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1. Expertgruppens uppdrag och sammansättning
1.1 Uppdraget

Miljömålsberedningen (M2010:04) har fått i uppdrag att ta fram en
strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning. I uppdraget ingår att
utifrån ett helhetsperspektiv föreslå etappmål, styrmedel och åtgärder för
att nå relevanta delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen
kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning.
Miljömålsberedningen redovisade i sitt delbetänkande Plan för
framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
(SOU 2012:15) fyra övergripande utredningsfrågor för det fortsatta
arbetet varav frågan om hur en hållbar användning av jordbruksmark kan
åstadkommas var en.
En expertgrupp har utsetts i syfte att bistå beredningen med att ta fram
ett fördjupat underlag avseende hur en hållbar användning av
jordbruksmark kan åstadkommas. Expertgruppens uppdrag är att, efter
fördjupad analys, formulera konkreta förslag inom de områden som
anges av Miljömålsberedningens ordförande. Alternativa handlingsvägar
bör övervägas. Förslagens konsekvenser ska redovisas. I uppdraget har
ingått att behandla följande tre frågor:
 Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras för
framtiden?
 Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige under
perioden 2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt hållbar
markanvändning av jordbruksmark?
 Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 för att åstadkomma en
hållbar markanvändning?
Expertgruppen har haft fem sammanträden. Ordföranden i
expertgruppen svarar för den slutliga utformningen av rapporten. Alla
ledamöter har getts tillfälle att lämna avvikande mening avseende
förslagen i rapporten.
Experterna från Regeringskansliet har deltagit i expertgruppens arbete
genom att bidra med sakkunskap. De har dock inte tagit ställning till
något av de förslag som framförs i expertgruppsrapporten.
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1.2 Expertgruppens sammansättning
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2. Utgångspunkter och avgränsningar för expertgruppens
arbete
2.1 Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar markanvändning

Enligt expertgruppen omfattar en hållbar markanvändning de
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Det
innebär till exempel en ekonomiskt lönsam verksamhet som inte utarmar
markens, vattnets och ekosystemens produktionsförmåga samt inte leder
till långsiktigt negativ miljöpåverkan och inte medför negativ påverkan
på människors sociala välfärd.
2.2 Ett fortsatt jordbruk är avgörande

Jordbrukets främsta uppgift är och har alltid varit att producera
livsmedel och fibrer. Det svenska jordbruket förser både Sveriges
befolkning och en internationell marknad med livsmedel som behövs för
att tillgodose människors dagliga energibehov. För att åstadkomma detta
behövs en rationell jordbruksdrift och ett konkurrenskraftigt jordbruk.
Jordbruk medför även många andra värden i form av kollektiva
nyttigheter som natur- och kulturvärden, rekreationsmöjligheter och ett
öppet och variationsrikt landskap. Dessa värden upprätthålls av
jordbrukets aktiva brukande av marken. Jordbruket medför även negativa
miljöeffekter i form av växtnäringsbelastning på hav, sjöar och
vattendrag, negativ klimatpåverkan och negativa miljö- och hälsoeffekter
vid användning av kemiska växtskyddsmedel. I vissa fall leder jordbruket
också till en utarmad biologisk mångfald. Dessa problem löses inte
genom att svensk produktion avvecklas, då det sannolikt enbart leder till
export av miljöproblem i och med att motsvarande produktion och
tillhörande miljöbelastning då sker utanför landets gränser. Ett fortsatt
svenskt jordbruk, där de negativa miljöeffekterna ska hanteras inom
pågående produktion, är därför en av utgångspunkterna för
expertgruppens arbete. Arbetet knyter därmed an till generationsmålets
föresats om att inte exportera miljöproblem till andra länder.
2.3 Ett helhetsperspektiv på landskapet behövs

Odlingslandskapet är inte isolerat från omgivande landskap utan
påverkar och påverkas av omgivande miljöer. Landskapets vattenmiljöer
delas ofta av både skogen, jordbruket och de bebyggda miljöerna.
Infrastrukturens miljöer skär likaledes kors och tvärs genom landskapet.
Många av odlingslandskapets arter finns i övergångszonen mellan skog
och jordbruksmark och påverkas av markanvändningen i båda
sektorerna. Odlingslandskapets miljöfrågor kan därför inte begränsas till
jordbruksmarken utan det omgivande landskapet måste också beaktas.
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Ett helhetsperspektiv på landskapet behövs därför för att få till stånd en
långsiktig hållbar markanvändning, både inom skogs- och jordbruk.
2.4 Kostnadseffektiva och realistiska förslag

Utredningens förslag ska både vara effektiva i att uppnå de uppsatta
målen och vara samhällsekonomiskt realistiska och därmed möjliga att
genomföra.
2.5 Expertgruppens arbete och andra pågående processer

Expertgruppens arbete utgör en del av en rad andra pågående processer
som berör jordbruket, odlingslandskapet och omgivande näringar och
landskap. Flera områden som otvetydigt hör ihop med en hållbar
markanvändning och som många läsare sannolikt menar bör behandlas i
expertgruppens arbete tas inte upp. Det beror på att dessa områden
endera redan behandlats i tidigare utredningar, eller att förslag till
etappmål redan lagts eller att frågorna är föremål för pågående separata
utredningar. I tabell 1 presenteras ett urval av tidigare förslag och
pågående processer med beröringspunkter med expertgruppens arbete.
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Tabell 1. Tidigare och pågående arbeten och underlag med relevans för
expertgruppens arbete.
Styrning av markanvändning
för ett ökat helhetsperspektiv

Utreds av en av Miljömålsberedningens
expertgrupper med slutrapportering 29
november 2013.

Minska riskerna med farliga
ämnen (bl.a. kadmium)

Har tidigare behandlats av
Miljömålsberedningen (SOU 2011:34 och
SOU 2012:38). Etappmål beslutades av
regeringen i Ds 2012:23, M2013/1740/Ke
och M2013/2682/Ke.

Växtskyddsmedel

Implementering pågår av EU-direktivet för
hållbar användning av bekämpningsmedel.
Har tidigare behandlats av
Miljömålsberedningen (SOU 2011:34) och
regeringen har beslutat om etappmål (Ds
2012:23). Naturvårdsverket har redovisat
ett uppdrag om fosfor med förslag till
etappmål (rapport 6580) och dessutom fått
ett tilläggsuppdrag gällande finansiering av
föreslagna åtgärder.
Övergödning utreds inom
Miljömålsberedningens arbete med en
strategi för en sammanhållen vattenpolitik
(dir. 2012:95).
Vattenverksamhetsutredningen (dir.
2012:29) utreder lagstiftning avseende bl.a.
markavvattning inom jord- och skogsbruk.
Regeringen beslutade i juli 2013 att utreda
dricksvattenförsörjningen (dir. 2013:75).
Ekosystemtjänster och synliggörandet av
deras värden behandlas i SOU 2013:68.
Regeringen beslutade i februari 2013 att
utreda ”Konkurrenskraft och
utvecklingsmöjligheter för svensk
jordbruks- och trädgårdsproduktion” (dir.
2013:20).
Skydd av områden och skötsel av skyddade
områden behandlas i
Miljömålsberedningens betänkande
”Långsiktigt hållbar markanvändning – del
1” (SOU 2013:43).

Ökad resurshushållning i
livsmedelskedjan

Övergödning

Vattenverksamhet

En trygg
dricksvattenförsörjning
Ekosystemtjänster
Jordbrukets konkurrenskraft

Skydd och skötsel av land- och
sötvattensområden
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3. Utmaningar för att uppnå en hållbar markanvändning
I delbetänkandet Plan för framtagandet av en strategi för en långsiktigt
hållbar markanvändning (SOU 2012:15) identifierar
Miljömålsberedningen två frågor som särskilt utmanande för att uppnå
en hållbar markanvändning:
1) Begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna
2) Markanvändningens påverkan på biologisk mångfald
De areella näringarnas markanvändning kommer att förändras till följd av
ett förändrat klimat, men markanvändning kommer samtidigt att påverka
klimatet. Parallellt med detta kommer en förändrad markanvändning att
påverka förutsättningarna för biologisk mångfald, vilket i sin tur
påverkar förutsättningarna för de areella näringarna.
Miljömålsberedningen menar att markanvändningen har särskild
betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt
odlingslandskap1. Men även Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö,
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och
djurliv är beroende av hur jordbruk och skogsbruk bedrivs.
3.1 Jordbruket och klimatet
Klimatförändringarnas påverkan på jordbruket

Jordbruket kommer att påverkas i väsentlig utsträckning av ett förändrat
klimat. Sammantaget är bedömningen att förändringarna i Sverige i det
stora hela är positiva genom en längre växtsäsong, möjlighet till ökade
och fler skördar samt även att det blir möjligt att odla nya grödor2. En
längre växtsäsong innebär också en förlängd betessäsong, vilket gynnar
den djurbaserade produktionen. Samtidigt påverkas jordbruket negativt
av ökad nederbörd, ändrade nederbördsmönster, ökade
skadedjursangrepp och förändrad utbredning och förekomst av ogräs.
Växtskyddsproblemen kommer att öka i omfattning3 och inom
animalieproduktionen ökar risken för nya smittor.
Jordbrukets påverkan på klimatet

Jordbrukets andel av de svenska växthusgasutsläppen är ca 13 procent.
Jordbruket svarar endast för en liten del av utsläppen av koldioxid, men
1

Miljömålsberedningen 2012. Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar
markanvändning. SOU 2012:15, s. 41.
2
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. SOU 2007:60.
3
Jordbruksverket 2012. Vässa växtskyddet för framtidens klimat. Rapport 2012:10.
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för majoriteten av metanutsläppen och lustgasen. Utsläppen minskar
något, vilket främst kan tillskrivas att antalet nötkreatur minskar och att
tillförseln av kväve har minskat.4 En stor del av jordbrukets växthusgaser
kommer från organogena jordar och gyttjejordar, jordar med högt
innehåll av organiskt material.
Samtidigt bidrar jordbruket till att minska mängden växthusgaser genom
produktion av förnyelsebar energi. Jordbruksmarken fungerar även som
en kolsänka, där främst långliggande vallar eller åkermark som ställs om
till betesmarker är bra på att lagra in kol5.
3.2 Odlingslandskapets biologiska mångfald och ekosystemtjänster

Jordbruket är en grundläggande förutsättning för odlingslandskapets
natur- och kulturvärden och hur jordbruket bedrivs bestämmer till stor
del förutsättningarna för att bevara dessa värden och möjligheterna att nå
generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen. Samtidigt är de
ekosystemtjänster biologisk mångfald medför helt avgörande för
jordbrukets möjligheter att producera livsmedel och andra produkter.
Hänsyn till biologisk mångfald bibehåller framtida
utvecklingsmöjligheter och förväntas stärka motståndskraften mot yttre
förändringar, vilket underlättar en långsiktigt hållbar produktion.
Jordbruksmarkens ekosystem är mångfunktionella, dvs. flera olika
ekosystemtjänster produceras inom samma område, förutom
livsmedelsproduktion även t.ex. kulturella tjänster,
rekreationsmöjligheter, klimatreglering och vattenreglering. Flera
ekosystemfunktioner är viktiga för livsmedelsproduktionen, t.ex.
nedbrytning av dött organiskt material, luckring av jorden, pollinering av
grödor och kontroll av skadegörare.
Omfattande insatser sker för att bevara, förvalta och stärka
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden och omfattar
lagstiftning, formellt skydd, ekonomiska stöd och rådgivning. I Sverige
satsas årligen runt 2,6 miljarder kr i form av miljöersättningar inom
landsbygdsprogrammet6 och ca 100 miljoner kr i form av anslag till
skötsel och restaurering av odlingslandskapets skyddade områden7.
Ungefär tre procent av odlingslandskapets marker är formellt skyddade 8
och ca 62 000 ha gräsmarker i Natura 2000-områden sköts med hjälp av

