minskad
vindavdrift, betydelsen kantzoner från och faunasyn-tlora-samt av
punkt och skyddssynpunkt viktiga områden.

Den hittills omfattande aktiviteten inom delprogrammet in-mest är
dividuell rådgivning inom växtnäringsområdet, där den delenstörsta

upprättande växtnäringsbalanser. bekämpningsme-Inomutgörs av av
delsområdet demonstrationsprojekt och kurser denutgör största sats-
ningen. Verksamheten innehåller produktion regionalt infor-även av
mationsmaterial, studiecirklar regionala fortbildningar för länetssamt
rådgivare.

mindre antalEtt organisationer bedriver informationsverksamhet vid
sidan länsprogrammen inom för delprogram attav ramen genom

ordna utbildningar, inforrnationsträffar och utarbeta informations-t.ex.
material. Exempel på organisationer verkat delprograminom 2 ärsom
Grönsaksodlarnas Riksförbund, Trädgårdsnäringens Riksförbund och
Odling Balans.i

Både inom och bekämpningsmedelsområdet har Jord-växtnärings-
bruksverket regionalt placerade specialister. uppgift medDeras är att
sin verksamhet understödja och komplettera informationen inom läns-

Den huvudsakliga målgruppen för deras verksamhet ärprogrammen.
således de rådgivare för kunskapsfönnedling till densom ansvarar en-
skilde jordbrukaren. bl.a.Detta utarbeta gödslings-gör attman genom
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informationsmaterial ochbekämpningsstrategier,och genom prognos-
vamingsverksamhet på bekämpningsmedelsområdet.och

Delprogram Ekologisk produktion317.2. l -

delprogram 3demonstrationsprojektinformation och inomUtbildning,
led utveck-iöka andelen ekologisk produktion,syftar till ettatt som

livsmedelsproduktion.hållbar och miljövänliglingen mot en
genomförts har skett inomverksamhetHuvuddelen den ra-somav

andralänsstyrelse ochvilka respektiveför länsprogrammen, inommen
Exempelrad olika aktiviteter.och aktörer genomförorganisationer en

information,fåltvandringar, individuellaktiviteter kurser,sådanapå är
demonstrationsodlingar.demonstrationsgårdar ochiordningställande av

framställtsinformationsmateriallokalt/regionaltfall har ocksåvissaI
for länsprogrammen.inom ramen

sammanlagtgenomförda aktiviteterna det kurserolikadeAv är som
förhållan-Fält- och gårdsvandringar,flest lantbrukare.nått är ensom

lant-mångakunskapsförmedling, har intresseratbillig formdevis av
också individuell rådgivning,harbrukare. Stort intresse mött som van-

eko-tillgårdsanpassad för omläggningenstrategiligtvis iutmynnat en
förledviktigtsådan omläggningsplaneringlogisk produktion. En är ett

ekologisk produktion.tilllyckas med övergångenatt
delprogram 3verkathar inomtjugotal centrala organisationerEtt

exempel påEkoköttochEkologiska Lantbrukama, KRAVårligen. är
verksamheten harHuvuddelenbeviljats medel.organisationer avsom

informa-kurserinformationsmaterial, anordnaframbestått i samttaatt
ochvid utställningarmedverkantion, bl.a. mässor.genom

delpro-specialister inomregionalt placeradeJordbruksverket har
in-kompletteraunderstödja ochuppgiftvilka har till är attgrammet,
förmålgruppenhuvudsakligalänsprogrammen. Denformationen inom

kunskapsfönnedlingforverksamhet de rådgivarederas är ansvararsom
jordbrukaren.enskildetill den

Administrationl17.2.

utbe-hanteringenför den administrativaJordbruksverket somansvarar
administra-utformatfondkoordinator. Verket hartalningsställe och ett

och administre-jordbruketgenomförandet inomför UIDtivt system av
förSkogsstyrelsen,medel tillutbetalningäven ansvararsomavrar

Jordbruksverketskogsbruket. ävenmotsvarande inomsystem ansvarar
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för central samordning och utvärdering kontroll och revisionsamt av
verksamheten.

Under september Jordbruksverket länsstyrelserna in-attuppmanar
komma med länsprogram och medelsansökan inför kommande år.
Syftet med skrivelsen underlätta länsstyrelsernasär planering ochatt
förenkla handläggningen. I skrivelsen meddelas föranvisning läns-en

innehåll, riktlinjer för respektive delprogram, preliminäraprogrammens
villkor för verksamheten under kommande år preliminärsamt en me-
delsfördelning.

Den preliminära fördelningen baseras på nyckelfaktorer. ingåen-De
de faktorerna skall spegla behovet och efterfrågan i respektive län och

mått på förekommande antal företag,utgörs bevarandevärden, mil-av
jöersättningsansölmingar och miljöbelastning. Valet faktorer varierarav

naturliga skäl mellan delprogrammen. Inom samtliga delprogramav
särskilda medel till de femavsätts även norrlandslänen kompensa-som

tion för höga resekostnader. för länsstyrelsernaAv budgeterade medel
fördelas 90 % via nyckelfaktorer och resterande 10 i särskild% ordning
efter motiv lämnade i ansökan.

Villkoren för verksamheten kan indelas i två kategorier; ersättnings-
villkor och övriga villkor. Ersättningsvillkoren syftar till likabehandling
och kostnadseffektivitet och består i fastställda kostnadsramar för ge-
nomförande vissa definierade aktiviteter, exempelvis kurser, filt-av
vandringar och individuell rådgivning. De övriga villkoren syftar till att
tydliggöra de övergripande förutsättningarna de miljöpro-isom anges

och förordningstextema.grammet
Respektive länsstyrelse för länsprogramatt upprätta ettansvarar

för länets specifika förutsättningarär och behov,anpassat medsom
utgångspunkt i nationella och regionala miljömål. Inför upprättandet av
länsprogrammet skall länsstyrelsen genomföra samråd med länetsett
aktörer, med syfte diskutera och förankra övergripande strategieratt för
verksamhetens genomförande. Genom samordningen i länet undviks

olika aktörers verksamhetäven överlapparatt varandra.
Organisationer har intresse bedriva verksamhet på centralattsom av

nivå inom miljöprogrammets på motsvarande sätt attramar uppmanas
inkomma med ansökan till Jordbruksverket.

Jordbruksverket granskar upprättade och ansökningar ochprogram
beslutar fördelning medel för verksamheten. Jordbruksverketom av
samordnar verksamheten påäven nationell syftenivå i undvika dub-att
belarbete m.m.

Ersättning för genomförda aktiviteter rekvireras från Jordbruksver-
ket efterhand.i Länsstyrelserna redovisar sammanställning verk-en av
samheten och kostnaderna kvartalsvis i samband med medel rekvi-att

Dokumentationen behålls på länsstyrelsen. För organisationerreras.
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han-motsvarandeinformationsverksamhet gällercentralbedriversom
skall redovi-dokumentationenfullständigatillägget denmedtering att

med rekvisitionen.sambandisas
lämnaskallde centrala organisationernaLänsstyrelserna och även

verksamheten.med utvärderingårlig rapport aven
haruppföljningsprojektetochs.k. utbildnings-för detInom ramen

Jord-personal frånunder besöktslänsstyrelser år 1998samtliga av
länsprogrammen.verksamheten inomför genomgångbruksverket av

administrativadenutbildningsverksamheten ochhar bådeVid besöken
tillfällehar berettsLänsstyrelsernadiskuterats.hanteringen även att

Under årverksamheten övrigt.och ipå regelsystemetsynpunkterlämna
centralamed demotsvarande genomgångarkommer1999 göras orga-

utbildningsverksamheten.engagerade inisationer ärsom

utvärderingar och analyserTidigare17.2.2 av

öersättning förnuvarande milj UID

Miljöstödsöversynen17.2.2.1

RiksantikvarieämbetetsochNaturvårdsverketsJordbruksverkets,I
utbildning,framhållsSJV l997amiljöersättningama attöversyn av

medeleffektivaviktiga ochdemonstrationsprojektochinformation är
direktstöden.tillkomplementoch viktigamiljönytta ärstorgersom

förekom-deoch brister konstaterasproblemanalysI att mestaven
behovetalltframförSynpunkterna lämnatsövergripande rörmande som

Omoch redovisningssystemen.administrations-förenkling sys-avav
styrande regel-tillmed hänsyndet möjligtså långtförenklas ärtemen

verksamheten. Iden egentligakan användas iverk frigörs somresurser
genomfördesförenklingarpåpekas vissautvärderingen systemenatt av

självalänsstyrelsernaexempelbudgetåret 1997. Ettinförredan är att
länsprogrammen,medel inom äromfördelning annatför ettavansvarar

verksamhet. Dessutomsamordningförkan utgåersättning externatt av
vilkettidigt på hösten,medelsfördelningpreliminärmeddelas geren

verksamhet.kommande årsplaneramöjlighetlänsstyrelserna att
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17.2.3 Utredningens analys nuvarandeav
miljöersättning för UID

17.2.3.1 Anslutning och måluppfyllelse

UID-verksamheten inom miljöprogrammet för jordbruket dagslägetiär
budgeterad till 195 miljoner kronor årligen, 145 miljonerca varav ca
kronor disponeras Jordbruksverket för åtgärder inom jordbruket ochav
50 miljoner kronor Skogsstyrelsen för åtgärder inom skogsbruket. Iav
tabell 17.1 visas den preliminära budgeten för UID-verksamheten inom
jordbruket år 1999.

Tabell Preliminär17.1. budget miljoner kronor för utbildning, infor-
och demonstrationsprojektmation år 1999 källa: SJV.

Biologisk
mångfald och Miljökänsliga Ekologisk
kulturvärden områden produktion Summa

Växt- Bek.
näring medel

Jordbruksverket
inkl. regional org. 4,6 6,5 16,5 7,8 35,4
Länsprogram 37,0 24,0 6,0 29,0 96,0
Övriga organisationer 2,8 1,5 1,5 8,2 14,0
Totalt 44,4 32,0 24,0 45,0 145,4

Under år 1998 utnyttjades preliminärt 100 miljoner kronor to-ca av
talt tillgängliga l45 miljoner kronor för UID-verksamhet inom jordbru-
ket. Fördelningen mellan de olika delprogrammen preliminärt föl-var
jande: Biologisk mångfald och kulturvärden 32 miljoner kronor, mil-
jökänsliga områden miljoner34 kronor och ekologisk produktion
34 miljoner kronor.

tabellI 17.2 visas uppskattning antalet deltagare i aktiviteteren av
inom respektive delprogram åren 1996-1998.
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demonstrations-ochinformationutbildning,Deltagare iTabell 17.2.
1996-1998verksamhetsårenjordbruket underåtgärderprojekt inom

källa: SJV.
Totalt19981996 1997

Delprogram 1
380184 4806 500400Enskild rådgivning 7
8006719 38019 20029 220Grupputbildning

Delprogram
växtnäring

3607010900 4720 1rådgivning 1Enskild
33 300680400 11220 10llGrupputbildning

Delprogram
bekämpningsmedel

6003140450 l000 11Enskild rådgivning
14030920000 7220 llllGrupputbildning

Delprogram 3
320140803 500 77403Enskild rådgivning

49 7201501518 25016 320Grupputbildning

ochmyndighetermed vissagenomgångarUtredningens17.2.3.2
organisationer

miljöprogrammetnuvarandedetanalysutredningensdel iSom aven
olikaförföreträdarefråninhämtatssynpunkterjordbruket harfor myn-

följandebl.a.hargenomgångarVid dessaorganisationer.ochdigheter
framkommit.UID-verksamhetensynpunkter på

lantbrukaretillrådgivning är ettNV betonarNaturvårdsverket att
mål. Ettmiljöprogrammets systemför nåmedlende viktigaste attav

och slåtterängar avgörsbetesmarkerfortilläggsersättningmed avsom
erforderlig kompetensharhandläggareberoendelänsstyrelsen attär av

nås. NVmål skallövergripandemiljöprogrammetsbedöma hurför att
införamöjlighetenstuderar attutredningendärförföreslår nämnareatt

tilläggser-handläggareochför rådgivareauktorisationssystem avett
sättning.