4

Naturvårdsverket. National inventory report 2013.
Jordbruksverket 2010. Inlagring av kol i betesmark. Rapport 2010:25.
6
Jordbruksverkets årsredovisning 2012, s. 14, tabell 4.
7
Naturvårdsverket 2011. PM om länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets arbete med
skötsel av skyddade områden 2009 och 2010. Dnr NV-08892-11.
8
Naturvårdsverket 2012. Grön infrastruktur. Redovisning av ett regeringsuppdrag.
5
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landsbygdsprogrammets miljöersättningar9. I miljöbalken (1998:808)
regleras olika aspekter av jordbrukets verksamheter med syfte att stärka
miljöhänsynen i pågående produktion. Trots detta är tillståndet för
många av odlingslandskapets arter och naturtyper dåligt eller ogynnsamt,
t.ex. minskar många av odlingslandskapets gräsmarker i omfattning i alla
vegetationszoner (alpin, boreal och kontinental zon). Näst skogen finns
flest rödlistade arter i odlingslandskapet10. Trenden är negativ också för
många arter som än så länge är relativt vanliga11 och som bidrar med
viktiga ekosystemtjänster.
Utvecklingen är densamma över stora delar av norra och nordvästra
Europa12. Jordbruksfåglarna minskar över i stort sett hela Europa13 och
inom en stor del av OECD:s medlemsländer14 och förklaras med ökad
intensifiering av jordbruket i områden där produktion fortfarande är
lönsam och nedläggning av jordbruksmark i marginalområden15,16,17.
Båda processerna ger samma slutresultat, mer homogena landskap och
minskat livsutrymme för många arter. Variationsfattiga landskap ger
lägre biologisk mångfald oavsett om de finns i slättbygd eller
skogsbygd18. Bevarande av biologisk mångfald är därmed delvis en fråga
om att återställa landskaplig variation både i rum och i tid19.
3.3 Begränsad rådighet över jordbrukets utveckling och jordbruksrelaterade
miljökvalitetsmål

Den svenska rådigheten över de miljökvalitetsmål som är beroende av ett
fortsatt jordbruk är till viss del begränsad, eftersom jordbrukets
omfattning och utveckling till stor del beror av världsmarknadspriser,
9

Jordbruksverket 2012. Betesmarker och slåtterängar med miljöersättning. Rapport
2012:41.
10
Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU.
11
Lindström, Å., Green, M. 2012. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling.
Årsrapport 2012. Lunds universitet.
12
Donald m.fl. 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird
populations. Proceedings of the Royal Society of London B. 268:25-29.
13
European bird census council, www.ebcc.info.
14
OECD 2013. Environmental performance of agriculture at a glance
(2nd edition). COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)10/FINAL.
15
Donald m.fl. 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird
populations. Proceedings of the Royal Society of London B. 268:25-29.
16
Van Swaay, C.A.M. m.fl. 2010. The European Butterfly Indicator for Grassland species
1990-2009. Report VS2010.010, De Vlinderstichting, Wageningen.
17
Geiger, F. m.fl. 2010. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and
biological control potential on European farmland. Basic and Applied Ecology 11: 97105.
18
Wretenberg, J. m.fl. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England:
similar trends but different patterns of agricultural intensification. Journal of Applied
Ecology 43: 1110-1120.
19
Benton, T.G. m.fl. 2003. Farmland biodiversity: is habitat heterogenity the key? Trends
in Ecology and Evolution 18: 182-188.
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världshandelsorganisationen WTO:s regler, EU:s gemensamma
jordbrukspolitik samt den tekniska utvecklingen. På nationell nivå finns
dock möjligheter att förbättra förutsättningarna för att nå målen bland
annat genom den nationella utformningen av landsbygdsprogrammet,
insatser för landsbygdsutveckling och för att stärka jordbrukets
konkurrenskraft. Nationell lagstiftning, landsbygdspolitik och satsningar
på t.ex. skötsel av skyddade områden är andra insatser som påverkar
möjligheten att nå miljömålen.
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4. Utvecklingsbehov för att åstadkomma en hållbar
markanvändning
4.1 Jordbruk i hela landet

Ett fortsatt brukande av marken är en grundläggande förutsättning för
många av de ekologiska och sociala värden som förknippas med
odlingslandskapet. Svenskt jordbruk har genomgått en omfattande
förändring under de senaste hundra åren20. Den totala jordbruksarealen
(ängs- och betesmarker och åkermark) har minskat kraftigt under 1900talet. Likaså har antalet jordbruksföretag blivit färre och små gårdar har
ersatts av större enheter samtidigt som specialiseringsgraden har ökat21.
Att behålla ett konkurrenskraftigt jordbruk även utanför slättbygden är
nödvändigt för att nå flera av miljökvalitetsmålen.
4.2 Jordbrukspolitiska beslut påverkar miljön

Sverige omfattas sedan 1995 av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
(CAP). CAP har ett harmoniserat regelverk och har även en gemensam
finansiering. Många av de jordbrukspolitiska styrmedel inom CAP som
inte har miljökvalitetsmålen som huvudsyfte har en kraftfull påverkan på
jordbrukets produktion. Det gäller jordbrukspolitiska beslut, där t.ex.
avskaffandet av uttagsplikten22 2008 i kombination med kraftigt stigande
spannmålspriser medförde att den svenska trädesarealen i stort sett
halverades mellan 2007 och 200823. Även gårdsstödet och
kompensationsbidraget har stor effekt på det svenska jordbrukets
utbredning och omfattning. Modellberäkningar där gårdsstödet togs bort
från åker och betesmarker resulterade i en signifikant minskning av de
brukade arealerna i framför allt skogsbygden24.
De svenska jordbruksfåglarnas populationstrender följer också
jordbrukets produktion. Under två perioder av intensifiering av svenskt

20

Statistisk årsbok för Sverige 1930. Sjuttonde årgången. SCB, Stockholm, 1930 samt
Sveriges officiella statistik, Jordbruksmarkens användning 2012 (JO 10 SM 1301).
21
Edenbrandt, A. 2012. Tillväxt, specialisering och diversifiering – hur har
jordbruksföretagen förändrats de senaste 20 åren? AgriFood economics centre. Rapport
2012:2.
22
Den obligatoriska uttagsplikten (set-aside) var ett EU-gemensamt beslut för att begränsa
produktionen och hålla uppe priserna. Uttagsplikten infördes inom EU 1992 och
avskaffades permanent 2009 (men togs bort redan 2008) och omfattade endast större
gårdar. Arealen som inte fick användas för livsmedelsproduktion (men väl för t.ex.
bioenergi) varierade mellan år men har för det mesta omfattat 10 procent av gårdens
åkerareal. Källa: Jordbruksverkets rapport 2008:11.
23
Jordbruksverket 2010. Statistiska meddelanden JO 10 SM 1001.
24
Jordbruksverket 2012. Ett klimatvänligt jordbruk 2050. Rapport 2012:35.
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jordbruk minskade fågelpopulationerna, medan minskningen avstannade
när jordbruket blev mer extensivt under perioden 1987-199525.
Jordbrukspolitikens utformning har därför stor betydelse för miljön och
miljökvalitetsmålen och en förändrad jordbrukspolitik kan relativt
omgående få ett tydligt genomslag på utvecklingen.
4.3 Landsbygdsprogrammets utformning

Det enskilt viktigaste ekonomiska styrmedlet för riktade miljöåtgärder i
odlingslandskapet är landsbygdsprogrammets miljöersättningar.
Omfattning och utformning av framtida landsbygdsprogram är därför av
stor betydelse för Ett rikt odlingslandskap men också för flera av de andra
berörda miljökvalitetsmålen, som t.ex. Ingen övergödning, Myllrande
våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
4.4 Möjligheten att bevara jordbruksmark och upprätthålla dess
produktionsförmåga

Konkurrensen om jordbruksmarken ökar. Expanderande samhällen,
infrastruktursatsningar och rekreationsmöjligheter är exempel på olika
intressen som gör anspråk på jordbruksmark utöver själva
primärproduktionen. Exploatering för bebyggelse och infrastruktur
innebär ofta irreversibla förändringar av markanvändningen. Eftersom
jordbruksmarken är en naturresurs av nationell betydelse för produktion
av livsmedel och fibrer har samhället i 3 kap. 4 § miljöbalken reglerat
under vilka förutsättningar den får användas till annat än
jordbruksproduktion.
Jordbruksmarkens produktionsförmåga bedöms i dagsläget som god,
men markpackningen och mullhalten bör hållas under uppsikt. Hur
klimatförändringarna kommer att påverka jordbruket är osäkert, men
med ökad nederbörd, längre växtsäsong och högre temperaturer finns
behov av effektiva åtgärder för att bevara jordbruksmarkens
produktionsförmåga.
4.5 Tillgång till livsmiljöer och spridningsmöjligheter för odlingslandskapets
arter

Som en följd av ett förändrat klimat kommer många av
odlingslandskapets rödlistade arter att få en större potentiell utbredning.
Spridningsmöjligheter och tillgång till lämpliga livsmiljöer kommer att
avgöra om arterna kan ta till vara på den potential för ökad utbredning
25

Wretenberg, J. m.fl. 2007. Linking agricultural policies to population trends of Swedish
farmland birds in different agricultural regions. Journal of Applied Ecology 44:933-941.
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som finns. Nya arter kan även vandra in från Kontinentaleuropa som en
följd av ett varmare klimat.26
För många arter framstår dagens odlingslandskap som ett i stora delar
fragmenterat landskap. Lämpliga livsmiljöer kan ligga långt ifrån
varandra som en följd av att det mellanliggande landskapet endera
beskogats eller numera brukas på ett för arterna ogynnsamt sätt. Det
finns därmed behov av åtgärder, både inom jordbrukssektorn men även
över sektorsgränserna, för att förbättra landskapets konnektivitet.

26

Jordbruksverket 2010. Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i
odlingslandskapets gräsmarker. Rapport 2010:29.
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5. Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras?
5.1 Förslag om bevarande av jordbruksmark

Expertgruppen föreslår:
Senast 2015 stärks skyddet av brukningsvärd jordbruksmark genom
förtydliganden i plan- och bygglagen vad gäller kommunens översiktsoch detaljplaner och länsstyrelsens roll vid planläggning.
Förslag till åtgärder:
Kommuner ska i sina översiktsplaner tydligare beskriva hur hänsyn tas
till brukningsvärd jordbruksmark. I plan- och bygglagen ska därför:
- 3 kap. 4 § kompletteras med kravet att kommunen i sin
redovisning utöver riksintressen även särskilt ska ange hur man
tagit hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark.
- 3 kap. 5 § kompletteras med ett krav att det av översiktsplanen
ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till brukningsvärd
jordbruksmark enligt 3 kap. 4 §.
Länsstyrelsen får en tydligare uppgift att bevaka frågan om bevarande av
brukningsvärd jordbruksmark under samrådet om förslag till
översiktsplan eller detaljplan och i sitt granskningsyttrande över
planförslagen. I plan- och bygglagen ska därför:
- 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § kompletteras så att länsstyrelsen
under samrådet om översiktsplan respektive detaljplan ska verka
för att hänsyn tas till bestämmelsen om brukningsvärd
jordbruksmark i miljöbalken.
- 3 kap. 16 § och 5 kap. 22 § kompletteras med att det i
länsstyrelsens granskningsyttrande över förslag till översiktseller detaljplan ska anges om förslaget inte är förenligt med
bestämmelsen om hushållning med brukningsvärd
jordbruksmark i miljöbalken.
Länsstyrelsen får en förstärkt roll i tillsynen. I plan- och bygglagen ska
därför:
- 11 kap. 10 § kompletteras med att länsstyrelsen ska överpröva
kommunens beslut om detaljplan, om beslutet kan förväntas
innebära att bestämmelsen i miljöbalken om hushållning med
brukningsvärd jordbruksmark inte följs.
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Motivering
Jordbruksmarken är en värdefull resurs för nuvarande och kommande
generationer