dehaftharverketSkS betonar nyttaSkogsstyrelsen storatt me-av
åtgärderUID-verksamhet förmiljöprogrammetsinomdel avsattssom

skogsfas-tiondeEftersomhonor.miljonerskogsbruket 50inom var
utbild-behovkontinuerligtfinnsårvarjebytertighet ettägare av

harochstorstäderdessutom i stortborskogsägareMånganingsinsatser.
verk-Innehållet imiljöfrågor.landsbygds- ochutbildning ibehov av

skogsskötsel,miljöanpassadochekologiinriktat påvaritsamheten har
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och målgruppen lantbrukareär minstäger l ha skog och hal åkersom
eller betesmark. Under åren 1995/96-1998 har sammanlagt 147 000
lantbrukare deltagit i skoglig UID-verksamhet. de verksamhets-Av tre

individuell rådgivning, giupprådgivning och utbildning detgrenama är
grupprådgivning har samlat flest deltagare.som

Det SkS och skogsvårdsstyrelsemaär ansvariga för draär attsom
direktiv och riktlinjer for UID-verksamheten. Verksamheten harupp

målstyrts via skogsvårdsstyrelsemas verksamhetsplaner, och det har
därefter skett månadsvis resultatuppföljning. UID-verksamheten haren
utvecklats i samverkan mellan myndigheter, intresseorganisationer och
målgruppens medlemsorganisationer.

Den utvärdering UID-verksamheten SkS har gjort visarav attsom
det informativa styrrnedlet effektivt, dvs. förär nå uthålligt skogs-att
bruk utbildning och informationär effektiva styrmedel lagstift-änmer
ning.

SkS informerar den utbildningskampanjenäven Grönareom nya
Skog" i år och tänktstartar är minst till år 2001. Måletattsom ärvara

nå 100 000 deltagare,att 70 000 i långa kurser dvs. 20änvarav mer
timmar. Huvudinriktningen i kampanjen ligger på integrering miljöav
och produktion. Syftet in skogsfastighetenär sätta iatt sitt sammanhang
och levandegöra skogsägarens del det föransvaretav gemensamma
miljön. Kampanjen genomförs bl.a. med hjälp antal demon-ett stortav
strationsområden nyproducerad lärobok.samt Grönare Skog"-en
kampanjen riktar sig till skogsägareäven inte har åker- eller be-som
tesmark 70 000 370 000 och deltagande därmed inte kan med-av vars
finansieras EU. skogsägaresDessa deltagande finansieras därförav av
SkS med nationella medel.egna

förordarSkS UID-verksamheten i det kommandeatt även milj öpro-
1andsbygdsutvecklingsprogrammetgrammet också omfattar skogs-

bruket. Helst skulle SkS alla skogsägare skulle kunna omfattasattse av
UID och barainte de har minst hal åker eller betesmark. Enligtsom
SkS det viktigt finansieringenär UID inte bliratt ryckig, deutan attav
inblandade myndigheterna kan ha några års framförhållning.

Lantbruksdirektörers förening LD framhåller kompetensut-att
veckling lantbrukarna medel förär uppnå bättreett målupp-attav en
fyllelse miljöprogrammet och chans öka lantbrukamas mil-attav en
jökunnande. LD dock det svårt hitta de formernaatt är att rättaanser
för kompetensutveckling. Nu det skillnadär mellan UID-storen
verksamheten och de övriga åtgärderna inom miljöprogrammet. På
länsstyrelsen måste det byggas stab kompetent personal.upp en av
Därutöver behövs kompletterandeäven från hushållnings-t.ex.resurser
sällskap, LRF Enligt LD det Viktigtetc. är ha kvar UID-att
verksamheten, frågan hur denna skallär kunna kopplas ihop medmen
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berjordbrukareMångamiljöprogrammetåtgärderna ide övriga om
förmiljöersättningansökanderasdesåskötselplaner vetatt enomom

oekonomisktdetgodkännas. LD attärmark kommer attviss att menar
markbesked vissfårlänsstyrelsepersonal inteskicka enut omgesom
stöd-tillkopplingenregler för krävs,UIDHandfastagodkänd.är men

fålänsstyrelsenförviktigt attbli bättre. Detmästeadministrationen är
miljönytta,försämraddetblirbeslutsunderlag,bästa möjliga enannars

sanktioner osv.
börlänsstyrelsenMDföreningMiljövårdsdirektörers attmenar
ochrådgivninginformation,handläggning,möjlighet integreraattges

Enligtmiljöstöden.hanteringeffektivareskapaförkontroll att aven
Mångfald kunnaMarkernaskampanjeninombörMD an-resurserna

dem.for skötselnmålochmarkernavärdera sättavändas för avatt upp
någonfinnsintedetSLFlantarbetareförbundetSvenska attanser

kompetensutveckling.gällerdetnäringentradition inom närinarbetad
arbetsgivaren,jordbrukarentillriktasalla kurserochinformationAll
utformaviktigtdetEnligt SLF systerntill lantarbetaren. attäroch inte

målsätt-övergripandeföretagetsinvolveras ianställdedenså ävenatt
någonnärvarande finnsintedet förockså sta-SLFning. attpoängterar

kompetensutveck-omfattaslantarbetarehur mångatistik över avsom
respektivejordbrukareuppdelad påintestatistikeneftersomling, är

lantarbetare.

slutsatserUtredningens17.3

kompetensutvecklingMotiv forl7.3.l av

miljöområdetpålantbrukarna

vik-demiljöområdetpålantbrukare är ettKompetensutveckling avav
efterfrågarskall nås. Närmiljömålenför statenstyrmedlentigaste att

minskat kväve-kulturvärden,bevarademångfald,biologiskbevarad
kunska-tillräckligaharlantbrukarennödvändigtdetläckage attäretc.
lämnas.miljöersättningvilkaforde tjänsterutförakunnaför attper

förkunskaptillräckligharälvlantbrukarenviktigtdetDessutom attär
utfört arbete.påkvalitetenbedömaatt

deoch hur ärattityderbrukaresförändrarkunskapEftersom agerar,
Såvälmiljöarbetet.förinvesteringlångsiktigkompetensutvecklingen en

jordbruksföretagvidarbetskraft äranställdjordbrukareenskilda som
arbetet.målgrupper iviktiga
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Ökad17.3.2 integration mellan kompetensutveckling
och övriga miljöersättningsåtgärder

Enligt utredningens mening det viktär kompetensutveck-stor attav
lingsåtgärdema integreras med övriga miljöersättningsåtgärder för att
uppnå miljömålen för biologisk mångfald. Jordbrukaret.ex. bevil-som
jas miljöersättning bör därför prioriterad målgrupp för utbild-vara en
ningsverksamheten.

När det gäller delprogram l och i viss mån delprogram 3 böräven
ambitionsnivån från länsstyrelsemas sida alla jordbrukareattvara som
beviljas miljöersättning för betesmarker och slåtterängar,t.ex. värde-
fulla och kulturmiljöer, ekologisk odlingnatur- och minskat kväve-
läckage skall genomgå utbildning, så de får den kunskap be-att som
hövs för utföra åtgärderna på ändamålsenligtatt Utredningenett sätt.

därför det bör sådan utbildningatt övervägas skall obli-anser om vara
gatorisk. Om utbildningen obligatorisk bör dengörs dock bättrestyras

i dag,än införandet nationella kursplaner.t.ex. utforrrming-Igenom av
kurserna måste det finnas for regional anpassning.utrymmeen av

Dessutom bör kursutbudet varierat med hänsyn till jordbrukamasvara
intressen och förkunskaper, inte minst med tanke på många jordbru-att
kare genomgått obligatorisk utbildning under innevarande programpe-
riod.

Utredningens förslag avseende tilläggsersättning för betesmarker
och slåtterängar innebär bl.a. individuella åtgärdsplaner skallatt upp-

Förslaget utformaträttas. såär arbetet med åtgärdsplanema kanatt ingå
del i UID-verksamheten. Vidare föreslår utredningen riktadesom en att

informations- och utbildningsinsatser skall genomföras inom förramen
åtgärden Minskat kvåveläckage, syftei ytterligare minska kväveut-att
lalcningen. Dessa insatser bör också hanteras del i UID-som en
verksamheten.

l7.3.3 Förändringar med den LBU-förordningennya

I rådets nuvarande miljöstödsförordning 2078/92 behandlas utbild-
ning, information och demonstrationsprojekt integrerad delsom en av
miljöprogrammet. I den LBU-förordningen behandlas kompe-nya
tensutveckling under artikel medan åtgärder för miljövänligt jord-
bruk behandlas under artiklarna 22-24.

I artikel 9 bl.a. kompetensutvecklingen särskilt skall syftaattanges
till att förbereda jordbrukare för kvalitativ omställningunga en av
produktionen och användning produktionsmetoder fören-ären av som
liga med landskapet bevaras och förbättras,att med miljöskyddet och
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den kompe-demvälfärd,hygien och djurensförmed samt genormer
jordbruksfö-livslcraftigtekonomisktför drivaerfordras ettatttens som

LBU-denpositivtdetUtredningen attretag. äratt nyaanser
miljöområdetutbildning inommöjlighet integreraförordningen attger

sigifrågeställningarproduktionsrelateradeexempelvismed sommer
skall nås.miljömålenbetydelse forhakan attstor

syftaskallocksåkompetensutvecklingenvidareartikel 9I attanges
iverksammaoch andra ärförbereda skogsägaretill "att personer som

skogamasskogsförvaltningsmetoder såtillämpa attskogsbruket att
utredning-Enligtfunktion ökas.socialaekonomiska ochekologiska,
frågaskogsbruketkompetensutveckling inommening är somenens

övri-landsbygdsutvecklingsförordningensmedsamordnathanterasbör
kompetensut-därförUtredningenskogsbruket.för attåtgärder anserga

förfinansieras inomheller börskogsbruket inteveckling inom ramen
för jordbruket.miljöprogrammet

konsekvenserAdministrativa17.4

ochgenomförandeförJordbruksverketshar systemSom nämnts ovan
under inneva-löpanderevideratsUID-verksamhetenadministration av

administrationeninneburitvilket harprogramperiod,rande att succes-
ochgenerellalänsprogrammenförenklats. Genomhar görasivt att mer

ökats. Iverksamhetlänsstyrelsemasförfrihetsgradenharmålinriktade
beviljadmedel inomfördelamöjlighetharsyftedetta attäven omen

marknadsfö-samordning,övergripandemedel försärskildasamtram,
förutvecklatsADB-stödharinförts. Dessutomuppföljningoch ettring

underlättaFörutomredovisningar.och attrekvisitionerhantering av
till-statistikdatabas ärhandläggningen systemet somgemensamenger

för detJordbruksverket. Inomochlänsstyrelsernagänglig för ramen
för kva-modellkommeruppfoljningsprojektetochutbildnings-s.k. en

underutvecklasverksamhetenutvärderingochuppföljning attlitativ av
förförutsättning motviktigmodell attår 1999. Denna är processenen

fortgå.kunnaskallmålstyrningökad
kom-denunderJordbruksverketförutsätter ävenUtredningen att

han-administrativadenförbättrafortsätterprogramperiodenmande att
verksamheten.teringen av
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miljöområdetpåInvesteringar18