Jordbruksmarken är en naturresurs som om den hanteras på rätt sätt har
potential att leverera livsmedel och andra produkter under lång tid27.
Jordbruksmarken är därmed inte enbart av intresse ur ett nutida
produktionsperspektiv utan även ur ett långsiktigt perspektiv, så att
brukningsbar mark med bibehållen bördighet finns tillgänglig även för
kommande generationer.
Försörjningen av en växande världsbefolkning och effekterna av ett
förändrat klimat innebär att den svenska jordbruksmarkens betydelse i
ett globalt perspektiv sannolikt ökar. Som en följd av
klimatförändringarna bedöms tillståndet för delar av den globala
jordbruksmarken att försämras. Ökad markerosion och torrare klimat
medför försämrade odlingsbetingelser i vissa jordbruksområden28. Stora
arealer kan bli omöjliga att bruka på ett effektivt sätt. Den svenska
jordbruksmarken, även om den arealmässigt är liten, kan därmed få
större internationell betydelse framöver. Det har till exempel uppskattats
att förlusten av 1 ha bördig mark i Europa behöver kompenseras med
upp till 10 ha mark i andra delar av världen29. Hur produktiv
jordbruksmark och dess bördighet bevaras är därför en fråga om att
hushålla med en nationellt och globalt betydelsefull naturresurs.
Exploatering av jordbruksmark

Nedläggning och igenplantering av jordbruksmark skiljer sig från
exploatering genom att jorden vid exploatering kompakteras och
matjordslagret ofta tas bort vilket innebär att förutsättningen för odling
försvinner. Exploateringen är därför att betrakta som en irreversibel
process som ur ett bevarandeperspektiv inte kan jämföras med
nedläggning av jordbruksmark. För att bevara produktiv jordbruksmark
är det framför allt irreversibel exploatering som bör begränsas.
Exploateringstakten av svensk åkermark har ökat något under perioden
2006-2010 jämfört med perioden 1998-2005, men sett i ett större
perspektiv är nedläggning av åkermark den främsta orsaken till att den
svenska jordbruksmarken minskar. Under perioden 1998 till 2010

27

Hasund, K P. 1986. Jordbruksmarken i naturresursekonomiskt perspektiv. SLU, rapport
269.
28
Världsbanken 2012. Turn down the heat: Why a 4 °C warmer world must be avoided.
29
COM/2012/046 final (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0046:FIN:EN:HTML)
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minskade den svenska åkermarken med ca 150 000 ha30. Under samma
tidsperiod exploaterades ca 4 300 ha åkermark i samband med bebyggelse
och infrastrukturändamål31. Den exploaterade marken ligger oftast i
slättbygderna och har högt brukningsvärde.
De län som exploaterat störst andel av sin jordbruksmark under perioden
2006-2010 är Halland och Skåne, vilka båda har produktionsmässigt
värdefulla jordar. Men även län i skogsbygderna, som Jönköpings och
Dalarnas län, hamnar högt upp i jämförelsen32.
Många av dagens tätorter är byggda i anslutning till jordbruksmark och
en ökad inflyttning kräver i vissa fall att städerna expanderar utåt.
Alternativet är en förtätning av redan existerande stadsmiljöer, vilket kan
vara mer komplicerat då fler fastighetsägare och andra intressenter berörs
samt att vissa tekniska och juridiska hinder finns33. Förtätning kan även
komma i konflikt med andra samhällsintressen som mål om ren luft,
minskat buller och tillgång till grönytor inne i tätorterna34.
Lagstiftning

Användning av mark- och vattenområden regleras genom
hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kap. miljöbalken samt bestämmelser
om planläggning och byggande i plan- och bygglagen (2010:900).
Kommuner är skyldiga att ha en aktuell översiktsplan där inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen ska
framgå. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användning av
mark- och vattenområden och om den byggda miljön.
I 3 kap. 4 § miljöbalken anges att jordbruk (och skogsbruk35) är av
nationell betydelse, ett uttryck som inte används om något annat intresse
i 3 kap.36, och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk
om detta behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, som inte
30

Jordbruksverket, jordbruket i siffror 1866-2007 samt Jordbruksverkets statistiska
meddelanden JO10 SM 1101.
31
Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012.
Rapport 6500, sidorna 430-453.
32
Jordbruksverket 2013. Exploatering av jordbruksmark 2006-2010. Rapport 2013:3
33
Larsson, A., Germundsson, L. 2012. Mål och metoder för hushållning med god
jordbruksmark inom kommunal planering. LTJ-fakultetens faktablad 2012:8, SLU.
34
Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012.
Rapport 6500, sidorna 468-493.
35
Miljöbalken nämner både jordbruk och skogsbruk i 3 kap. 4 § men eftersom utredningen
enligt direktivet avgränsas till jordbruksmark diskuteras enbart jordbruket, dvs. andra
stycket i 3 kap. 4 §.
36
Enligt de övriga hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 2-9 §§ som inte rör riksintressen
ska olika mark- och vattenområden ”så långt möjligt skyddas mot åtgärder” som
påtagligt försvårar, påverkar, hindrar eller motverkar de intressen som dessa områden
har från allmän synpunkt.
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kan tillgodoses på något annat från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt.
Jordbrukets ställning bör enligt förarbetena inte tillmätas mindre vikt än
näringar och intressen som utpekats som riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken37. Att det inte gavs ställning som riksintresse var för att det
till kommunerna decentraliserade planeringsansvaret då skulle påverkas i
alltför stor utsträckning. Men för att betona jordbrukets betydelse
infördes 4 § i miljöbalkens 3 kap., där det alltså angavs att jordbruk är av
nationellt intresse och att det krävs speciella skäl för att exploatera
brukningsvärd jordbruksmark38. Miljöbalken innebär därmed i teorin ett
starkt skydd för jordbruksmarken, men i praktiken anses skyddet vara
svagt eftersom andra områdesskydd, t.ex. riksintressen, väger tyngre än
nationella intressen39.
Översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens verktyg för att planera den övergripande
markanvändningen i kommunen. Vad översiktsplanen ska innehålla styrs
av plan- och bygglagens tredje kapitel. Vid framtagande av
översiktsplanen ska kommunerna tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken och
redogöra för hur man tagit hänsyn till de allmänna intressen som anges
där, varvid riksintressen ska anges särskilt. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande utan utgör en avsiktsförklaring över
markanvändningen. Det är först i och med detaljplanen som
markanvändningen juridiskt läggs fast. Enligt 3 kap. 6 § plan- och
bygglagen ska översiktsplanen utformas så att innebörden och
konsekvenserna av den tydligt framgår.
Vägledningsansvar

Enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen ska länsstyrelserna under samråd
om ett förslag till översiktsplan förse kommunen med underlag och ge
råd så att kommunen kan göra en fullgod bedömning i fråga om sådana
allmänna intressen som man ska ta hänsyn till enligt 3 kap 4 §
miljöbalken. Länsstyrelserna hanterar detta på olika sätt men flera för en
dialog med kommunerna i frågor om jordbruksmark. En del län tar också
fram kunskapsunderlag till kommunerna. Om länen behöver hjälp med
underlag till kommunerna är det enligt plan- och byggförordningen
(2011:338) Boverket som ska ge länsstyrelserna tillsynsvägledning i planoch byggfrågor.
37

Bostadsutskottets betänkande om en lag om hushållning med naturresurser m.m. (BoU
1986/87:3), s. 17. Se även betänkandet Områden av riksintresse och
Miljökonsekvensbeskrivningar. SOU 2009:45, s. 140.
38
Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar. SOU 2009:45.
39
Larsson, A., Germundsson, L. 2012. Mål och metoder för hushållning med god
jordbruksmark inom kommunal planering. LTJ-fakultetens faktablad 2012:8, SLU.
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Granskning av kommunala översiktsplaner

Länsstyrelsen i Skåne har följt upp de skånska kommunernas
översiktsplaner med avseende på hänsynstagande till jordbruksmark40.
Slutsatserna är att:
- översiktsplanerna ofta saknar ett helhetsgrepp kring
markanvändningen,
- markanvändningskonflikter inte alltid synliggörs,
- miljökonsekvensbeskrivningen används inte som
processinstrument för att synliggöra och analysera
markanvändningskonflikter,
- översiktsplanens konsekvenser och innebörd är svåra att utläsa
och
- översiktsplanen ibland inte fungerar som vägledningsinstrument.
I Jordbruksverkets utredning om tillämpningen av den lagstiftning som
reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar41 granskades 30 kommunala översiktsplaner från de
kommuner som exploaterade mest jordbruksmark 2006-201042. Hur 3
kap. 4 § miljöbalken tillämpades varierade mellan kommunerna. 57
procent av kommunerna beskrev vilka väsentliga samhällsintressen som
tillgodosågs genom exploateringen, medan endast 37 procent av
kommunerna diskuterade varför inte annan mark togs i anspråk för
ändamålet.
Generellt uppgav kommunerna att de främsta skälen till att annan mark
än jordbruksmark inte tas i anspråk var att: marken specifikt
efterfrågades av exploatörer, jordbruksmarken var redan i kommunal ägo
och att jordbruksmark ligger mer strategiskt till för befintlig
kollektivtrafik/infrastruktur. Det är med andra ord i vissa fall praktiska
skäl snarare än en långsiktig hushållning med jordbruksmark som
tillämpas vid exploatering av jordbruksmark43.
I Jordbruksverkets utredning framkom även att kommunerna anser sig
ha begränsade möjligheter att värdera jordbrukets ekonomiska värde,
värdet av sammanhållna jordbruksfastigheter och jordbruksmarkens
värde för framtida försörjning. Kommunerna ansåg att de hade något
bättre förmåga att bedöma jordbruksmarkens natur- eller
kulturhistoriska värden, men även detta kom långt efter kommunernas
egen bedömning av sin förmåga att bedöma värdet av vägar och ny
bostadsbebyggelse.44
40

Personlig kommunikation med Elisabet Weber, länsarkitekt i Skåne län.
Jordbruksverket 2013. Väsentligt samhällsintresse? PM dnr. 4,5.17-2223/13.
42
Jordbruksverket 2013. Exploatering av jordbruksmark 2006-2010. Rapport 2013:3.
43
Jordbruksverket 2013. Väsentligt samhällsintresse? PM dnr. 4,5.17-2223/13.
44
Jordbruksverket 2013. Väsentligt samhällsintresse? PM dnr. 4,5.17-2223/13.
41
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Detaljplanen

Kommunen har en möjlighet och i vissa fall en skyldighet45 att reglera
mark- och vattenområdens användning och bebyggelse. Detaljplaner
ligger normalt i linje med kommunens översiktsplan, men det är tillåtet
att avvika från översiktsplanen. I så fall ska detta anges i
planbeskrivningen och även skälen till avvikelsen ska redovisas.46
Länsstyrelsens roll vid framtagande av detaljplan är jämförbar med vad
som anges ovan under Vägledningsansvar och Granskning av kommunala
översiktsplaner, dvs. att ge råd under samrådet om tillämpning av de
allmänna intressen som nämns i 2 kap. PBL, däribland
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken47, och att avge
granskningsyttrande om förslaget innebär att riksintressen inte
tillgodoses eller att användning av mark- och vattenområden som angår
flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt48.
Överprövning av kommunens planer