Inledning18. l

miljömå-svenskauppfylla demedverka tillskall attMiljöprogrammet
förinommiljöåtgärdemaförErsättningarjordbruket.förlen ramen

ochLBU-förordningen,22-24 iartiklarnareglerasmiljöprogrammet av
nåFörmedlemsstaterna.obligatoriska för attåtgärderde enda ärär som

kostnadsef-emellertiddetområden kanmiljömålen på vissa mervara
ersättningsfonnerriktadespecifika ochandra,utnyttjafektivt att mer

LBU-inomåtgärdernasyftarSammantagetLBU-förordningen.inom
Blandlandsbygden.utvecklinghållbaruppnåtillförordningen att aven

bl.a.ersättningsforrnerfinnsförordningdennaåtgärderna i avsersom
värdefullt komp-kanmiljöområdet. Dessa utgöra ettpåinvesteringar

miljarealbaseradeochinriktadegenerelltdetilllement mer
miljöersätt-arealbaseradefrån deskillnadTillmiljöprogrammet.iarna

LBU-förordningenåtgärderna inomde övrigaflertaletningarna är av
administration.enklarejämförelsevistillledervilketfemåriga,inte en

gäl-vadflexibilitetmedgeinvesteringsåtgärdema störrekanVidare en
öersättningama.arealbaserade miljjämfört med deersättningsnivåerler

förstaiutredningenLBU-förordningenåtgärder inomövrigaDe som
delsmed ärmiljkompletteralämpligahand attvaraanser

främjaåtgärder fördels4-7,artiklarna attinvesteringsstödet anpass-
33.artikellandsbygdenutvecklingochning av

miljöersättningennuvarandedeninnebärförslagUtredningens att
underåtgärdtillämpasskallslåtterängaråterskapandeför ensomav

innefattatill restau-utökasochLBU-törordningen ävenattartikel 33 i
avseendeförslagutredningensinnebärVidarebetesmarker.rering av

anläggningskost-tillrelationersättning ioch småvattenvåtmarker att
artikel 33.och/ellerartiklarna 4-7medenlighetiskall lämnasnadema

fyraprogramperiodensundermedelföreslår MPU avsättsDessutom att
Utred-artiklar.enligt dessamiljöområdetpåinvesteringarförförsta år

åtgärdernaolikademedel förfördelningengällandeförslagningens av
kapitel 20.framgår av
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1 8.2 Investeringsstödet

Enligt artiklarna 4-7 i LBU-förordningen skall stöd för investeringar i
jordbruksföretag bidra till höja jordbruksinkomstemaatt och till för-att
bättra levnads-, arbets- och produktionsvillkoren. Vidare skall investe-
ringarna medverka till minskning produktionskostnaderna, förbätt-av
ring och omställning produktionen, förbättrad kvalitet, bevarandeav
och förbättring miljön, hygieniska Förhållanden och djurens välfärdav

främjande diversiñeringsamt verksamheter inom jordbruket.av av
För investeringsstöd skall kunnaatt beviljas ställs krav på företa-att

ekonomiskt bärlqaftigt.ärget Ytterligare krav för stödberättigandeett
företaget uppfyllerär minimikravatt vad gäller miljö, hygien och dju-

välfärd. Vidare får stöd inte beviljas för investeringar syftarrens som
till produktionsölcningar för vilka det saknas normal avsättning på
marknaden.

18.3 Stöd för främja anpassning ochatt

utveckling landsbygdenav

Artikel 33 i LBU-förordningen möjligheter till rad insatser förger en
främja anpassning ochatt utveckling landsbygden. Stöd kan beviljasav

för åtgärder relaterade tillär jordbruket, till andra akti-som ävenmen
viteter på landsbygden inte faller inom för övriga åtgärdersom ramen
inom LBU-förordningen. Totalt 13 olika ersättningsberättigandeanges
åtgärder. Exempel på stödåtgärder kan komplettera de grundläg-som
gande miljöersättningarna är:

saluföming kvalitetsprodukter från jordbruket,0 av
restaurering och utveckling byar skydd och bevarande0 samtav av
kulturarvet på landsbygden,
vattenhushållning inom jordbruket och0
skydd miljön i samband med jordbruk, skogsbruk och bevarandeav

landskapet, med förbättringen djurenssamt välfärd.av av

18.4 Utredningens förslag
18.4.l Restaurering betesmarker och slåtterängarav

En bidragande orsak till vissa i relativtatt tid dokumenterade värde-sen
fulla betesmarker och slåtterängar inte anslutna till deär nuvarande
miljöersättningama hävden harär upphörtatt under de åren sesenaste
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medigenhåller påhar vuxit ellermarker igen växakapitel att7. Dessa
ochBiologisktföljd.kultunniljövärdenochhögaförlust natur- somav

fram-långtioch slåtterängarvärdefulla betesmarkerkulturhistoriskt
restaureringföregåendeigenväxningsstadier kan inteskridna utan an-

markslag. In-för dessaersättningsfonnermiljöprogrammetstillslutas
åtgärdintroducerades år 1998nuvarande miljöprogrammetdet enom
underdetUtredningen ävenslåtterängar.återskapande attför anserav

ersättninglämnamöjligtskallprogramperiodenkommande attden vara
vissersättning iocksåföreslårslåtterängar. MPU attför restaurering av

betesmarker.restaureringförlänmasskall kunnaomfattning även av
betesmar-restaureringförersättningutredningenföreslårVidare att av

i LBU-artikel 33förskall lämnas inomoch slåtterängarker ramen
förordningen.

tidigaremarkpåskötseln återupptasåtgärdenSyftet med är att som
markensförstärkerpåslåtterängbetesmark eller sättvarit ett som
områdentillskall riktasRestaureringsåtgärdenvärden.hävdbetingade

hävdbetingadeåterskapa höga natur-möjlighetergodadet finnsdär att
detbetesmarker måsterestaureringVad gällerkulturvärden.och av

detbetesdrift efterför fortsatt att restaure-förutsättningarockså finnas
till 9beräknasåtgärdenförkostnadenårligagenomförts. Denringen ca

miljoner kronor.

småvattenochvåtmarkerAnläggningl8.4.2 av

föråtgärdenutformningangåendeförslagUtredningens an-avnyen
centralkapitel En15.redovisas ismåvattenochvåtmarkerläggning av

anläggningskostnadernarelation tillersättning idel förslageti är att
artikeloch/ellerenligt artiklarna 4-7stödlämnasskall kunna ettsom

utformningsådanbedömerUtredningenLBU-förordningen. att33 i en
våtmarker ochför anläggaincitamentetekonomiskadetkan öka att

ökadtilldärmed bör ledavilketodlingslandskapet,ismåvatten an-en
miljöersätt-delkostnaden för denårligaåtgärden.till Deslutning av

27tillberäknasanläggningskostnademaförstödningen casom avser
kronor.miljoner

produktionEkologiskl8.4.3

denbl.a.innebärekologisk odlingrörande attförslagUtredningens ex-
djur-formibetalasdjurhållningekologisk ettförersättningen ut avtra

tillberättigardjurslaggrönfoder.eller Devallhektartillägg somper
Någonochtackoroch dikor,mjölkkor, getter.ersättning är suggor,am-
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ersättning till ekologisk äggproduktion föreslåst.ex. alltså inte. Vad
gäller höns grovfoder- och betesbehovetär litet, 0,3 ha höns,100ca per
varför den ersättning kan utgå detta arealbaserade stöd blirsom genom
mycket liten. Om ersättningen i stället skulle grundas på arealersätt-
ningsbaserade grödor såsom spannmål, vilket andelutgör störreen av
hönans Ävenfoderstat, blir ersättningsnivåema då låga. dei eko-även
logiska specialodlingama, grönsaksodling, blir stimulansent.ex. relativt

mindre för de vanliga jordbruksgrödoma.änsett
Utredningen föreslår därför riktat investeringsstöd införsatt ett en-

ligt artiklarna 4-7 och/eller artikel 33 i LBU-förordningen. Stödet bör
enbart för den femårsåtagandeöppet gör inom vissaettvara typersom

ekologisk produktion. Ett sådant investeringsstöd borde kunnaav ges
till markinvesteringarstörre nyplantering frukt- och bärodling-som av

till maskin- eller byggnadsinvesteringar skilda slagar, samt eventu-av
ellt också till teknikutveckling etc.

Övrigal8.4.4 investeringar på miljöområdet

LBU-förordningens åtgärder för investeringar kan vadutöver som
användas för stimuleraangetts till fortsatt utvecklingattovan ettav

hållbart och miljöanpassat jordbruk och därmed bidra till uppnåatt
miljömålen inom detta område. MPU har haftinte i uppdrag utredaatt
den utformningennärmare sådana åtgärder. Jordbruksverket harav
emellertid till regeringen i underlag till landsbygdsprogram förett ett
perioden 2000-2006 pekat på antal möjliga komplettera deett sätt att
grundläggande miljöåtgärderna SJV l999b.

Av Jordbruksverkets framgår stöd till olika mil-rapport att typer av
jöinvesteringar bl.a. skulle kunna gälla åtgärder för minska kvä-att
veutlakningen, fosforförlustema och ammoniakavgången från jordbru-
ket ytterligare insatser för bevarande biologisksamt mångfald ochav
kulturmiljöer odlingslandskapet.i T.ex. kan investeringsstöd med till-
hörande grundläggande miljökrav tillämpas för övergång till teknikny

leder mindre växtnäringsförluster både vid lagring och hanteringsom
stallgödsel. Vidare skulle investeringsstöd kunna förutnyttjasävenav

ammonikabegränsande åtgärder djurstallar.i Vad gäller bevarande av
biologisk mångfald och kulturmiljövärden skulle stöd till byggnader för

beteextensivt och stängsel inom för artikel 33 åtgärdramen var en som
främjar detta ändamål. Ett exempel restaurering kulturhisto-annat är av
riskt värdefulla miljöer omfattande byar eller fäbodvallar med omgi-
vande betesmarker och slåtterängar.
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administrativaSamlade19

konsekvenser

Inledning19.1

konsekvenser ochförväntade administrativadirektiven skallEnligt
ad-har deförslag redovisas. kapitel 7-17kostnader utredningens Iav

åtgärd analyse-respektivekonsekvenserna förslagen förministrativa av
ef-administrativabedömning dekapitel samladI detta görsrats. aven

helhet.förslagen för miljöprogrammet i dessfekterna av

innebär minskatFörslag19.2 som

resursbehov

får konsekvenser för administrationenförslagFlera utredningens avav
leda till administ-förslagen förväntasmiljöprogrammet. Huvuddelen av
för administratio-minskade kostnaderförenklingar och därmedrativa
till förenklingar:förslag bedöms ledamiljöåtgärdema. Följandenen av

från tillAntalet ersättningsformer minskas 14 10.0
medförvilketmarkslag slåsErsättningar sammansom avser samma0

slåt-betes- ochför vallodlingnuvarande åtgärdernade fyra samtatt
enhetligamed tvåmed dess olika varianter,termarker, ersätt-ersätts

ningsformer.
införslänsstyrelsen iindividuelltTilläggsersättning prövas avsom0

nuvarande indel-förställetoch slåttermarker iåtgärden för betes-
värdeklasser.markerna olikaning iav

stödpoängochmed kvalifikations-Zonindelningen och systemet0
kulturmiljöerochvärdefullaåtgärden för bevarandeinom natur-av

bort.tas
bevarandeföradministrationen åtgärdenHuvuddelen ut-avav av0

Jordbruksverket. Denöverförs tillrotningshotade husdjursraser sär-
vilket innebärutgår,anläggning extensiv vallskilda åtgärden för av

extensivanläggningersättningsformen fördenatt sammansatta av
skyddszoner.omfattarenodlas till endastvall och skyddszoner att
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Utformningen femårsbeslut förenklas för åtgärderna avseende0 av
Öland.miljövänlig vallodling och odling bruna bönor påav

Den nuvarande kopplingen inom åtgärden för ekologisk jordbruks-0
produktion mellan förordningrådets 2092/91 ekologisk produk-om
tion reglernaoch i den svenska förordningen förändras så deatt
regler gäller för odlingen vid börjanprogramperiodens liggersom
fast under hela femârsperioden.

föreslagnaDe förenklingama underlättar såväl Jordbruksverkets
centrala hantering länsstyrelsemas administration miljöåtgär-som av
derna. Utredningens ambition har också varit underlätta för jordbru-att
karna. Förslagen bedöms medföra förenklingar för jordbrukarna både
vid ansökan miljöersättningar och vid genomförandet åtagande-om av
na.