Länsstyrelsen, som har tillsyn över kommunala beslut enligt plan- och
bygglagen, har i vissa fall en skyldighet att fatta beslut om kommunens
beslut ska överprövas eller inte.49 Denna skyldighet gäller dock endast
detaljplaner och områdesbestämmelser50; länsstyrelsen kan inte
överpröva översiktsplaner. Det finns inget krav i plan- och bygglagen att
länsstyrelsen ska överpröva detaljplaner som brister i hänsynen till 3 kap.
4 § miljöbalken. Ett sådant krav finns däremot om detaljplanen brister i
bestämmelserna kring riksintressen (PBL 11 kap. 10 §). Enligt
Jordbruksverkets rapport är denna skillnad en sannolik förklaring till att
kommuner vid sin exploatering av jordbruksmark har brustit i
tillämpningen av 3 kap. 4 § miljöbalken, medan kunskapen om hänsyn till
riksintressen däremot har blivit bättre spridd inom kommunen än
kunskapen om hänsyn till jordbruksmarken.51
Expertgruppens förslag syftar till att bevara brukningsvärd
jordbruksmark och bidrar därmed till att nå Ett rikt odlingslandskap, där
det slås fast att jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas. Bevarande av jordbruksmarken, och
möjligheten till ett fortsatt brukande av densamma, är även av central
betydelse för odlingslandskapets biologiska mångfald, kulturmiljöer och

45

Se 4 kap. 1-4 §§ plan- och bygglagen.
Se 4 kap. 33 § plan- och bygglagen.
47
Se 5 kap. 14 § plan- och bygglagen.
48
Se 5 kap. 22 § plan- och bygglagen.
49
Se 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
50
Om det finns särskilda skäl kan regeringen eller länsstyrelsen besluta att även en
byggnadsnämnds beslut om lov eller förhandsbesked kan överprövas, se 11 kap. 12 §
plan- och bygglagen.
51
Jordbruksverket 2013. Väsentligt samhällsintresse? PM dnr. 4,5.17-2223/13.
46
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landskapsbild52. Förslagen bidrar därför också till att nå flera andra
miljökvalitetsmål som omfattar natur- och kulturmiljön, som Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och Ett rikt
växt- och djurliv.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Det är varken möjligt eller önskvärt att helt undanta brukningsvärd
jordbruksmark från exploatering. Föreligger väsentliga samhällsintressen
och om det framgår av översiktsplanen att kommunen gjort en korrekt
avvägning mellan olika intressen och lokaliseringsalternativ ska det
fortsatt vara möjligt att exploatera brukningsvärd jordbruksmark. I vissa
områden finns det även få alternativ till att bygga på jordbruksmark.
Expertgruppen anser att ett långsiktigt perspektiv måste tillämpas på
jordbruksmarken som resurs. Att det årligen är relativt sett små arealer
som exploateras är därmed av underordnad betydelse. Ekosystemtjänster
i form av livsmedel och andra produkter som levereras från
jordbruksmarken är omfattande och viktiga ur både ett nationellt och ett
globalt perspektiv. Det måste därför säkerställas att exploatering av
brukningsvärd jordbruksmark enbart sker för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Att den kommunala och nationella synen på jordbruksmarken ofta
omfattar olika tids- och rumsskalor försvårar en långsiktigt hållbar
markanvändning. De kommunala anspråk på markanvändningen som
finns i översiktsplanen har vanligen ett tidsperspektiv på ca 20 år, medan
ett långsiktigt bevarande av jordbruksmark som en nationellt och globalt
viktig naturresurs omfattar en betydligt längre tidshorisont. Olika
synsätt på jordbruksmark kan också uppstå om kommunerna främst ser
jordbruksmarken som en regional markanvändningsfråga, medan det
statliga intresset främst omfattar ett nationellt eller globalt perspektiv.
För att hantera sådana inneboende motsättningar är det angeläget att
kommunala anspråk på jordbruksmarken beskrivs och motiveras
tydligare och att länsstyrelserna får ett förstärkt uppdrag att bevaka de
långsiktiga nationella intressena.

52

Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen: Fördjupad utvärdering av miljömålen. Rapport
6500, sidorna 430-453.
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Ökad tydlighet och tillsyn i översiktsplanen

Både Jordbruksverkets och Länsstyrelsen i Skånes ovan beskrivna
genomgångar av kommunala översiktsplaner visar på brister i
tillämpningen av plan- och bygglagen och det är därmed svårt att utläsa
ur översiktsplanen vilka avvägningar som kommunen gjort mellan olika
samhällsintressen.
Expertgruppen anser att tillämpningen av plan- och bygglagen måste bli
bättre. Med kommunernas utpekade rätt att planlägga användningen av
mark och vatten (planmonopolet) följer samtidigt ett stort ansvar för att
förvalta en naturresurs av nationellt intresse. För att säkerställa att
brukningsvärd jordbruksmark får det skydd som lagstiftningen avser
finns det skäl att öka kravet på tydlighet i översiktsplanen så att det
uttryckligen framgår hur kommunerna beaktat miljöbalkens
hushållningsbestämmelser om jordbruksmark. Expertgruppen föreslår
därför vissa förändringar och tillägg i plan- och bygglagen för att
förtydliga kommunens ansvar för tillämpning av bestämmelserna och se
till att avsedd hänsyn tas till dem vid planläggning.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna särskilt redovisa hur
områden av riksintresse beaktats i samhällsplaneringen. Eftersom
jordbrukets ställning inte bör tillmätas mindre vikt än näringar och
intressen som utpekats som riksintressen53, bör det i plan- och bygglagen
även finnas ett uttryckligt krav på kommunen att särskilt redovisa hur
den tagit hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark, huruvida
exploatering av sådan mark i enlighet med miljöbalken 3 kap. 4 § andra
stycket kan vara motiverad på grund av väsentliga samhällsintressen och
bristen på lämpliga alternativ.
Länsstyrelsen bör få ett ansvar för att under samrådet om översikts- och
detaljplanen verka för att hänsyn tas till hushållning med brukningsvärd
jordbruksmark. I sitt granskningsyttrande över ett förslag till
översiktsplan eller detaljplan ska länsstyrelsen redovisa om ett
planförslag inte följer bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket
miljöbalken. Plan- och bygglagen är konsekvent i att föreskriva att
riksintressen (3 och 4 kap. MB), miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen/strandskydd (7 kap. MB) ska
beaktas av kommunen vid framtagande av översiktsplan och av
länsstyrelsen både under samråd om översiktsplan eller detaljplan och i
granskningsyttrande. Eftersom expertgruppen vill åstadkomma att
brukningsvärd jordbruksmark i planläggningen ska hanteras och
redovisas på motsvarande sätt, är det lämpligt att hänvisa till
brukningsvärd jordbruksmark i samma sammanhang.
53

Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar. SOU 2009:45.

24

Länsstyrelsen bör även få rätten att överpröva kommunens beslut om
detaljplan om bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken inte
tillgodoses. Såsom redovisats ovan har utformningen av dagens regler
inte resulterat i att det vid planläggning tas tillräcklig hänsyn till
bevarandet av jordbruksmark. Av hushållningsbestämmelserna i 3 kap.
miljöbalken behöver därför brukningsvärd jordbruksmark lyftas fram på
ett tydligare sätt i plan- och bygglagen och bristande hänsyn bör även
kunna föranleda överprövning. Mot denna bakgrund, och med tanke på
att lagstiftaren formulerat 3 kap. 4 § första och andra stycket miljöbalken
på ett annat sätt än övriga bestämmelser i 3 kap., är det motiverat att
skilja ut jordbruksmark ifrån sådana intressen i 3 kap. som inte omnämns
särskilt.
Expertgruppen föreslår att tillägg görs i 3 kap 4, 5, 10 och 16 §§, 5 kap.
14 och 22 §§ och i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (tillägg i kursiv stil):
3 kap. 4 §
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur
skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I
redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och
brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken anges särskilt.
3 kap. 5 §
Av översiktsplanen ska framgå
[…]
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena, ta
hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
[…]
3 kap. 10 §
Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
[…]
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,
att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och
att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
[…]
3 kap. 16 §
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Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande
över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken eller inte är förenligt med bestämmelsen om hushållning med
jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken,
[…]
5 kap. 14 §
Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
[…]
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,
att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med
gällande bestämmelser,
[…]
5 kap. 22 §
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget,
om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses eller
bestämmelsen om hushållning med jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken
inte följs,
[…]
11 kap. 10 §
När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande
om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan
eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om
den ska överpröva kommunens beslut eller inte.
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas
innebära att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses eller
att bestämmelsen om hushållning med jordbruksmark i 3 kap. 4 §
miljöbalken inte följs,
[…]
Vägledningen till kommuner och länsstyrelser är viktig

För att kunna fatta väl avvägda beslut behöver kommuner vid behov få
stöd och underlag från länsstyrelsen. Det kan t.ex. vara underlag om hur
kommunerna ska bedöma vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark
och hur de ska bedöma jordbruksmarkens nuvarande och framtida
värden. I vissa delar kan länsstyrelserna behöva hjälp från andra
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myndigheter med att ta fram ytterligare kunskapsunderlag för att kunna
bistå kommunerna.54
Boverket har ansvaret för tillsynsvägledning gentemot länsstyrelserna
och enligt verkets instruktion55 har Boverket även ett utpekat ansvar att
samordna de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för
tillämpningen av bland annat 3–5 kap. miljöbalken samt plan- och
bygglagen. För att kommunerna ska kunna genomföra väl avvägda beslut
är det angeläget att tillsynsvägledningsarbetet fungerar på ett bra sätt på
alla nivåer. Det är därför viktigt att Boverket, som en del i sitt
samordningsansvar, säkerställer att rätt kompetens finns samlad i frågor
som rör exploatering av jordbruksmark och att frågan får tillräcklig
uppmärksamhet i samordningsgrupperna.
Alternativa handlingsvägar
Stärkt juridiskt skydd av jordbruksmark

Ett stärkt skydd för brukningsvärd jordbruksmark kan åstadkommas
genom att den klassas som riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.
Ett utpekande innebär att en myndighet har gjort anspråk på området
som riksintresse, men innebär inte per automatik ett absolut skydd.
Utpekandet kan överklagas av en kommun och prövas då juridiskt.
Området kan också tas i anspråk om avvägningar måste göras mellan
riksintressen med oförenliga ändamål. Slutligen får annan verksamhet
bedrivas i områden av riksintresse så länge riksintresset inte påtagligt
skadas.
Miljöprocessutredningen56 ansåg att en klassning av jordbruksmark som
riksintresse innebar komplikationer eftersom det bland annat skulle
påverka kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen. Att klassa all
jordbruksmark som riksintresse skulle dessutom urvattna begreppets
innebörd och borde därför framför allt gälla den mest produktiva
åkermarken. Miljöprocessutredningen bedömde att nuvarande
bestämmelser i 3 kap. 4 § miljöbalken bör vara tillräckliga för att
förhindra att värdefull jordbruksmark går förlorad. Utredningen föreslog
dock att kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken bör utredas
samt att behovet av ändrade regler till skydd för jordbruksmarken bör
utvärderas. I början av 2013 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att
utreda kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken och hur
länsstyrelserna har tolkat sitt rådgivande ansvar enligt samma lag.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kritiska till den nuvarande
hanteringen av riksintressen. SKL menar att processen kring
riksintressen måste utvecklas. Enligt SKL är det otydligt exakt vad som
ska skyddas och hur avgränsningar i områden genomförts, att
samordningen mellan myndigheter brister och att tydliga riktlinjer för
hur riksintressen ska pekas ut saknas.57 Situationen har dock förbättrats
en del under de senaste åren58.
Expertgruppen bedömer att ett utpekande som riksintresse sannolikt
skulle stärka jordbruksmarkens rättsliga skydd, men att en sådan ordning
i praktiken skulle kunna bli mer komplicerad än expertgruppens
ovannämnda förslag. Såsom Miljöprocessutredningen angav i sitt
betänkande måste begreppet brukningsvärd jordbruksmark ifrågasättas
som kriterium när det gäller områden av riksintresse, då det finns risk för
att så omfattande områden anges att begreppet riksintresse urholkas.
Om jordbruksmark ska utpekas som riksintresse behövs därför en
begränsning av vilken jordbruksmark som ska utgöra riksintresse.
Inkluderas enbart den bördigaste åkermarken omfattas ca 11 procent,
eller 290 000 ha, av Sveriges åkermark av riksintresset59. Dessa jordar är
belägna främst i Skåne men även i delar av Östergötland. Avgränsningen
skulle dock kunna göras på helt andra kriterier, som att det ska finnas
brukningsvärd åkermark i hela landet. Om jordbruksmark utpekas som
riksintresse påverkas sannolikt kommunernas planmonopol och det
kräver även att avvägningar görs mellan olika kriterier för bevarandet av
jordbruksmark. Även gränsdragningsproblem mot skogsmark skulle
kunna uppstå hos vissa markägare. Dessa problem undviks med
expertgruppens huvudförslag om förtydliganden i plan- och bygglagen.
Frågan om riksintressen är omfattande och regeringen avser därför att
göra en översyn av bestämmelserna i miljöbalken gällande riksintressen60.
Sammantaget är expertgruppens bedömning att ett utpekande av
jordbruksmark som riksintresse är ett möjligt alternativ, men att
huvudförslaget bör vara tillräckligt för att uppnå ett ökat skydd för
jordbruksmark som är i överensstämmelse med miljöbalkens och planoch bygglagens intentioner.
Ekonomiska styrmedel