Genom antalet ersättningsforrner reduceras och åtgärderatt att som
markslag slås till enhetliga ersättningsfonneravser samma samman

minskar den övergripande komplexiteten i miljöprogrammet. Vidare
minskar omfattningen fasta administrativa insatser tidigare harav som
varit nödvändiga utveckla för varje enskild åtgärd. gällerDettaatt t.ex.
utveckling framtagandeADB-system, och distribution ansök-av av
ningshandlingar och informationsmaterial, utarbetande ochsamt ge-
nomförande handläggnings-, kontroll- och utbetalningsrutiner. Ge-av

vissa de nuvarande ersättningsforrnema slås be-attnom av samman
döms också ärendevolymema minska för dessa åtgärder.

Införandet tilläggsersättningar inom åtgärden för betesmarkerav
och slåtterängar förenklingarinnebär för jordbrukarna kon-samt att
trollarbetet kan inriktas på uppföljning skötselvillkoren eftersomav
kontrollen markens klassificering utgår.av

föreslagnaDe förändringarna vad gäller åtgärden för bevarande av
värdefulla och kulturmiljöer innebär den administrativa han-natur- att
teringen ersättningsfonnen förenklas. Utredningen bedömer järn-attav
förelsevis mindre komplexa datasystem behöver utvecklas och att
handläggningsrutinerna kan effektiviseras. Vidare bör kontrollverk-
samheten förenklas till följd landskapselement betesmarki utgårattav

åtgärden antalet landskapselement reduceras.samt att typerur av
Utredningens förslag avseende utforrrmingen femårsbeslut inomav

ersättningsformema för miljövänlig vallodling och odling bruna bö-av
Ölandpå bedöms leda till betydande administrativa förenklingar inor

första hand för länsstyrelserna, för Jordbruksverket. Länssty-ävenmen
relserna kan undvika den tidskrävande uppföljningen femårsbeslutenav
bakåt i tiden. För Jordbruksverkets del innebär förslaget utveckling-att

datasystem för dessa åtgärder underlättas.en av



Samlade administrativa konsekvenserSOU 1999:78 253

föra huvuddelen den administrativa hanteringenGenom överatt av
Jord-för bevarande utrotningshotade husdjursraser tillåtgärden avav

ochersättningsformenbruksverket effektiviseras administrationen av
får åtgärd mindre handlägga.länsstyrelserna atten

produktio-förslag reglerna för den ekologiskaUtredningens attom
helaoch därefter gäller underskrivs i miljöprogrammet pro-nen

stabilitet skapas ersättningssyste-gramperioden innebär istörreatt en
för för de administre-underlättar för såväl jordbrukamaDettamet. som

myndigheterna.rande

ellerFörslag innebär oförändrat19.3 som

ökat resursbehov

värde-för för bevarandeförslag avseende åtgärdernaUtredningens av
våt-anläggningoch kulturmiljöer i renskötselområdet,fulla natur- av
för-miljöområdetkompetensutveckling påmarker och småvatten samt

tillkom-leda till ytterligare administrativa konsekvenserinteväntas att
ersättningsfonner.för dessamer

före-för ekologisk jordbruksproduktiongällerdet ersättningenNär
grödbaseradtill medslår utredningen övergång ersätt-ett systernen

regionalt diffe-nuvarande konstruktionen medJämfört med denning.
utredning-särskilt djurtillägg bedömerersättningsnivåer ochrentierade

oförändratgrödbaserad ersättning leder tillmedatt ett system re-en
mellan de olikaVid övergångensursbehov vad gäller administrationen.

resursbehov förväntas.kan dock visst ökatettsystemen
länsstyrelser-medresursbehov föreligger främst i sambandökatEtt

för och slåtterängar.tilläggsersättningen betesmarkerhanteringnas av
gårdsbesök från läns-handläggning medFörslaget innebär aktivareen

första åretbli under detsida. Resursbehovet bedömsstyrelsemas störst
bedömningprogramperioden.eller de två första åren MPU:s re-avav

länsstyrelsemas handläggningsursbehovet och kostnaden för av
och slåtterängaråtgärden för betesmarkertilläggsersättningen inom

redovisas i tabell 7.4.
bedömningenockså det börUtredningen övervägasatt avomanser

iskall ingålandskapselementen ersättningsberättigande eller inteärom
läns-påFörslaget innebär initialt ökad belastninghandläggningen. en

kanförstärksberedningsprocessenstyrelsemas Genom attresurser.
omfattningenBland tordedock vissa administrativa vinster göras. annat

kontrollarbetet ytterligare reduceras.av
Åtgärden nuvarandeför kväveläckage denminskat ersätt-ersätter

Förslaget ytterligare åtgär-odling fänggrödor. innebärningen för attav
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der för minska kväveläckaget, vårbearbetning, inkluderas iatt t.ex. er-
sättningsfonnen. Detta medför viss ökad administration, bl.a. ien sam-
band med handläggningen ansökningarna och kontrollen åtagan-av av
dena.

Slutlig bedömning19.4

har funnitMPU inte det möjligt inom för sitt utrednings-att om ramen
uppdrag samlad bedömning uttryckt anslagsbehovi bespa-göra en av
ringar eller ökade kostnader. Bland föreligger svårigheter iannat att

bedömanuläget kostnaderna för administrationen parallella isysternav
samband med övergången till det miljöprogrammet se kapitel 21.nya
Sammantaget dock förslag förenklingarinnebäröverväger som av
miljöprogrammets administration. Utredningens samlade förslag be-
döms därmed leda till minskade administrativa kostnader. förut-MPU

frågadenna i anslutning till den fortsatta beredning-sätter övervägsatt
betänkandet Effektivare hantering EU:s direktstöd till jordbru-en av av

ket SOU 1998: 147.
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budgetMilj20 öprogrammets

direktivenBudgetaltemativ enligt20.1

fort-förslag tilluppgiften lämnaEnligt utredningens direktiv attavser
for jordbruketinnehåll svenskt miljöprogramfor och iinriktning ettsatt

kostnadsaltemativ.med två Detför perioden 2001-2005ett program
kostnadsram totalt 2 800bibehållen påalternativet skall avse enena

skall 1 800och det andra alternativetmiljoner lcronor år motsvaraper
skall de ingå-det lägre kostnadsaltemativetkronor år.miljoner Förper

möjligaefter utgångspunkten bästaprioriterasende miljöåtgärdema att
för priori-med hänsyn till Motivenskall uppnåsmiljönytta resurserna.

skallteringen anges.
miljoneromfattar 800Eftersom det nuvarande miljöprogrammet 2

kostnadsaltema-för del bedömt dettahar utredningen sinkronor årper
budgeten fördetta kapitel diskuteras hurhuvudalternativ. Itiv ettsom

under programperio-respektive årdet högre kostnadsaltemativet utser
kostnadsaltemativetförslag det lägreutredningens avseendeden, samt

kronor år.motsvarande 800 miljonerl per
kostnadsaltemativetoch det lägreBåde vad gäller det högre är ut-

delenunder denståndpunkt budgetenredningens principiella att senare
mellan olikaflexibelmöjligt börprogramperioden så långt som varaav

bedömningenkorrigeringar kandelprogram, så t.ex.görasatt avom
revideras.anslutning behöverförväntad

kostnadsaltemativet: 8002högre20.2 Det

miljoner kronor

bud-fördelningförslag tillutredningenstablån på sida visasI nästa av
år underkronorpå miljonerför kostnadsaltemativet 2 800geten per

programperioden.respektive år av
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2001 2002 2003 2004 2005
Delprogram l

och slåttermarkBetes- 634 634 634 634 634
Natur- och kulturmiljöer 200 200 200 200 200
Renskötselomrâdet 10 10 10 10 10
Utrotningshotade husdjur 5 5 5 5 5

Summa delprogram l 849 849 849 849 849

Delprogram 2
Miljövänlig vallodling l 100 0001 950 950 950

Delprogram 3
Ekologisk produktion 400 475 550 625 700
Skyddszoner 15 15 15 15 15
Minskat kväveläckage l 10 l 10 110 10 l 10l
Våtmarker och småvatten 50 50 50 50 50

10. bönorBruna 3 3 3 3 3
Summa delprogram 3 578 653 728 803 878

Kompetensutveckling 114 14l 114 l 14 l 14

Övriga åtgärder
Restaurering slåtter/bete 9 9 9 9 9
lnvesteringsstöd 50 75 135 75 0

Utfasning gällandeav
ersättningsformer
Resurshushållandekonven-
tionellt jordbruk 93 93 13 0 0
Sockerbetsodling Gotland 2 2 l 0 0

vallExtensiv 5 5 l 0 0

Totalt 2 800 2 800 2 800 2 800 8002

Utredningens förslag innebär budgeten för åtgärderna inom del-att
blir oförändrad jämfört med motsvarande åtgärder detinomprogram

nuvarande miljöprogrammet.
det gällerNär delprogram föreslås2 omfattning på 950 miljoneren

kronor år. Budgeten for de förstatvâ åren beräknas dock bli högre,per
eftersom de jordbrukare har femårsbeslut miljöersättningsom nu om
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grund-till denvallodling kommerför flerårig successivt överatt nya
för miljövänlig vallodling.ersättningen

omfattning underöka ikommer successivtDelprogram 3 att pro-
jordbruksproduktionenekologiskaberoende på dengramperioden, att

fördubblas till år 2005.antas
miljoner kronorföreslås 114för kompetensutvecklingBudgeten vara

vadjämfört medökningkronor visspå miljonerår. Nivån 114 är enper
för UlD-verksamheten.dagsläget utnyttjasisom

föråtgärder föreslås ersättningUnder rubriken övriga restaure-en
artikel i LBU-enligt 33betesmarker och slåtterängarring av

föreslås medelmiljoner kronor år. Dessutomförordningen på 9 attper
investeringsstödförsta år förprogramperiodens fyraunderavsätts en-

LBU-förordningen.och/eller artikel iligt artiklarna 334-7
gällandetill utfasninghar också tagits hänsyn ersätt-budgetenI av

åtagandenomfattar femårigamiljöprogrammetningsformer. Eftersom
resurshus-förmiljöersättningenhar anslutits tillkommer de t.ex.som

2002.erhålla årunder ersättningjordbruk år 1998hållande t.o.m.att

kostnadsalternativet: l 800lägre20.3 Det

miljoner kronor

Sammanfattning20.3.l

gällerdetbudgetförslagsammanfattas utredningensföljande tablå närI
miljoner kronor.kostnadsaltemativet på 800det lägre l
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Delprogram l
Betesmarker och slåtterängar 634 milj. kr
Värdefulla och kulturmiljöer 151 milj. krnatur-
Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 10 milj. kr
Utrotningshotade husdjursraser milj. lcr5

Summa delprogram 1 800 milj. kr

Delprogram 2
Miljövänlig vallodling 500 milj. kr

Delprogram 3
Ekologisk produktion 250 milj. kr
Minskat kväveläckage milj. kr100
Våtmarker och småvatten milj.50 kr

Summa delprogram 3 400 milj. kr

Kompetensutveckling UID 100 milj. kr

Totalt 800 milj. kr1

Detta budgetförslag gäller för slutet programperioden, dvs. årav
2005. Eftersom femårsbesluten från det nuvarande miljöprogrammet
kommer fasas successivt, beroende på vilket jordbrukamaatt årut an-
slöts till kommer utfasningen gällande ersättningsfor-programmet, av

i anspråk mycket andel budgeten de första årenatt ta stormer en av
under den programperioden.nya

I det följande kommenteras de prioriteringar och degjorts ef-som
fekter det lägre kostnadsalternativet skulle få för uppfyllandet mil-av
jömålen.