För att främja hushållning med jordbruksmark kan en avgift införas vid
exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. I flera av EU:s
57

Sveriges Kommuner och Landsting 2011. Hanteringen av riksintressen.
Personlig kommunikation med Eva Hägglund, SKL.
59
I analysen begränsas den bördigaste åkermarken till Gårdsstödsregion 1.
60
Budgetproposition för 2014. Proposition 2013/14:1.
58

28
medlemsländer finns en avgift vid hårdgörande (”sealing”) av
jordbruksmark61. Avgiften syftar till att bevara de bästa jordarna och
avgiftens storlek relateras till markens bördighet. För svensk del har ett
liknande system diskuterats med syfte att minska exploatering av den
mest produktiva jordbruksmarken62. Intäkterna från avgiften kan
återföras till den kommun där skatten togs ut, fast då till en fond för till
exempel projekt som syftar till att förtäta redan existerande orter.
Avgiften ska komplettera, inte ersätta, bestämmelserna i 3 kap.
miljöbalken om hushållning med naturresurser.
Expertgruppen menar att för att gynna hushållning av all jordbruksmark,
och inte enbart den mest produktiva åkermarken, kan en avgift för all
exploatering av jordbruksmark införas. Skälet till att avgiften ska omfatta
all jordbruksmark är att jordbruksmarken förutom att producera
livsmedel och fibrer även har stor betydelse för biologisk mångfald,
kulturmiljön, landskapsbilden och friluftslivet. En avgift som enbart tas
ut vi exploatering av de produktionsmässigt bästa jordarna riskerar att få
till följd att marker med lägre bördighet exploateras i ökad utsträckning,
vilket kan få negativa effekter för de kollektiva nyttigheter jordbruket
levererar.
Eventuella ekonomiska styrmedel i syfte att skydda jordbruksmarken
behöver utredas närmare med avseende på hur ett sådant system påverkar
det kommunala planmonopolet och vad som utgör lämpliga
avgiftsnivåer.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Expertgruppens förslag kommer inte att stoppa att brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller infrastruktursatsningar.
Detta är heller inte avsikten. Förslaget förtydligar endast kommunens
ansvar så att tillämpningen av bestämmelserna blir i enlighet med
miljöbalkens och plan- och bygglagens intentioner. Förlaget medför inte
att kommunerna vid planläggning behöver ta hänsyn till nya eller
ändrade faktorer och innebär därför inga ytterligare begränsningar i
kommunernas planmonopol. Det är framför allt tillämpningen av
nuvarande lagstiftning som förbättras så att översiktsplanerna lever upp
till plan- och bygglagens bestämmelser att på ett tydligt sätt redovisa
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innebörden och konsekvenserna av att ta brukningsvärd jordbruksmark i
anspråk. I och med de föreslagna ändringarna åstadkoms detta.
För länsstyrelserna innebär förslaget inte någon väsentlig ändring i deras
roll vid framtagande av förslag till planläggning, eftersom 3 kap. 4 §
redan i dag ingår i de allmänna intressen som man bör ta hänsyn till.
Enligt förslaget får dock länsstyrelsen ett något utökat ansvar när den
avger ett granskningsyttrande och även när det gäller överprövning av
detaljplan.
Förslaget påverkar framför allt miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap, både genom att bevara jordbruksmarkens värde för
produktion och genom att skapa förutsättningar för bevarande av
biologisk mångfald, synliggörande av kulturmiljöer, möjligheter till
rekreation och friluftsliv. Förslaget påverkar samtidigt landskapets gröna
infrastruktur positivt. Andra miljökvalitetsmål som berörs är t.ex. Hav i
balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.
Rådighet

Det finns inget EU-rättsligt hinder mot att Sverige ändrar plan- och
bygglagen i enlighet med expertgruppens förslag. Förslagen innebär inte
någon inskränkning i kommunens förutsättningar att besluta om
planläggning enligt nämnd lag.
Kostnadseffektivitet

Expertgruppens förslag bedöms vara kostnadseffektiva då dessa genom
mindre ändringar i kommuners och länsstyrelsers arbete med
planläggning enligt plan- och bygglagen åstadkommer en bättre
efterlevnad av den lagens bestämmelser och i förlängningen en ur
samhällssynpunkt mer effektiv och ändamålsenlig användning av markoch vattenområden. Förslagen innebär inte att kommuner åläggs att göra
några nya utredningar eller bedömningar utan utgår från vad de redan är
skyldiga att göra vid planläggning enligt plan- och bygglagen i dess
nuvarande lydelse. Kommunerna kommer dock att behöva göra tydligare
redovisningar av sina bedömningar.
Länsstyrelsens roll vid samråd och granskning av förslag till översiktseller detaljplan förändras inte genom förevarande förslag. Länsstyrelsen
arbete med dessa uppgifter kommer att förändras på så sätt att
länsstyrelsen även ska verka för att hänsyn tas till brukningsvärd
jordbruksmark och att granska planförslag utifrån det perspektivet.
Detta bedöms kunna ske inom ramen för det nuvarande arbetet med
dessa uppgifter. Den utökade möjligheten till att överpröva kommunens
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beslut kommer sannolikt inte att leda till någon nämnvärd ökning av
antalet överprövningar, utan bedöms istället få en förebyggande effekt.
Statsfinansiella effekter

Förslaget bedöms inte få några statsfinansiella effekter.
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5.2 Förslag om en hållbar markavvattning

Expertgruppen föreslår:
Förutsättningar för en hållbar markavvattning i ett förändrat klimat ska
finnas senast 2018.
Förslag till åtgärder:
Regeringen:
- Ger Jordbruksverket i uppdrag att i samråd med Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, och efter samråd med
Sveriges geologiska undersökning och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap planera för och tillsammans med
länsstyrelserna genomföra en kartering av statusen på
jordbruksmarkens dränering med avseende på förutsättningar för
en uthållig produktion av livsmedel och fibrer med en begränsad
påverkan på miljön.
- Inrättar en ekonomisk ersättning inom landsbygdsprogrammet
för att stimulera miljöåtgärder i samband med underhåll av
vattenanläggningar.
Motivering

Effekterna av ett förändrat klimat kommer att öka behovet av effektiv
dränering av svensk jordbruksmark. Enligt Klimat- och
sårbarhetsutredningen63 kommer ökade nederbördsmängder vintertid i
kombination med otillräcklig markavvattning att leda till att marken
torkar upp senare på våren med följd att vårbruket senareläggs och
möjligheterna att utnyttja en längre odlingssäsong försämras. Även om
somrarna i södra Sverige i genomsnitt blir torrare kommer antalet skyfall
att öka med periodvis kraftigt ökade flöden64, vilket medför ökad risk för
återkommande översvämningar och produktionsbortfall.
Både inom jordbruket och i övriga samhället behöver åtgärder vidtas för
att hantera effekterna av ett förändrat klimat. Många viktiga
samhällsfunktioner är numera beroende av jordbrukets markavvattning i
och med att bebyggelse och infrastruktur anlagts på platser som kräver
en fungerande markavvattning. Frågan om jordbrukets markavvattning
har därmed ett bredare samhällsperspektiv än att enbart vara en agrar
angelägenhet. Samtidigt kan jordbrukets anpassning till ett förändrat
klimat medföra negativa konsekvenser för miljön. Det är därför
angeläget att eventuella miljökonflikter identifieras och hanteras tidigt i
processen med att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat.
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EU har i sin strategi för klimatanpassning påpekat behovet av en
skyndsam anpassning till klimatförändringar eftersom en fördröjning
ökar kostnaderna. Strategin syftar till att få till stånd en långsiktig
förmåga att inom EU och inom viktiga sektorer anpassa sig till
effekterna av ett förändrat klimat.65
Expertgruppens förslag syftar till att underlätta jordbrukets anpassning
till ett förändrat klimat och samtidigt begränsa den negativa påverkan på
miljön. Detta sker genom att inom uppdraget bland annat ta fram
underlag så att nödvändiga avvägningar kan göras mellan
produktionsbehov och miljöeffekter.
Behov av effektiv markavvattning

Markavvattning är åtgärder för att varaktigt förbättra förutsättningarna
för att dränera mark och skydda den mot översvämningar. Över hälften
av Sveriges åkermark antas vara beroende av olika former av dränering
för att på ett effektivt sätt kunna producera livsmedel och andra
biologiska produkter. Rötterna behöver tillgång till både luft och vatten.
Vattnet hämtas från det kapillära markvattnet ovanför grundvattenytan
där det under dränerade förhållanden också har tillgång till syre66. En
försämrad dränering kan medföra skördebortfall och en försämring av
markens produktionsförmåga och innebär därmed ett slöseri med insatta
resurser.
Mer nederbörd och blötare marker kan vid otillräcklig dränering leda till
ökat växtnäringsläckage och ökad avgång av lustgas. Samtidigt leder en
ökad dränering också till växtnäringsläckage, vilket gör att detta måste
beaktas vid en ökad markavvattning. Olika tekniker för att minska dessa
risker finns redan idag, t.ex. anläggning av tvåstegsdiken67. Risken för
skadlig markpackning ökar när tunga maskiner kör på otillräckligt
dränerad mark. En förbättrad markavvattning är därför nödvändig för att
bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga men också för att i vissa
fall minska jordbrukets miljöbelastning.
Om vattenanläggningarnas68 funktion försämras (till exempel på grund
av bristande underhåll) kan andra samhällsfunktioner drabbas och en
försämrad markavvattning kan få konsekvenser även utanför
65

An EU Strategy on adaptation to climate change. COM(2013) 216 final.
Jordbruksverket 2013. Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat.
Rapport 2013:14.
67
Tvåstegsdiken är diken med en v-formad mittfåra som omges av breda terrasser där
vattnet kan svämma över vid höga flöden.
68
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken är vattenanläggning en anläggning som tillkommit genom
vattenverksamhet. Det kan t.ex. röra sig om diken eller invallningar.
66

33
jordbruket69. Samtidigt kan markavvattning i ett område leda till problem
nedströms. Det är därför angeläget att markavvattning beaktas utifrån ett
helhetsperspektiv på landskapet som omfattar både jordbrukets, miljöns
och samhällets behov.
Markavvattning kräver tillstånd