20.3.2 Kommentarer rörande delprogram l

Utredningen har valt prioritera delprogram vidal så till samtligaatt att
åtgärder lämnas oförändrade jämfört med huvudaltemativet, utom er-
sättningen till värdefulla och kulturmiljöer minskats tillnatur- som
151 miljoner kronor. Minskningen genomförs sänkta ersätt-genom
ningsnivåer. Odlingslandskapets biologiska och kulturhistoriska värden

beroende fortsattär kontinuerlig hävd och skötsel för bevaras. Enattav
neddragning budgeten på detta område innebär värdenatt ärav som
omöjliga eller mycket kostnadskrävande återskapa skulle förloras.att
Eftersom delprogram omfattar1 produktion kollektiva nyttigheter ärav
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det dessutom samhällsekonomiskt motiverat köpa dennaatt typ av
milj frånötjänster jordbruket.

20.3.3 Kommentarer rörande .delprogram 2

utredningens förslagI har för miljövänlig vallodling mins-ersättningen
kats till miljoner500 kronor. nivå för denDenna budgetenmotsvarar
del vallersättningen det nuvarande finnsi miljöprogrammet in-av som

förersättningen bevarande al-odlingslandskap. Dettaöppetettom av
ternativ innebär således för vallodlingersättning endast utgår inomatt
stödområdena och syftetl-5, med ersättningen skulle huvudsakligen

regionalpolitiskt. Eftersom miljöersättningen för odlings-öppetvara
landskap detinom nuvarande miljöprogrammet stödetdelutgör en av
till jordbruket till Sverige, föri sin kompensationärtur attnorra som en
det gamla Norrlandsstödet upphörde i samband med EU-medlem-
skapet, utredningen det realistiskt bespa-inte någraär göraatt attanser
ringar denna delinom stödet. samtidigtDenna prioritering innebärav

till miljövänligersättningen vallodling bidragväsentligt lägreatt ettger
till uppfyllandet miljökvalitetsmålet övergödningIngen änav om er-
sättningen hade utgått i slättbygdema, där problemen med kväve-även
läckage är störst.

20.3.4 Kommentarer rörande delprogram 3

Utredningens förslag innebär delprogram åt-3 endast innehålleratt tre
gärder: tillersättning ekologisk produktion, minskat kväveläckage samt
våtmarker och småvatten. Jämfört med huvudaltemativutredningens
försvinner de två ersättningsfonnema anläggning skyddszoner samtav

Öland.miljövänlig odling bruna bönor påav
Ersättningen till ekologisk forslagproduktion minskas med detta

kraftigt jämfört med Medhuvudaltemativet på 2 800 miljoner kronor.
skullebudget på 250 miljoner kronor ersättningen få karaktärenen av

omläggningsstöd, skulle kunna utgå de första årenett t.ex. tre somsom
jordbrukare lägger ekolo-sin produktion från konventionell tillen om

gisk. Uppfyllandet därmedmiljömålen för ekologisk odling skulleav
beroende den fortsatta ekolo-utvecklingen marknaden förvara av av

giska produkter den generella jordbrukspolitiken.samt av
delprogram har ät-Inom 3 utredningen i stället valt deprioriteraatt

gärder specifikt syftar till miljökvalitetsmåletuppnå Ingenattsom mer
övergödning. Enligt RRV anläggning våtmarker den åtgärd inomär av
miljöprogrammet kostnadseffektiv för reducera kvä-är mest attsom
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veutsläpp statsfinansiellt perspektiv. föreslårUtredningensett ettur
därför omfattning på till våtmarker och småvattenersättningensamma

huvudaltemativet,i miljoner gäller50 kronor. När det ersättningensom
för föreslårminskat kväveläckage utredningen geografiskasamma om-
fattning huvudaltemativeti Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne,som
Hallands och Götalands län, minskad informa-Västra någotmen en
tions- och utbildningssatsning åtgärden vilket totalkostnadeni gör att
blir miljoner kronor jämfört huvudalter-100 med miljoner kronor i110

syftarnativet. På sikt kan dock diskutera åtgärder tillinteman somom
kväveläckaget bör själva, enlighetminska betalas jordbrukama iatt av

förorenarenmed principen betalar.att
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Övergångslösningar21

förslagUtredningens21.1

Inledning21.1.1

kulturmiljöstödet,undantag förmed öppetmiljöprogramNuvarande är,
och löp-påbörjasFlerårsåtagandenaenskiltvarje år.nyansökningarför

fem årbeslutförfaller för majoritetenkontinuerligt,därför avmener
förfallnaansamlingarSådanabeslut fattades.flertaletdet årefter av

Miljöersättningoch 2002.till åren 2000, 2001identifieraskanbeslut
stödperiod på 20medsärställningVåtmarksanläggning intartill enen

särskildavarför ingaårliga insatserUID-verksamhetenår. utgörs av
övergångsåtgärder behövs.

miljöprogramjordbruketsprogramperioden fornuvarandeDen av-
med LBU-enlighet1999. Iårmed utgångenochslutas i av

landsbygdsprogramförslag till trä-samlat attförordningen kommer ett
1999 årshar iRegeringen2000.den januarimed början 1kraftda i
återkom-1998/992100 åtagit sigvårproposition prop. attekonomiska
komman-och omfattninginnehåll iriksdagen etttill närmare avomma

kommerfortsättningsvismiljöåtgärdernavarilandsbygdsprogram,de
närvarandeförpågårJordbruksdepartementet ettInomintegreras.att

debehandlingenförTidsplanenprogramplaneringsarbete.sådant av
börjakandessabetänkande medgeri dettaförslag attpresenterassom

befintligadetsannoliktinnebärförst från år 2001. Det atttillämpas
2000,under årövergångsvisttillämpaskan behövamiljöprogrammet

Övergångsåtgärdema därmed hanteraskommer attdelvis.helt eller
landsbygds-kommandedetobligatorisk delochintegrerad avsom en

landsbygdsprogram-iFörändringarnabörjan.från förstaprogrammet
miljöåtgärder, kommerinförandetföljdtillfrån år 2001,met av nyaav

förstadetutvecklingellerrevideringtidighanterasantingen avsom en
landsbygdsprogrammet.

förändringarden månskall ikommittédirektiven MPU,Enligt av
sådanaprogramperiod, eftersträvainförföreslås nästaprogrammet

lantbrukarenenskildedenfor bådeunderlättarövergångslösningar som
stöden.administrerarmyndigheterdeoch som
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21 Utformningen.1.2 övergångslösningarnaav

Som led i arbetet medett underlätta övergången tillatt mil-ett nytt
jöprogram har regeringen EG-kommissionen fått godkänt för möj-av
ligheten erbjuda ettårig förlängningatt de femårsbesluten av som upp-
hör gälla år 1999. De miljöåtgärderatt berörs bevarandeär öp-som av

odlingslandskap, ekologiskpet odling, utrotningshotade husdjursraser
Öland.och miljövänlig odling bnma bönor på Kommissionens be-av

slut syftar till täcka perioden fram tillatt det inleds.att ett nytt program
På så kommer berörda lantbrukaresätt erbjudas oförändrade åtagan-att
den omfattande sexårsperiod. Eftersom ersättningsperioden avslutasen
den december31 1999 måste intresserade lantbrukare detta da-senast

ha fått beslut förlängningtum ett nytt åtagandet. god tidI innanom av
dess måste administrativa förberedelser vidtas såsom framtagande av
information och ansökningsblanketter. Beslut förlängning bör kny-om

till företagets helatas ersättningsberättigade areal relevanta miljöåt-av
gärder för möjliga genomslag.största

För beslut miljöersättning fattade under perioden 1997-1999om
kommer dessa under normala omständigheteratt fortsätta gälla föratt

femårsperiod undantaget anläggning våtmarker, längsten av som
år 2003. de fallIt.o.m ersättningsperiodema inte automatiskt förfaller

vid tidpunkten för landsbygdsprogrammets införande, bör därför starka
incitament skapas för övergång till deten programmet mot attnya
gamla åtaganden avslutas förtid.i Nuvarande regler sådana möjlig-ger
heter bara under förutsättning miljöåtagandena blir långtgående.att mer
Formerna för detta oklara eftersomär ännu EG-kommissionens förslag
till Övergångsbestämmelser saknas. Sannoliktännu kommer åtminstone

förtida avslut till förmån förett beslut i framtiden kunnaett nytt även
ändrat åtagande frånaccepteras lantbrukarenett leder till förbätt-om en

rad miljönytta. I programgenerationsskiftet bör därtill vikt läggasstor
vid uppnå administrativa fördelar. Fleraatt de förslag till åtgär-av nya
der lämnas i detta betänkande kommersom sammantaget att vara mer
attraktiva för lantbrukarna nuvarandeän ersättningsfonner. denFör
kategori lantbrukare inte har anslutitännu sig till miljöprogram-som

bör detta leda till de harmet, för avsikt söka olika formeratt attsom av
miljöersättning kan tänkas tills devänta miljöåtgärdema har iträttnya
kraft inom för landsbygdsprogrammet år 2001.ramen

Antalet miljöåtgärder skall hållas för nyanslutningöppna årsom
2000 bör vidare begränsas. Kulturrniljöstödet redan sedanär årstängt
1996. Från strikt administrativ aspekt skulle det fördel mil-vara en om

jöprogrammet stängdes helt och hållet för sökanden år 2000. Ad-nya
ministrationen beslut relaterade till det nuvarande miljöprogrammetav
skulle därmed kunna reduceras betydligt samtidigt administrativasom
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till förberedelserna införandet lands-kunde koncentrerasresurser av av
hela bredd heltbygdsprogrammets miljöåtgärder. Att stängaav pro-

skäl bedömer möjligt.dessa utredningen dock inte Avgrammet av vara
skäl kan rimligt erbjuda möjlighet till nyansökningarolika det attvara

enskildaför arealer eller företag till vissa miljöåtgärder detta år. Då
dessa löper fem år framåt i tiden det angeläget, ovannämndaäräven av

skara för undvikaskäl, minimera denna masshantering.attatt
syfte minska beslutsvolymema bör dock de lantbrukareI att som

förlänga undantas frånfick möjlighet sina beslut med sjätte åratt ett
möjligheten ansöka miljöersättning under år 2000,påatt nyttom oav-

vilka milj öåtgärder eventuellt kommer hållas öppna.sett attsom
förEftersom de miljöåtgärder Sverige väljer hålla öppnaattsom

grundas på den landsbygdsförordningen,nyteckning år 2000 måste nya
gäller dessa åtgärder också måste genomgå det programmerings-att

prövningsförfarande skall habestämts Kommissionenoch EU.som av
miljöåtgärdema före genomförandet.godkänt

Motiv för utredningens förslag21.2

börviktig utgångspunkt vid införandet miljöprogramEn ett nyttav vara
infasningen från det befintliga miljöprogrammet så långt möjligtatt

underlättas. åstadkommes bäst antalet beslut i paral-Detta attgenom
inskränks till minimum och tiden förlella ersättningsystem ett att

överlappande så kort möjligt.görsprogram som
parallellaytterligare reducera mängden överlappande beslut iFör att

begränsa antalet miljöåtgärderersättningssystem bör det övervägas att
förslagför sökanden år del i Sveriges2000. Somär öppnasom nya en

bör därför möjligheten lyfta be-till landsbygdsprogram ingå överatt
gällaförgränsade delar det befintliga miljöprogrammet över-attav

gångsvist år 2000.
miljöåtgärder lämpligendet gäller bedömningen vilkaNär somav

utfalletförbör hållas respektive stängda nyteckning år 2000, äröppna
måluppfyllelsenförår viktigt underlag bedöma1999 ett attt.o.m. av

komma ivilka miljöåtgärder kanolika åtgärder. Bedömningen somav
fråga bör grunda sig på:

utvärderingdels vilka miljöåtgärder försvarbara efterär men0 som
det sannoliktdär måluppfyllelsen dålig. Samtidigt skallär attvara

miljöeffekten.måluppfyllelsen kan förbättras och därmedavsevärt
i det kom-kategori bör dessutom ha direkt fortsättningDenna en
där under-mande hör också införda åtgärderHitprogrammet. sent

för föreslå förändringar,lag saknas att
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dels vilka åtgärder kan utdömda" olika ochskälo som anses vara av
där det klar fördel avvakta införandet utredningens för-är atten av
slag till åtgärder. kategoriDenna har alltså fortsättningingen inya
det kommande Hit hör komplicerade och svåradminist-programmet.
retade stöd kräver administrativastorasom resurser,
dels vilka stöd mättade därför målet antal stödmot-är att0 som om

eller arealer i huvudsak uppnått och där följaktligen godtagare är en
miljöeffekt också har uppnåtts. delen arealernaStörre i dennaav
kategori redan inne i miljöprogrammet under år 2000.är

de fall de flesta lantbrukareI och berörda arealermerparten av re-
anslutna tilldan miljöprogrammet, bedömer utredningen det inteär att

finns tillräckliga skäl hålla det för nyteckning såvida ad-inteöppetatt
ministrationen kan begränsas till minimum. Eventuella till-småett
kommande arealer har också relativt liten förbetydelse budgeten.
Miljöåtgärder har behäftadevarit med felfrekvens, beva-stor t.ex.som
rande biologisk mångfald i betesmarker, tjänar på påväntastort attav
införandet utredningens förslag till och förbättrade åtgärder. Detav nya
bedöms angeläget dessa arealer kommer inatt rätt.som

Jordbruksverkets21 .2.1 femårsbeslut ochrapport om

Övergångsåtgärder

Jordbruksverket har på uppdrag MPU studerat lämplignärmare ut-av
formning femårsbeslut och övergångsåtgärder. detNär gäller över-av
gångsbestämmelser verket det vikt utform-poängterar äratt stor attav
ningen dessa så övergången till miljöprogram kangörs att ett nyttav
ske så smidigt möjligt. Målsättningen bör så många lant-attsom vara
brukare möjligt tillövergår liknande åtganden det mil-inomsom nya
jöprogrammet från första året. Jordbruksverket har också i relativtett

Österriketidigt skede studerat hur Danmark, Finland och lösaattavser
övergångsproblemen.

Jordbruksverket förordar det miljöprogrammet innehåller be-att nya
stämmelser den lantbrukare ansöker miljöersättning ärattom som om
skyldig avbryta alla åtaganden inom det tidigare Dettaatt programmet.
innebär förtida avbrott femårsåtagandena. överlappande ti-Denett av
den mellan de båda miljöprogrammen bör minimeras. fall ska-I annat

kraftigt ökad administration med parallell masshantering in-pas en av
formation, ansökningshandlingar och beslut. skulle bliADB-systemen
mycket svåra bygga och administrera. Verket bedömer ocksåatt attupp
länsstyrelsemas verksamhet blir mycket svårhanterlig. förenklaFör att
administrationen bedömer verket det kan bli nödvändigt begränsaatt att
antalet ersättningsformer för förstanyanslutning under år 2000, iöppna
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miljöpro-motsvarighet detfår ihand för åtgärder inte någon nyasom
grammet.

regelverk det gällerEG:s21.2.2 när

övergångsåtgärder

LBU-förordningentillämpningsföreskrifter tilltilldet utkastUtöver
särskild förordningplanerasharpresenterat,kommissionen omensom

med kommissionenEnligt de kontakterÖvergångsbestämmelser. som
först iförordningbeslut sådanhaft, kanutredningen väntasett om en

innehåll känt.Förslag till intejuli 1999. närmare är

Utredningens slutsatser21.3

underlättas.möjligtbör så långtmiljöprogramInförandet ett nyttav
möjlighetbesluttillämpa kommissionenskanDetta göras att omgenom

fårså dettamiljöersättningårs besluttill förlängning 1995 attav om
mångatillskapas för såbörgenomslag. Vidare incitamentmaximalt att

enligt detåtagandenmöjligt kan avsluta sinalantbrukare nuvaran-som
Förför detförtid, till förmånde miljöprogrammet i programmet. attnya

börparallella ersättningssystemnackdelarna medytterligare minska
under år 2000.för nyanslutningmiljöåtgärder intevissa öppnavara

bestämmelsermeddärför kompletterasMiljöstödsförordningen bör
sigmöjligt nyanslutaskalldetvilka miljöersättningar attsom varaom

skif-tillkommandemedbeslut får kompletterastill eller befintligaom
med be-kompletterasbehöver ocksåRegelverketunder år 2000.ten

erbjudandetlantbrukare väljer intestämmelser för de antaatt omsom
miljöersättningsbeslut.förlängning 1995 årsårsett av

konsekvenserAdministrativa2 l

tillingicks år 1995åtagandentill förlängning deMöjligheten attav som
synkroniseramöjlighetermedför bättreomfatta totalt år, över-attsex

på bättre Dettamed miljöåtgärdertill sätt.gången ettett nytt program
Jord-erbjudandet. Enligtflertalet berörda lantbrukareförutsatt antaratt

förlängamöjlighetenlantbrukareberörs 26 000bruksverket attavca
be-000motvarande 35miljöersättning,ingångna beslut mestsomom

därföråtagandena löperkalenderårsvis ochslut. års beslut löper1995
lant-intresseradedatum måstedecember dettaden 31 1999. Senastut

fattadepåföljande åretför detfått beslut förlängningbrukare ha nya om
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länsstyrelsen. I god tid innan dess bör lantbrukaren ha fått nödvän-av
informationdig för ställning till erbjudandet, ansöknings-att ta samt

blanketter.
Om antalet ersättningsformer hålls for nyanslutning åröppnasom

2000 begränsas, minskar detta den tid under vilken överlappning mel-
lan det nuvarande och det miljöprogrammet kan förekomma. Fem-nya
årsåtaganden ingås år 2000 löper år 2004, jämföra med årut attsom
2003 nyanslutning inte medges. De minskade administrativa kost-om
naderna, i år kortare tid underhållatermer ADB-system, till-ett attav
handahålla blanketter, genomföra kontroller bedöms bety-m.m., som
dande. Administrativa i utsträckningstörreresurser sparas mer
komplicerade miljöåtgärder hålls stängda för nyanslutning.som
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Ett svenskt miljöprogram förnytt jordbruket för
perioden 2001-2005

Dir. 1998:11

Beslut vid regeringssammanträde den februari12 1998.

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppgift lämna för-att
slag till fortsatt inriktning för och innehåll i svensktett
miljöprogram för jordbruket enligt rådets förordning
EEG 2078/92 produktionsmetoder inom jord-nr om
bruket förenliga med miljöskydds- ochär natur-som
vårdslcraven. Uppgiften för periodenettavser program
2001-2005 med två kostnadsalternativ. Det altema-ena
tivet skall bibehållen kostnadsram på totalt 2 800avse en
miljoner kronor år och det andra alternativet skallper

1 800 miljoner kronor år.motsvara per

Bakgrund

I samband med EU-medlemskapet kunde omfattandeett
miljöprogram för jordbruket införas i Sverige. Introduk-
tionen föregicks utredning,programmetav av en som
lämnade förslag till utformningen i betänkandet För-
stärkta miljöinsatser i jordbruket SOU 1994:82. Utred-
ningen bl.a. sin utgångspunkt i de svenska miljömå-tog
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miljöom-jordbruket, specifika svenska behov pålen för
existerande miljöåtgärder och vad regeringenrådet, an-

mångfaldbiologiskfört propositionen strategi föri En
1993/94:87.rskr.1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9,prop.

godkändesförsta svenska miljöprogrammetDet av
full omfatt-och har verkat iEG-kommissionen år 1995

beslut be-enlighet med riksdagenssedan år 1996. Ining
olika delprogram.huvudsak Destår i treprogrammet av

mångfaldför bevarande biologiskinnehåller åtgärder av
odlingslandskapetkulturrniljövärden ioch öppetettsamt

skogsbygderna och iodlingslandskap ioch varierat norra
jordbrukets miljöbelast-för minskaåtgärderSverige, att

produktionför stimulera ekologiskoch åtgärderning att
bet. 1994/95:JoU7, rskr.1994/95prop. :75,

1994/952126.
försärskilt åtgärdernagällande miljöprogrammet,Det

odlingslandskapet i Sverige,detbevara öppnaatt norra
förden regionalpolitiska satsningdel iär även norraen

fram med EG-kommissionen.förhandlatsSverige som
från utökats medhar år 1997Miljöprogrammet ett

med åtgärder för främjakompletterande delprogram att u
i1996/97:l, bet. 1996/97:JoUl,vallodling prop.flerårig

Riksdagen har vidare beslutat1996/972113, 114.rskr.
från år 1998 såutbyggnad miljöprogrammet attom aven

totalt miljoner kronorkostnadsram på 2 800hela den per
medlemskapsförhandlingar-vidtilldelatsSverigeår som

1994/95:JoUl, ISlQ.1994/95:75, bet.prop.utnyttjasna
tillgodoser bl.a.utbyggda1994/95: 126. Det programmet

för resurshushål-önskemålriksdagens ettom program
1994/95:JoU7, rskr.konventionellt jordbruk bet.lande

1994/951126.
satsningarinnebär omfattandeMiljöprogrammet mer

varitmiljöarbete vad tidigarepå jordbrukets än som
und-introduktionsproblem har inte kunnatmöjligt. Vissa
ochtanke ändratsvikas, särskilt med på att programmet

har varit förutseutökats vid flera tillfällen. Det svårt att
harför miljöåtgärder, anslutningenintresset vissa men

landetgod. Flertalet lantbruksföretaghelhet varit isom
omfattas programmet.av

omfat-för miljöprogrammet relativtRegelverket är
många upplevts komplicerat.tande och det har av som

l
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Möjligheterna till förändringarstora under pågående
programperiod har begränsade.varit Ett löpande arbete
med successivt förenkla och förtydligaatt regelverket
pågår dock.