Markavvattning, dvs. att anlägga eller utvidga diken och andra
anläggningar för att förbättra dräneringen, får inte bedrivas utan
tillstånd. För viss täckdikning70 av jordbruksmark krävs tillstånd endast
då det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom
verksamheten71. Underhåll av vattenanläggningar, såsom dikesunderhåll,
är en skyldighet och kräver därmed inget ytterligare tillstånd, men kan
kräva en anmälan till länsstyrelsen.
Lagstiftningen avseende vattenverksamhet är omfattande och utreds för
närvarande av Vattenverksamhetsutredningen72. Utredningen om hållbar
markanvändning och Vattenverksamhetsutredningen kompletterar
varandra eftersom de behandlar markavvattningsfrågan från två olika
infallsvinklar, dels den fysiska statusen för vattenanläggningar och dels
de juridiska aspekterna kring markavvattning.
Bristande kunskap om jordbrukets vattenanläggningar

Kunskapsläget om jordbrukets vattenanläggningar är ofullständigt, både
när det gäller hur stor areal som är i behov av markavvattning och
markavvattningens status. Uppemot 25 procent av åkermarken kan ha
eftersatt detaljdränering73. När det gäller huvudavvattning74 genom diken
eller naturliga vattendrag i anslutning till åker är kunskapsläget ännu
sämre.75
För att öka kunskapen kring nuvarande dränering och framtida
dräneringsbehov skickade Jordbruksverket under 2013 ut en enkät till ett
urval av Sveriges lantbrukare76. Enkäten ingick i Jordbruksverkets stora
strukturundersökning över svenskt jordbruk och resultaten publiceras i
februari 2014. Senast liknande frågor om dränering ställdes var i slutet av
1980-talet.
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Länsstyrelsernas digitalisering av dikningsföretag
Vissa länsstyrelser har påbörjat ett arbete med att digitalisera
dikningsföretagens sträckningar och deras båtnadsområden77. Samtidigt
kopplas alla akter om dikningsföretagen till den kartbild som skapas. I
Skåne är arbetet slutfört och numera finns digitala kartor att hämta på
Länsstyrelsens hemsida.
Både Jordbruksverkets dräneringsenkät och digitaliseringen av
dikningsföretag ska utgöra underlag vid en kartering av
vattenanläggningarnas tillstånd.
Miljöeffekter av vattenverksamhet

Vattnets betydelse för landskapsbild, kulturmiljö och biologisk mångfald
är avsevärd. I odlingslandskapet har stora arealer våtmarker dränerats och
odlats upp för att tillgodose en ökad efterfrågan på livsmedel. I vissa
områden beräknas mer än 90 procent av våtmarkerna ha förstörts78.
Vattnet som en naturlig del i landskapet har därmed begränsats. Påverkan
på miljön av en sådan omfattande omdaning av landskapet är påtaglig,
såväl för landskapsbilden, landskapets förmåga att leverera
ekosystemtjänster, för biologisk mångfald som för klimatet. Flera av de
torrlagda våtmarkerna är mulljordar, där odlingen leder till stor avgång av
växthusgaser.
Jordbrukets vattenverksamhet kan komma i konflikt med EU:s
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet)79 och svenska miljömål genom
att dränering av jordbruksmark, underhåll av vattenanläggningar och
bevattning av grödor kan påverka biologisk mångfald, tillgången till ytoch grundvatten och vattnets ekologiska status. Särskilt när det gäller
underhåll av befintliga vattenanläggningar (såsom diken) finns en
potentiell intressekonflikt80 där underhållet måste anpassas både till
möjlighet att uppnå miljömål om mångfald och övergödning kontra
markens bibehållna produktionsförmåga och risken för ökade
vattenmängder i bebyggda områden eller övrig infrastruktur.
Underhållet, som i sig är en skyldighet, innebär en störning som kan
orsaka skador på miljön. Skadorna omfattar bland annat grumling av
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vattnet, att hårdbottnar81 tas bort, att variationen av livsmiljöer
försvinner, att skyddsvärda organismer grävs upp och att träd och buskar
längs kanterna tas bort. Miljöeffekten av underhåll skiljer sig åt beroende
på om det utförs i grävda diken eller i naturliga vattendrag. Påverkan blir
större i naturliga vattendrag med väl etablerade ekosystem som påverkas
negativt av underhåll. Grävda diken är en artificiell miljö där underhåll
har mindre direkt påverkan på den biologiska mångfalden. Efter en
längre tid av uteblivet underhåll kan dessa miljöer dock utveckla ett mer
naturlikt tillstånd med rik biologisk mångfald. För att minimera
skadorna på miljön är det därför viktigt att underhåll av
vattenanläggningar genomförs på ett för miljön skonsamt sätt82.
Expertgruppens förslag bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap när det gäller att bevara jordbruksmarkens
produktionsvärde och odlingslandskapets biologiska mångfald. Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker
och Ett rikt växt- och djurliv påverkas positivt i det att förslaget syftar till
att markavvattning och underhåll av vattenanläggningar ska ske med god
miljöhänsyn. För miljömålet Ingen övergödning krävs att markavvattning
kopplas till åtgärder som ger näringsämnen möjlighet att samlas upp
innan de når större vattendrag, sjöar och hav, t.ex. genom anläggning av
våtmarker och tvåstegsdiken. Resultatet från karteringen kan användas
för sådana ändamål.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Det finns behov av att kartlägga odlingslandskapets vattenanläggningar
med avseende på förutsättningar för en uthållig produktion av livsmedel
och fibrer med en begränsad påverkan på miljön. Att förebygga och
minimera negativa effekter på miljön av markavvattning och underhåll är
en viktig del i en hållbar markavvattning. Det finns därför ett brett
samhällsintresse av att genomföra en kartering av vattenanläggningars
status för att bedöma vilka insatser som behövs för att upprätthålla en
god dränering och därmed kunna säkerställa bland annat
livsmedelsproduktionen och skydda väsentliga samhällsintressen även i
ett förändrat klimat. Samtidigt behöver områden identifieras där
konflikter mellan markavvattning och andra samhällsintressen kan
uppstå. Vattnet måste tillåtas att få ta plats i landskapet. Karteringen blir
ett viktigt underlag vid avvägningar mellan olika samhällsintressen.
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Då åtgärder i ett uppströms liggande område kan påverka
markavvattningen och miljön i nedströms liggande områden ska
karteringen utgå från ett avrinningsområdesperspektiv. Frågan om
samspel mellan yt- och grundvatten är viktig, till exempel för
vattenanläggningarnas påverkan på grundvatten som försörjer våtmarker.
Förslag om kartering av vattenanläggningar

Jordbruksverket bör ges i uppdrag att i samråd med Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket och efter samråd med Sveriges
geologiska undersökning och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap planera för och tillsammans med länsstyrelsen genomföra en
kartering av odlingslandskapets vattenanläggningar.
Karteringen bör särskilt belysa följande aspekter:
Jordbruksmarkens behov av dränering, status på nuvarande dränering samt
underhålls- och investeringsbehov i relation till klimatförändringar
Många vattenanläggningar tillkom för länge sedan och i dag är
kunskapen om dem i vissa fall bristfällig. Klimat- och
sårbarhetsutredningen påpekade att vattenanläggningarnas status, behov
av åtgärder och kostnader för insatser för markavvattning bör närmare
utredas83. Jordbruksverket har genomfört mindre utredningar kring detta
men har inte haft möjlighet att genomföra en större inventering av
vattenanläggningarnas status84,85. Det finns därmed ett fortsatt behov av
att kartlägga odlingslandskapets vattenanläggningar med avseende på
statusen på detaljdränering, öppna diken, kulverterade diken, invallningar
samt naturliga vattendrag i anslutning till åkermark. Kartläggningen blir
ett viktigt underlag inför prioriteringar och beslut när det gäller den
framtida markanvändningen och för att identifiera vilka
investeringsbehov som finns för att skydda jordbruksmarkens
produktionsförmåga och bevara väsentliga natur- och samhällsintressen.
Hur bortledande av vatten från omgivande marker påverkar jordbrukets
markanvändning och dess vattenanläggningar
En stor del av de nuvarande markavvattningsföretagen dimensionerades
utifrån en situation då det framför allt var vatten från jordbruksmark och
omgivande marker som skulle ledas bort. Numera hamnar även vatten
från samhällets hårdgjorda ytor i jordbrukets vattenanläggningar.
Speciellt när stora mängder nederbörd faller på kort tid över hårdgjorda
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ytor finns risk att mark svämmas över, grödor förstörs eller att
föroreningar hamnar på jordbruksmarken. Jordbruksmarkens diken kan
också sättas igen av sediment som följer med vattnet från vägar och
andra hårdgjorda ytor86. Jordbrukets vattenanläggningar påverkas även i
vissa fall av den markavvattning som sker på skogsmark. Därför bör
kartläggningen omfatta hela avrinningsområden.
Identifiera områden där markavvattnings- eller underhållsbehov hamnar i
konflikt med miljöaspekter
Kunskapen om behovet av att det finns vattenspeglar och en längre
uppehållstid för vattnet i landskapet har ökat de senaste decennierna.
Resultaten från karteringen ska därför också kunna användas till att
identifiera särskilt känsliga områden, där markavvattnings- eller
underhållsbehov sannolikt hamnar i konflikt med vattenrelaterade
miljöaspekter. I dessa områden kan det finnas behov av att genomföra
riktade åtgärder för att lösa målkonflikter. Även värdet av
markavvattningen för den aktuella jordbruksmarken bör bedömas då det
i vissa fall kan vara lämpligare att ändra markanvändningen, t.ex. att
anlägga våtmarker, än att restaurera bristfälligt underhållna
vattenanläggningar.
Identifiera områden i landskapet där kontrollerade översvämningar kan ske
Karteringen kan utgöra underlag i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps arbete med förebyggande åtgärder för att anpassa samhället
till ett förändrat klimat utifrån EU:s översvämningsdirektiv87. Utifrån
förbättrad kunskap om vattenanläggningarnas status är det möjligt att
bedöma översvämningsrisker och peka ut lämpliga områden där
kontrollerade översvämningar kan ske för att förhindra översvämningar
av nedströms liggande bebyggelse eller infrastruktur. Sådana
buffertområden kan inkluderas i den fysiska samhällsplaneringen som
bräddningsytor för vatten vid höga flöden. Ett ersättningssystem till
jordbrukare vars marker utgör bräddningsytor för vatten behöver i
sådana fall utvecklas. Erfarenheter kan hämtas både från Nederländerna
och från Storbritannien där sådana ersättningssystem tillämpas redan i
dag.
Uppdragets genomförande

Uppdraget bör delas upp i två delar där konkretisering av
frågeställningar, metodutveckling och kostnadsberäkningar utgör en
första del och genomförandet en andra del. Eftersom en fullständig
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kartering är mycket omfattande måste statusen på Sveriges
vattenanläggningar sannolikt bedömas genom en stickprovsbaserad
analys. Planering av karteringens omfattning bör därför ingå i den första
delen av uppdraget.
Då förslaget avser en kartering på nationell nivå bör samordning och
metodutveckling ske på nationell nivå, men då länsstyrelserna har
tillsynsansvar och kunskapen om den regionala nivån när det gäller
vattenanläggningar ska de involveras i uppdraget.
Resultaten från karteringen bör lämpligen kopplas ihop med SMHI:s och
Lantmäteriets pågående arbete med att kartlägga svenska sjöar och
vattendrag88. På så vis finns data tillgängliga för analyser i olika
sammanhang. Avsikten är inte att regelbundet uppdatera karteringen
utan att bedöma det nuvarande tillståndet för vattenanläggningarna.
Finns en metod framtagen för genomförandet kan karteringen dock
upprepas när så bedöms vara lämpligt.
Förslag om utökad miljöhänsyn vid underhåll av vattenanläggningar

Expertgruppen föreslår att regeringen inrättar en miljöersättning inom
landsbygdsprogrammet för att stimulera miljöåtgärder i samband med
underhåll av vattenanläggningar.
Underhåll görs för att behålla dräneringseffekt. Underhåll av
vattenanläggningar är en skyldighet men måste uppfylla kraven i 2 kap.
miljöbalken. Åtgärder som genomförs för att uppfylla lagstadgade krav
kan inte ersättas med landsbygdsprogrammets miljöersättningar, men
kostnader för att underhålla vattenanläggningar med metoder som går
utöver det lagstadgade underhållet skulle kunna ersättas. Dessa metoder
kan till exempel omfatta etappvis genomfört underhåll, framtagande av
skötselplan för underhåll av diken, anlita certifierad entreprenör och
använda speciella maskiner anpassade för att minska miljöpåverkan. En
miljöersättning kan på detta sätt stimulera till en miljöanpassad rensning.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Behovet av markavvattning kommer att öka i framtiden, men också
insikten om att vattnet har en viktig funktion i landskapet har vuxit. Ett
förbättrat kunskapsläget om tillståndet för jordbrukets
vattenanläggningar och vilka behov och kostnader som finns för att möta
klimatförändringarna behövs. En kartering av jordbrukets
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vattenanläggningar utgör grunden i ett sådant arbete. Om inget
genomförs riskerar jordbruksmarkens produktionsförmåga att långsamt
försämras, risken för skadlig markpackning att öka och
växtnäringsläckaget att bli större. Förutsättningarna för att nå
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap försämras därmed.
Samtidigt finns en risk att ökad markavvattning och underhåll av
vattenanläggningar kommer i konflikt med mål om biologisk mångfald
och miljömålet Ingen övergödning. Det är därför viktigt att förebyggande
åtgärder som motverkar att så sker beaktas redan vid en kartering av
markavvattningsbehov. Flera andra miljömål, som Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker och Ett rikt
växt- och djurliv samt internationella åtaganden, t.ex. vattendirektivet,
berörs av expertgruppens förslag. Att identifiera områden där
jordbrukets markavvattningsbehov sannolikt hamnar i konflikt med
andra samhällsintressen förbättrar möjligheten att genomföra åtgärder på
rätt plats. Karteringsresultaten blir därmed ett underlag vid avvägningar
mellan olika samhällsintressen för att uppnå en långsiktigt hållbar
markanvändning.
Karteringen kommer också att utgöra underlag i expertgruppen för en
sammanhållen och hållbar vattenpolitiks förslag om bättre
förutsättningar för restaurering av limniska system och kustmiljöer.
Rådighet

Sverige har full rådighet över de föreslagna åtgärderna. Att ersätta
lantbrukare för miljöåtgärder som går utöver det lagstadgade kraven på
underhåll av vattenanläggningar är i överensstämmelse med EU:s
regelverk för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.
Kostnadseffektivitet

Förslaget omfattar att ta fram kostnadseffektiva karteringsmetoder. De
kostnader som uppstår för att genomföra en kartering kan sannolikt
begränsas genom att nya tekniska analysverktyg och redan insamlat
material används. En inventering av öppna vattenanläggningar kan till
viss del genomföras med fjärranalysmetoder. Idag finns t.ex. tekniska
hjälpmedel genom den Nya Nationella Höjddatabasen (NNH)89,
laserskanning av landskapet och rikstäckande flygbilder i olika
tidsintervall vilket kan ge stora möjligheter till analys av
flödesackumulation och dokumentation av historisk utveckling av
markanvändningen90. SMHI och Lantmäteriets pågående projekt för att
89
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kartlägga svenska sjöar och vattendrag kommer att bli ett värdefullt
underlag att utgå ifrån91. Länsstyrelsernas digitalisering av
dikningsföretag ger information om dikens geografiska placering i
landskapet. Jordbruksverkets enkätundersökning ger information om
lantbrukarnas kunskapsläge om anläggningarnas nuvarande status.
Grundläggande information som kan användas i karteringen finns
därmed redan tillgänglig.
Statsfinansiella effekter

Förslagens statsfinansiella effekter är ännu inte möjliga att bedöma
eftersom kostnaden för karteringen först kan beräknas när en
konkretisering av frågeställningar och en analys av olika
inventeringsmetoder genomförts. Det blir därför en första uppgift inom
regeringsuppdraget att närmare utreda kostnader av förslaget.
Långsiktigt innebär satsningen att framtida översvämningar och
miljökonflikter till viss del kan förebyggas och de samhällsekonomiska
kostnaderna för dessa kan hållas nere.
Inrättandet av en miljöersättning för ökad miljöhänsyn vid underhåll av
vattenanläggningar bedöms kunna finansieras genom omprioriteringar
inom landsbygdsprogrammet.
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5.3 Bedömning om ökad helhetssyn på vattenförsörjningen

Expertgruppen bedömer:
Det är angeläget med en helhetssyn på vattenförsörjningen som
inkluderar jordbrukets framtida vattenbehov.
Följande bör stå i särskilt fokus:
- Hur en pålitlig vattenförsörjning inom jordbruket kan
säkerställas.
- Hur en framtida ökad konkurrens om vattentillgångarna ska
hanteras.
- Att en långsiktig planering för samhällets hela vattenförsörjning
sker.
Motivering

Södra Sverige förväntas i framtiden få mindre eller relativt oförändrad
nederbörd under vår och sommar, samtidigt som avdunstningen ökar
och växtsäsongen framåt slutet av seklet förlängs med upp till två till tre
månader92. Vattenbehovet för både den naturligt förekommande
vegetationen, för odlade grödor och för samhället i övrigt kommer att
öka. I södra Sverige förväntas medelvattenföringen93 i vattendrag att
minska, antalet dagar med lågvattenflöde94 att öka och nivåerna för det
ytliga grundvattnet att sjunka. I norra Sverige kan utvecklingen gå åt det
motsatta hållet95. I södra Sverige kommer konkurrensen om vattnet att
öka. Detta gäller framför allt i östra och sydöstra Sverige, men även
lokalt i övriga delar av södra Sverige.
Ett ökat vattenuttag kan medföra negativa effekter på både yt- och
grundvatten och därmed påverka tillgången på vatten och vattendragens
ekologiska status. Speciellt hanteringen av grundvatten kräver
försiktighet eftersom förnyelse av grundvatten är en långsam process.
Samhällsplaneringen behöver därför bli mer inriktad mot hur en framtida
ökad konkurrens om vattentillgångarna ska hanteras. Det kan innebära
att vattenförsörjningsplaner upprättas som omfattar det totala
vattenbehovet, dvs. som förutom dricksvattenförsörjningen även
omfattar bland annat industrins och jordbrukets vattenbehov. I många
fall finns numera lokala och regionala dricksvattenförsörjningsplaner och
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länen har även tagit fram länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser96, 97.
Vissa län har också tagit fram riktlinjer för jordbrukets vattenuttag eller
beredskapsplaner för bevattning vid vattenbrist98. Dessa arbeten bör
utgöra värdefulla underlag i en samhällsplanering som tar ett brett grepp
kring den framtida vattenförsörjningen.
En långsiktig och bred vattenförsörjningsplanering berör flera miljömål,
som Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande
våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, likväl
som möjligheten att nå flera internationella åtaganden och skyldigheter,
bland annat inom vattendirektivet.
Expertgruppens bedömning

Regeringen har tillsatt en utredning för att genomföra en bred
genomgång av dricksvattenområdet (dir. 2013:75). Syftet är en säker
dricksvattenförsörjning i landet. Uppdraget ska slutredovisas juni 2015.
Expertgruppen menar dock att en långsiktig hållbar
vattenresursplanering måste omfatta samhällets totala vattenbehov och
inte bara dricksvattenförsörjningen. På så sätt kan möjliga konflikter
mellan olika verksamheters vattenbehov identifieras och förebyggas samt
prioriteringar mellan olika verksamheter göras. Det långsiktiga totala
vattenuttaget måste vara hållbart. Klimatförändringarna kommer
sannolikt att medföra att det i vissa områden inte kommer att vara
möjligt för t.ex. jordbruket att förlita sig på närbelägna vattenresurser för
bevattningsändamål. För att åstadkomma en pålitlig vattenförsörjning
behöver därför samhället i god tid planera för hur jordbrukets och andra
verksamheters vattenbehov kan tillgodoses på längre sikt. En
vattenresursplanering bör kunna anpassas till nya klimatscenarier och
även marknadsscenarier som visar på förändrat vattenbehov när klimatet
förändras eller när nya marknadspriser gör det lönsamt att bevattna
grödor som tidigare inte bevattnats. Flera berörda centrala och regionala
myndigheter, kommuner och branscher måste därför samverka för att
uppnå en heltäckande vattenresursplanering.
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5.4 Bedömning om ökad miljöhänsyn vid vattenverksamhet

Expertgruppen bedömer:
Det är angeläget med en ökad miljöhänsyn vid jordbrukets
vattenverksamhet för att begränsa den negativa miljöpåverkan.
Följande bör stå i särskilt fokus:
- Att branschen inför ett certifieringssystem för entreprenörer
som anlägger och underhåller jordbrukets vattenanläggningar.
- Att säkerställa att möjligheter finns för forskning och
utvärdering med inriktning mot metoder för markavvattning och
vattenmagasinering som både är kostnadseffektiva och
skonsamma mot miljön.
Motivering

Det är angeläget att jordbrukets anpassningsåtgärder till ett förändrat
klimat har en begränsad påverkan på miljön. Ett certifieringssystem och
utökad forskning kring markavvattning och vattenmagasinering kan
bidra till detta genom att beakta både behovet av att bibehålla markens
produktionsförmåga och behovet av ökad miljöhänsyn.
Certifiering för entreprenörer som genomför markavvattning och
dikesunderhåll

För ökad miljöhänsyn vid underhåll av markavvattningsanläggningar
finns råd framtagna för hur hänsyn kan tas vid dikesrensningar99.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har även kurser för hänsynsfull
dikesrensning som vänder sig till entreprenörer och lantbrukare. Hittills
har omkring 800 personer genomgått kursen100. Informationsinsatser är
viktiga och bör förstärkas med tanke på att behovet av markavvattning
sannolikt blir större i framtiden. Fortfarande sker många rensningar på
ett sätt som inte är förenligt med bästa miljöhänsyn.
Inom skogssektorn finns en miljöcertifiering, ett så kallat Blått körkort,
för dikesentreprenörer och maskinförare som genomför skyddsdikning
och dikesrensning. Utbildningen innehåller teori och fältövningar samt
ett teoretiskt prov101. Certifieringen visar att entreprenören genomgått
en grundläggande kompetensutbildning med avseende på arbeten i
vattenanläggningar.
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Krook, J. m.fl. 2004. Miljöhänsyn vid dikesrensningar. Naturvårdsverket, Lantbrukarnas
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101
Skogsstyrelsen 2010. Vattenförvaltningen i skogen. Meddelande 1 2010.
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Forskning och utveckling

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen finns det ett ökat
forskningsbehov för att få till stånd en effektiv anpassning av jordbruket
till ett förändrat klimat. Ett av områdena som pekas ut är hur de areella
näringarnas anpassningsåtgärder påverkar miljö och biologisk
mångfald102.
Framtida markavvattning och underhåll av vattenanläggningar kommer
delvis att utgöra anpassningsåtgärder som kommer att påverka miljön.
För att möta ett ökat framtida behov av markavvattning och samtidigt
uppnå nationella och internationella miljöåtaganden inom vattenområdet
behövs nya kostnadseffektiva och miljövänliga avvattningsmetoder och
skötselåtgärder för såväl täckdikning som utformning av
vattenanläggningar så som våtmarker och diken utvecklas. Det kan till
exempel innebära att diken och andra vattenanläggningar utformas och
underhålls så att de ger effektiv dränering samtidigt som de är
skonsamma mot miljön. Ett exempel på detta är så kallade tvåstegsdiken.
Ökad miljöhänsyn vid vattenverksamhet påverkar flera miljökvalitetsmål
positivt genom att insatser för att upprätthåla jordbruksmarkens
produktionsförmåga sker samtidigt som negativa miljöeffekter
förebyggs. Miljökvalitetsmål som berörs omfattar Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Expertgruppens bedömning