De åtgärder dagi ingår i miljöprogrammet löpersom
utifrån olika startår. Sedan år 1996 har delenstörre av
miljöprogrammet fungerat fulli omfattning. Den pågå-
ende programperioden för de miljöåtgärder besluta-som
des år kommer1995 förlängas med år till totaltatt ett sex
ar.

Utgångspunkter för Kapitel:utredningen

miljöersättningsprogramEtt for jordbruket skall genom-
föras under kommandeäven programperiod i enlighet
med riksdagens beslut prop. 1997/98:2, bet.
l997/98:JoU9, rskr. l997/98:ll6. Utformningen ettav

miljöprogram förnytt period 2001-2005nästa skall
därför utredas. Två olika kostnadsalternativ 20skall pre-

Det alternativet skallsenteras. bibehållenena avse en
kostnadsram på totalt 2 800 miljoner kronor år ochper
det andra alternativet skall 1 800 miljoner kro-motsvara

år. För det lägre kostnadsaltemativet skall de in-nor per
gående miljöåtgärdema prioriteras med utgångspunkt i

bästa möjliga miljönytta skallatt uppnås med hänsyn till
resurstilldelningen. Motiven för prioriteringen skall an-
ges.

Miljöprogrammet skall medverka till uppfylla deatt
svenska miljömålen för jordbruket och regeringens mål-
sättning ställa Sverige tillatt ekologiskt hållbartettom
samhälle. Utredaren skall därför vid utformningen ettav

utgå frånnytt regeringens skrivelse 1997/98:13program
Ekologisk hållbarhet och från de aktuella miljömålen för
jordbruket och de behov finns för uppfylla dessa.attsom
Utredaren skall undersöka de nuvarande miljöåtgär-om
dema behöver förändras för miljömålen skall kunnaatt
nås. Målet reducera kväveutsläppenatt till havet har t.ex.

inte uppnåtts.ännu Utredaren skall därför möjlig-pröva
heterna genomföra effektivare miljöåtgärderatt för att
ytterligare begränsa jordbrukets 14miljöpåverkan detnär
gäller växtnäringsläckaget. Regeringen Sta-attavser ge

jordbruksverk i uppdrag föreslåtens åtgärder föratt att

10
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områden.miljökänsligaväxtnäringsläckaget ireducera
kommande för-skall studera JordbruksverketsUtredaren

förinomuppnå miljönyttasyfteslag i störreatt ramenen
budgetrnedlen.tilldeladede

förändringarbehovskall fasta på deUtredaren ta av
miljöpro-utvärderingenden förstaredovisats i avsom

tillämp-gäller de erfarenheterDetsammagrammet. av
fortlöpandefram detkommer iresultatning och som

Även kun-uppföljningsarbetet.ochutvärderings- annan
följerskall beaktasmiljöprogrammetskap avsomom

myndigheter,genomförs berördautvärderingar avsom
Riksrevisionsverket.t.ex. av

utredaren skallutgångspunkt förviktigEn attvara
Därmedregelverket.förenklingartillförslaglämna av
för lant-det lättareochadministrationenunderlättas gör

ersättningsforrnema.olikaöverblicka debrukarna att
mil-genomförasskall kunnaFörenklingarna utan att

förslag tillskall lämnaUtredarenförsämras. attjönyttan
syf-delvis haråtgärderolikaföra sammasomsamman

enhetligamarkslag till ersätt-ochten meravser samma
skall också möjlighe-sammanhangningsforrner. I detta

för olikatilläggsersättningargrund- ochinföraattterna
markslag studeras.åtgärder på samma

förmiljöersättningsprogramdel iSom ett nytten
föreslå förbättratskall utredarenprogramperiod ettnästa

erfaren-bakgrundkulturmiljöstöd. Motförenklatoch av
skall konstruktionenmed miljöprogrammetheterna ettav

god anpassningmöjliggörahelheti sinnytt enprogram
förhållandemåluppfyllelseoch iförväntad anslutningtill

budgetrnedel.till tilldelade
del miljöprogrammetgäller dendetNär avsersomav

denskall effekternaekologisk odlingfrämjaatt nuva-av
differenti-föroch principernaområdesindelningenrande

skallUtredarenbedömas.ersättningsnivåer prövaerade
miljöersättningenmed frigöranackdelarnaochför- att

rådetsenligtekologisk odlinggällerkravfrån de som
produktionekologisk2092/91EEGförordning omnr

jord-påuppgifter däromjordbruksprodukter ochav
livsmedel.bruksprodukter och

förändringarföreslårutredarenden månI pro-av
skall sådanaprogramperiodinför över-nästagrammet

både denförunderlättareftersträvasgångslösningar som
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enskilde lantbrukaren och de myndigheter administ-som
stöden.rerar

Förslag skall också lämnas till hur satsningama på
kompetensutveckling lantbrukarna på miljöområdet 17av
skall utformas och dimensioneras på lång sikt. gällerDet
insatserna inom för den tidsbegränsade miljöåt-ramen
gården för resurshushållande konventionellt jordbruk

utbildningsg informations-även och demonstra-men
övrigt.tionsverksamheten i

Utredaren skall hänsyn till miljöprogrammetta att
fortsättningeni skalläven medverka till tillgodose deatt

regionalpolitiska målen för Sverige på miljömässi- llnorra
grunder. Vidare skall möjligheterna i miljöpro-attga

inkludera rermäringens markanvändninggrammet och
miljöpåverkan bedömas. Utredaren bör därför samråda
med Rennäringspolitiska kommittén Jo 1998:03.

Utredaren skall också hänsyn till den pågåendeta re-
forrneringen den jordbrukspolitiken och 3av gemensamma
den betydelse förändringarna kan för genomförandet

miljöprogrammet.av
Utredaren skall redovisa de förväntade administrativa

konsekvenserna och kostnaderna förslag.sina Princi- 17av
sektorsintegrerat miljöansvar skallett väg-pen om vara

ledande i utredningens arbete. Utredaren skall samråda
Ävenmed berörda myndigheter och organisationer.

uppdrag till olika myndigheter betydelse för utred-av
ningen skall beaktas, uppdraget till Jordbruksverketex.

föreslå mål för den ekologiskaatt ett produktionennytt 12
efter år 2000.

Tidsplan och arbetsformer

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir.1994:23, redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50, redovisa jämställdhets-att
politiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovisaatt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyg-
gande arbetet dir.l996:49.

Utredaren skall redovisa sina förslag den 30senast
juni 1999.

Jordbruksdepartementet
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EU-länderi övrigaMiljöprogramBilaga 6 -

och omfattningutformningProgrammens

mellan de olika EU-varierarmiljöprogrammenUtformningen stortav
tillämpligaallmäntåtgärderinnehåller ärländema. Program somsom

Irland,Grekland, Lux-Finland,finner ihela medlemsstatenöver man
och TysklandItalienoch Portugal. l nästanNederländerna äremburg,

Belgien,medlemsstaterregionaliserade, medan övrigaalla program
ÖsterrikeochStorbritannien, SverigeSpanien,Danmark, Frankrike,
landet ochhelatillämpligaåtgärderblandning överhar ärsomaven

regionalt.
Europaparla-till rådet ochfrån kommissionenEnligt rapporten

2078/92 KOMEEGförordningrådetstillämpningenmentet nravom
med juniochfram tillgodkänt 127hade kommissionen1997 program

flera gånger.deländrats,har dessutomflesta1997. De enprogrammen
el-godkännanden265fattat beslutkommissionenSammanlagt har om

200totalt 2omfattarMedlemsstaternas överändringar.ler program
åtgärder.olika

medavtal slutitsmiljonerhade 1,35budgetåret 1997Vid mitten av
ochjordbruksföretagallaomfattar %jordbrukare, vilket 17 personerav

uppdelningvisasdiagram lsysselsatta jordbruk inom EU. Ii peren
Österrike syssel-alla%70nåddemedlemsstat. I nästanprogrammet av

Finlandi Sverige,nådde 50 %medan detjordbruketinom runtsatta
Tyskland.och

utnyttjadeller %hektar, 17miljoneromfattade 22,3Avtalen av
Österrike,finns iutbreddajordbruksareal UJA. De mest programmen

hurvisasUJA. diagram 2Ioch Finland över 70 % storLuxemburg av
miljöpro-omfattasmedlemslandrespektiveandel UJA i avsomav

grammet.
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Diagram Andelen jordbruksföretag respektivei EU-land som om-
fattas avtal miljöåtgärder för jordbruket. Uppgifterna för Italienav om
gäller år 1996. Någon uppgift för Grekland finns Källa: EG-inte.
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Diagram Andelen utnyttjad jordbruksareal respektive U-landi E som
omfattas avtal miljöåtgärder för jordbruket. Uppgifterna för Ita-av om
lien gäller år 1996. Någon uppgift för Grekland finns Källa: EG-inte.
kommissionen.

Ersättningsnivån hektar i genomsnittär 117 år, denper ecu per men
varierar kraftigt mellan olika länder. I Sverige ersättningsnivân ivar
genomsnitt 156 hektar ca l kr400 under år 1997.ecu per

Nedan följer kort presentation tillämpningen EG:s miljöer-en av av
sättningar i respektive medlemsstat.
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Belgien

påprogrambudgetgodkändmedmiljöprogramlitetBelgien har ett en
belgiskade%kronor. Endast lmiljonerca 160totalt 18 avmecu

omfattasjordbruksföretagen programmet.av
regionalanationelltfinnsBelgienI samt tre program,ett program

natio-landet. Detvallonska delendenflamländska och itvå deni ett av
ochintegreraddemonstrationsprojekt,tillstödnella programmet ger

djurtätheten. Detför minskaåtgärderproduktionekologisk attsamt ena
inriktadfrämstutbildning,stöd tillendastflamländska programmet ger

läg-flamländskaandramedan det programmetväxtnäringsläckage,
och lo-handelsgödselanvändningminskadtyngdpunkten på avenger

miljökänsligaibiotopervärdefullaskötselförkontraktkala t.ex.av
extensifie-påfrämstfokuserarregionalaområden. Valloniens program

produktion.för integreradrådgivningringsåtgärder samt

Danmark

totaltpåprogrambudgetgodkändharmiljöprogrammetdanskaDet en
jordbruksfö-%omfattarkronor och 7ca miljoner32036 avcamecu

växtnäringsläckaget, ärminska ettInriktningen är att avsomretagen.
fjärdedelUngefär programmetmiljöproblem.Danmarks största aven

delresterandemedan utgörproduktion,ekologiskförersättningutgör
produktionen.extensifieringformerför olikaersättning avav

lantbrukaretillersättningkväveläckagetminskaFör somatt ger man
40 %. Det görsgården med minstpåkväveanvändningenreducerar

utgårErsättninggård. ävenför varjeberäkningindividuellengenom
gräsmark. Er-tillåkeromläggningbibehållande och permanentför av

minskaFörkväveanvändningen.efterdifferentierad attsättningen är
etableraförutgår ersättning sprut-bekämpningsmedelmed attriskerna

kantzoner.fria

Finland

totalt 403påmiljöprogramomfattandemycketFinland har mecuett
basstödbestårMiljöprogrammetkronor. ettmiljonereller 3 600 avca

80 %omfattarBasstödet,specialstöd.olikaoch program-avcasom
effekternaomedelbarade attför dämpautformadesbudgeten, att av

lantbrukareallaförFinland.i Basprogrammet öppettillämpa CAP är
in-varierarersättningsnivåematrädgårdsnäringeninklusive även om

inkomst-beräknadeefterharErsättningsnivåemalandet. anpassatsom
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effekter i samband med EU-inträdet och stödet har alltså påtagligtett
inkomstsyfte. För erhålla basstöd krävsatt bl.a. skyddszoner mot vat-
tendrag och sprutfria kantzoner, utförd stallgödsel- och markanalys,
odlings- och gödslingsplaner Dessutom begränsas djurtätheten tillm.m.
högst 1,5 djurenheter/ha.

För berättigad tillatt Specialstöd krävs lantbrukaren harattvara upp-
fyllt kraven på basstöd. Specialstöd utgår bl.a. för ekologisk odling,
bevarande utrotningshotade husdjursraser och äldre kulturväxter,av
skyddszoner vattendrag, åtgärdermot biologisk mångfaldsom gynnar
och landskapsvård, m.m.

Frankrike

franskaDet miljöprogrammet består dels vall- och betesstödettav
prime å l°herbe omfattar hela landet, dels förramverkettsom av
andra åtgärder inom vilket de 25 regionerna kan arbeta fram egna pro-

Dessutom finns det lokala utformade för små områdengram. program
betydelsefulla miljösynpunkt. Hela miljöprogrammet harsom anses ur

budget på totalt 626 ca 5 600 miljoner kronor.en mecu
Totalt omfattas 20 % Frankrikes jordbruksmark miljöpro-ca av av

Av denna areal omfattasgrammet. 80 % vall- och betesstödet. Förav
komma frågai för dettaatt stöd skall ha minst ha3 vallpermanentman geller bete och antalet djurenheter skall 0,6-1,0/ha. Gårdar medvara i

mellan l,0-l,4 djurenheter ha kan också komma ifråga vall- iper om
och betesmarken står för 75 % jordbruksmarken.än Villkorenmer av

markernaär att är gräsbevuxna och lantbrukarenpermanent att även
ävårdar diken, buskrader och vattendrag.

De 25 regionerna har utarbetat bl.a. omfattar minskadprogram som
användning gödningsmedel och/eller bekämpningsmedel, övergångav
till ekologisk odling, extensiv vall, bevarande utrotningshotade hus-av
djursraser utbildning och demonstrationsprojekt.samt

Grekland

Greklands miljöprogram under utvecklingär och har nyligen ändrats
betydligt. Programmet innehåller åtgärder för ekologisk odling, uttag

jordbruksmark produktion åtgärd med syfte bevaraav samtur atten
lokala utrotningshotade Den delenstörsta programbudgeten påraser. av
22 ca 200 miljoner kronor på underhåll nedlagd jord-mecu satsas av
bruks- och skogsmark, medan ingenting på utbildning och de-satsas
monstrationsprojekt eller bevarande lågintensiva system.av
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Irland

cahar budget totalt år 1999Irlands miljöprogram på 225 mecuen
jordbruksföreta-kronor och omfattar knappt000 miljoner 20 %2 av

omfattas år 1999.Målet jordbruksföretagen skall40 %är att avgen.
obligatoriska vill-gårdsplan och antalförväntas följaDeltagarna etten

gödsel och kalkavfall och användninginnehållande hanteringkor av av
ochundvika överbetninggården, vård gräsmarker för erosion,på attav

bevarandevåtmarksområden sönder och eroderas, samttrampasatt av
fornlämningar ochskogsmarker, våtmarker,biotoper kantzoner,som

lantbruka-platser. innebär ocksåhistoriskt intressanta Programmet att
obligatorisk grundutbildning timmarmåste delta i på 20 rörsomenren

förjordbruket miljön. innehåller särskilda incitamentoch Programmet
överbetet.minskaatt

stödetmaximerad till innebär40 hektar.Ersättningen Detta ärattär
fastigheter.oattraktivt för större

Italien

fokuse-huvudsakligenhar nationelltItalien begränsatett somprogram,
regionutbildningsinsatser. har i princip varjepå Därutöver ett egetrar

godkändatotalade själva administrerar. Den program-somprogram,
på 500 miljoner lcronor.budgeten 511 4är mecu, ca

Vissamellan de regionerna.Miljöprogrammen skiljer sig 21stort
andrajordbruket, ihårt på få med delregioner har satsat att storen av

olika områden.mellanringa. Ersättningsnivåema varierarsatsningenär
deextensifieringsinsatser flertaletformer dominerar. IOlika av re-av

åtgärder förgionala finns olika specialstöd, ersätts attt.ex.programmen
Sicilienochbrandrisken Liguria, medanbegränsa i Venetot.ex. ger

erosionsrisken.för syftar till begränsaersättning insatser attsom

Luxemburg

miljo-budget på totalt 6 54Luxemburgs miljöprogram har mecu, caen
produktion,för ekologiskinnehåller bl.a. ersättninglcronor. Detner

gödslingsfriaochtill djurenheter/ha,minskad djurtäthet 1,6 sprut-
skötselbevarande ochhäck- och läplanteringar,kantzoner, ängs-av

Pro-utrotningshotade husdjursraser.hagmarker och bevarandeoch av
innehåller utbildningsinsatser.ingagrammet



290 SOU 1999:78

Nederländerna

nederländskaDet miljöprogrammet har främst koncentrerats till ersätt-
ningama för miljökänsliga områden, utbildningsverksamhet och upp-
rättande försöksgårdar. Kostnaden hektar hög, totalkost-ärav per men
naden ändå låg eftersomär har liten omfattning endastprogrammet en
2 % företagen beräknas delta. Den godkända programbudgeten ärav
på 55 495 miljoner kronor.mecu, ca

Två tredjedelar miljöprogrammet budgeterat för utbildning ochärav
demonstrationsprojekt. Ungefär 200 demonstrationsgårdar har startats.

särskiltInom miljökänsliga områden kan särskilda kontrakt med lant-
brukarna innebär de åtarupprättas sig reducera användning-att attsom

bekämpningsmedel och handelsgödsel, anlägga och göds-sprut-en av
lingsfria kantzoner, bevara den biologiska mångfalden Inom des-m.m.

särskilt miljökänsliga områden måste jordbruket bedrivas ekologisktsa
eller integrerad produktion.som

Portugal

Portugal har dels nationellt dels två lokala delprogramett ramprogram,
för de båda Azorerna ochöarna Madeira. Miljöprogrammet har to-en
talbudget på 150 ca l 350 miljoner kronor och omfattar 15 %mecu ca

den totala arealen åkermark.av
Det portugisiska innehåller bl.a. ersättning för ekolo-programmet

gisk och integrerad produktion för minskning användningensamt av av
handelsgödsel och bekämpningsmedel. Ersättning till traditionellt ex-
tensiva jordbrukssystem såsom obevattnade spannmålsodlingar samt
vin- och fruktodlingar också viktig delär Utbild-programmet.en av
ningsinsatser och demonstrationsprojekt står för % budgeten.4ca av

Spanien

Det spanska miljöprogrammet omfattar dels nationelltett ramprogram,
dels lokala52 hänsyn till de speciella förutsättningar-tarprogram som

inom olika delar Spanien. Den godkända programbudgeten påärna av
399 3 590 miljoner kronor. Det nationella inne-programmetmecu, ca
fattar de flesta åtgärder finns specificerade i miljöersättningsdirek-som
tivet. flertalEtt insatser inriktade den mycket intensivaär vin- ochmot
fruktodlingen, bl.a. övergång till integrerad produktion. lokalaDe pro-

riktar sig främst och landskapsvård och erosions-mot natur-grammen
bekämpning.



291SOU 1999:78

Storbritannien

landskapsvård,tradition åtgärder inomhar långStorbritannien aven
tillämpas idagrekreation.faunavård Deflora- och samt program som

SkottlandWales,England,funktion under många år.ihar i princip varit
likartadedelarfram i mångaNordirland har tagitoch separata men

känsligasärskilttillinnehåller bl.a. ersättningarmiljöprogram. De om-
jordbruks-skapa biotoperförråden, ersättningar att taatt genomnya
tillgängligför markunder år ersättningarmark bruk 20 göraattsamtur

Budgeten för miljöprogrammenfriluftsliv. ärför allmänhetens sam-
går till60 %kronor,000 miljonerpå llllmantaget cavaravcamecu,

budgetenområden. Omkring 3Asärskilt känsligaförersättningar av
till England.riktas

kontraktskrivermiljöprogrammenPrincipen inom år ettatt man
extensi-integrerade,oftast flera åtgärderjordbrukaren därmed är som

användning växtnäring.minskadmark ochavställningfiering, avav
värdefulla elementkulturhistorisktLandskapsvård och vård är enav

detalj styrda.differentierade ochofta mycketdel.viktig Programmen är
delar Stor-införande iförändrade underVäsentligt är stora avprogram

britannien.

Tyskland

från dedelsmiljöprogrammetTyskland utgår tillämpningenI ramarav
delstatsnivå.påfrån defederal nivå och delspå som angessom anges

ekologisk od-och behållandeinförandefederal nivå stödjerPå avman
överföringochminskad djurtäthetformextensiñering iling samt avav

Övriga miljöersätt-tillåtna inomersättningartill vall.åkermark ärsom
förförbundsstatema inomdirektningsförordningen tillämpas ramenav

deras program.egna
olikamellanmiljöersättningarna varierarUtfommingen stort re-av

miljöpro-det tyskajordbruket ingår imellan och 85 %5gioner, av
tillhögrefrån 20 %får regionalt varieraErsättningsnivåemagrammet.

ramverket. Dettadet nationellaangivits ilägre de belopp%40 än som
olika delstater.kraftigt mellanskiljerersättningsnivåema sigmedför att

miljoner8758programbudgeten på 986godkändaDen är camecu,
kronor.

oli-del påligger tillmiljöprogramdelstaternasTyngdpunkten i stor
gödslingsfria kantzoner,och/ellerextensifiering,ka sprut-t.ex.typer av

och vinodling-frukt-traditionellabevarandeintegrerad produktion, av
bevarande hota-för skydda grund- ochinsatser samtytvattenatt avar,

husdjursraser.de
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Österrike

Österrikes miljöersättningsprogram tillsammans med det finländskaär
Överdet omfattande alla medlemsländers.mest jordbruks-70 %av av

arealen har anslutits till har budget på 716programmet, som en mecu
ca 6 400 miljoner kronor. Miljöprogrammet innehåller bl.a. bas-ett
stöd för vall och grödor övrig mark. Kravet denpermanenta samt är att
maximala djurtätheten 2-2,5 djurenheter hektar.är per

Ungefär 17 % budgeten har för för ekologiskersättningavsattsav
Övrigaodling. åtgärder kan stödjas bl.a. minskning djurtät-ärsom av

heten, förbättrade växtföljder, extensifiering i brukandet vissaav mar-
ker, bevarande utrotningshotade husdjursraser, bevarandet denav av
biologiska mångfalden utbildnings- och demonstrationsprojekt.samt

KUNGL BlBL.
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7 Oseriösabostadsförmedlare.
72.Boendesocialaeffekter konkurserochav
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Samerna ursprungsfolki Sverige.25ett-
Jordbrukochmiljönytta miljöprogramförnytt-jordbruket.78

Kulturdepartementet
framtidaDen kommersiellalokalradion.14

Frågortill det industriellasamhället.l 8
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Lära Estonia. andraDen delrapportenochav
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Kundvänligaretaxi. 60
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