Även inom jordbruket bör branschen införa ett certifieringssystem för
entreprenörer likt det i skogen. Ett viktigt underlag i det arbetet utgör
LRF:s kursmaterial för hänsynsfull dikesrensning. Förståelsen för
underhåll av vattenanläggningar kan stärkas om det framgår att någon
utomstående granskat och säkerställt att verksamheten kvalitetssäkrats
och uppnår en viss standard med avseende på miljöhänsyn. Certifiering
kan också leda till en stärkt insikt om att miljöhänsyn vid t.ex.
dikesunderhåll är en angelägen samhällsfråga. Certifieringen bör ha en
gemensam utbildningsbas och utgå från nationella eller internationella
riktlinjer. Det finns fortsatt forskningsbehov kring effektiva och
miljövänliga markavvattningsmetoder med minskat underhållsbehov.
Ökade insatser kan behövas även inom tillämpad forskning där metoder
för att förebygga behovet av underhåll och metoder för miljövänligt
underhåll av vattenanläggningar kan prövas.
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5.5 Bedömning om markpackning och mullhalt

Expertgruppen bedömer:
För att behålla jordbruksmarkens långsiktiga produktionsförmåga är det
angeläget att fortsatt förebygga en försämrad mullhalt och förhindra en
skadlig packning av jorden.
Följande delar bör stå i särskilt fokus:
- Fortsatt miljöövervakning för att kunna följa utvecklingen för
åkerns mullhalt och markens packning.
- Fortsatta informationsinsatser för att bibehålla åkerns mullhalt
och minska skadlig markpackning.
- Stimulera utvecklingen av nya rådgivningsverktyg.
Motivering

Bördighet förknippas vanligtvis med mullhalt och god markstruktur.
Markstrukturen är viktig för markens produktionsförmåga och påverkar
de flesta processer i marken som t.ex. dränering och markbiologi.
Markstrukturen kan snabbt förstöras av markpackning och det är därför
angeläget att förebygga ett försämrat tillstånd. För att behålla en god
markstruktur och tillräcklig mullhalt finns riktad rådgivning till
lantbrukare inom rådgivningsprojektet Greppa näringen103.
Markpackning

Markpackning är sannolikt ett ökande problem i Sverige då utvecklingen
går mot allt tyngre maskiner och att dessa nuförtiden kan köras på jordar
med förhållandevis hög vattenhalt. Ett nederbördsrikare framtida klimat
i kombination med en i vissa fall eftersatt dränering ökar risken för
skadlig markpackning. Det är framför allt packningen av alven104 som
utgör ett permanent hot mot markens produktionsförmåga. Packning av
matjorden sker också men det är en reversibel process som lantbrukaren
själv har möjlighet att hantera.
Det är främst på slättbygdens lerjordar där kombinationen av jordart och
tunga maskiner medför problem, men markpackning kan ske på de flesta
jordar och ju högre vattenhalt desto högre är risken för markpackning105.
En ökad packning av marken påverkar avkastningen negativt genom att
den hämmar grödornas rotutveckling. Det är viktigt att förebygga
markpackning då den är svår att åtgärda i efterhand. Rådgivning, teknik
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med fasta körspår, traktorer med dubbelmontage106 och däck med lågt
ringtryck är exempel på åtgärder för att förebygga markpackning.
Mullhalt

Mullhalten i svenska jordar bedöms överlag som god men i framför allt
slättbygd är halten i många jordar lägre än vad som är
produktionsmässigt optimalt107. För låg mullhalt påverkar markens
produktionsförmåga negativt, vilket innebär att finns ekonomiska
incitament för lantbrukaren att bibehålla en god mullhalt. Ökad mullhalt
innebär också att jordbruksmarken binder mer atmosfäriskt kol och
fungerar som en kolsänka.
En minskad mullhalt är ingen irreversibel process utan genom olika
odlingsåtgärder kan lantbrukaren själv öka mullhalten i sina jordar. Att
inkludera vall i växtföljden, att odla en mellangröda eller att använda
stallgödsel är metoder som bidrar till att bibehålla mullhalten. Flera av
ersättningarna i landsbygdsprogrammet fyller en viktig funktion även för
mullhalten. Odlingstekniker som leder till ökade skördenivåer gynnar
också mullhalten genom att jorden tillförs mer organiskt material i form
av skörderester108.
Pågående miljöövervakning

Förutsättningar att följa utvecklingen med avseende på markpackning
och mullhalt finns i och med miljöövervakningsprogrammen för
markpackning, mullhalt och tungmetaller109. Ett försämrat marktillstånd
kan därmed upptäckas.
EU:s förslag till markdirektiv

Även i övriga Europa är det problem med ökad markpackning och
försämrad mullhalt. EU-kommissionen har uppmärksammat problemet
med pågående markförstöring (erosion, markpackning och låga
mullhalter) och avser att komma med ett förslag till hur
jordbruksmarkens produktionsförmåga kan bevaras110.
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I förslaget till nytt miljöhandlingsprogram för unionen fram till 2020111
är ett av de prioriterade målen att marken förvaltas hållbart och att ökade
ansträngningar görs för att bland annat öka markens innehåll av
organiskt kol.
Främst berörs miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap genom att
bevara markens värde för produktion. Markstrukturen påverkar även
växtnäringsförluster och därmed berörs även miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning.
Expertgruppens bedömning

Packning av alven är till stora delar en irreversibel process som
långsiktigt försämrar markens produktionsförmåga. Situationen kan
förvärras ytterligare i framtiden som en följd av pågående
klimatförändringar i kombination med att allt större och tyngre
jordbruksmaskiner kör på otillräckligt dränerade jordar. Ett sådant
långsiktigt perspektiv på jordbruksmarken som naturresurs bör
samhället hantera. Expertgruppen bedömer dock att inga nya förslag på
åtgärder när det gäller markpackning och mullhalt är nödvändiga, utan
konstaterar att fortsatt rådgivning för att framför allt förebygga
problemen är viktigt. En fortsatt miljöövervakning krävs också för att
kunna följa utvecklingen över tid. För att förbättra rådgivningen kan nya
rådgivningsverktyg för att förebygga skadlig markpackning behöva
utvecklas. Det finns t.ex. beräkningsmodeller för hur maskiners
belastning påverkar jordens packning som skulle kunna kopplas ihop
med beräkningar eller mätningar av markens vattenhalt för att få en
bättre platsbunden prognos av risken för markpackningsskador112.
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6. Särskilt angelägna frågor att arbeta med i Sverige under
perioden 2014–2020
6.1 Förslag om en ökad helhetssyn med avseende på hantering av områden
där jordbruk och skogsbruk möts

Expertgruppen föreslår:
Senast 2015 har helhetssynen på landskapet stärkts och ett
sektorsövergripande arbete införts med avseende på områden där
jordbruksmark och skogsmark möts.
Förslag till åtgärder:
- Skogsvårdslagens 5 § ändras så att krav på återbeskogning av
produktiv skogsmark närmare än 25 meter från jordbruksmark
tas bort.
- Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i uppdrag att efter
samråd med Naturvårdsverket utforma gemensamma
ekonomiska och informativa styrmedel för hantering av
övergångszoner.
Motivering

Dagens skarpa gränser mellan jord- och skogsbruk är en ny företeelse.
Tidigare skilde man inte lika tydligt på brukningsformerna och i slutet av
1920-talet fanns det t.ex. ca 750 000 ha skogsbeten113, numera återstår
endast omkring 14 000 ha114. Som en följd av detta är dagens skogar
betydligt mer slutna än tidigare. Det mosaikartade landskap som förr
bildades där skog och jordbruksmark möttes gynnade många arter och
en stor andel av de hotade arter som finns i framför allt södra och
mellersta Sverige har sitt ursprung i halvöppna och störningspräglade
miljöer115.
Att skapa och bevara mjuka, variationsrika och någorlunda breda
övergångar mellan sektorsgränserna är viktigt för att gynna biologisk
mångfald, men även för att tillfredsställa flera andra samhällsintressen.
Övergångszonerna är också av stor betydelse för att skapa en grön
infrastruktur i landskap som omfattas av både jord- och skogsbruk.
Biologisk mångfald gynnas både av ökad tillgång på livsmiljöer och av
förbättrade spridningsmöjligheter. Vidare påverkas landskapsbilden
positivt, vilket bidrar till att främja rekreation och friluftsliv och till
synliggörandet av landskapets kulturmiljöer.
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Angeläget med gemensamma insatser över sektorsgränserna

För att uppnå berörda miljökvalitetsmål och en långsiktigt hållbar
markanvändning finns det behov av sektorsövergripande strategier för
hela landskapet. Skogs- och jordbrukssektorn har ett gemensamt ansvar
för övergångszonernas marker och arter, men det finns en risk att frågan
faller mellan stolarna och att nödvändiga åtgärder därmed uteblir. Därför
krävs ökad samverkan mellan dessa båda sektorer och berörda
myndigheter. 116
En stor del av den skogsmark som i dag ansluter till jordbruksmark har
ett förflutet som endera åker eller betesmark117. Det finns skogsmark
med stora hävdvärden och samtidigt många trädrika betesmarker med
värden knutna både till fältskiktet och till träden. Jordbruksverket har
tidigare föreslagit framtagande av skogsbryn och utebliven beskogning
efter slutavverkning som en del i en samlad strategi för att öka
slättbygdens biologiska mångfald118. Strategin har dock inte genomförts
fullt ut.
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har också gemensamt diskuterat
åtgärder för att öka mängden skogsbryn. I stort sett saknas dock ett
långsiktig sektorsövergripande arbete för hävdgynnade miljöer som
inkluderar både jord- och skogsbruk. Att arbeta med gemensamma
insatser (lagstiftning, åtgärder, informationsmaterial och rådgivning)
inom bägge sektorerna är angeläget för att få till stånd en långsiktigt
hållbar hantering av dessa miljöer.
Brynmiljöer levererar ekosystemtjänster

Vindskydd för bakomvarande skog
Brynmiljöer mellan jordbruksmark och skogsmark kan ge vindskydd för
den bakomvarande, ofta barrdominerade produktionsskogen. Ett
framtida varmare och blötare klimat vintertid ökar risken för att skog
stormfälls i ökad grad genom att hårda vindar i kombination med
ofrusen mark ökar risken för att träden faller. Framför allt gran och i viss
mån tall är de mest stormkänsliga trädslagen, medan lövträden klarar sig
bättre119. En lövrik brynmiljö, med variation i täthet och trädhöjd mellan
den relativt öppna jordbruksmarken och den bakomliggande barrskogen
bidrar med ett visst vindskydd som kan gynna de ekonomiska värdena i
produktionsskogen.
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Ett varierat och resursrikt landskap
Brynmiljöer bidrar även till ett varierat och resursrikt landskap, vilket
bland annat ökar tillgången på livsmiljöer för arter som bidrar till
pollinering av grödor och kontroll av växtskadegörare inom jordbruket.
På så vis kan de bidra till att öka avkastningen inom jordbruket120.
Landskapet uppfattas också som estetiskt mer attraktivt i och med den
variation som öppen mark, halvslutna miljöer och mer sluten skog ger.
Detta är till gagn för både rekreation, friluftsliv och
landsbygdsutveckling.
Kulturmiljö
Övergångszoner mellan jordbruksmark och skogsmark innehåller ofta
kulturspår i form av t.ex. stenmurar. Möjligheten att skapa mer öppna
övergångar mellan olika former av markanvändning ger människor
möjlighet att ta del av landskapets kulturhistoriska sammanhang.
Viltet gynnas och betesskador från vilt minskar
Även viltet gynnas av det successionsstadium mellan ett öppet landskap
och en sluten skog som fritt utvecklade övergångszoner utgör. Ett
kraftigt uppslag av nya buskar och träd ger gott om föda för viltet.
Brynmiljöer skapar därmed goda förutsättningar för jakt.
Närvaro av vilt påverkar i sin tur brynens utformning och slutenhet,
eftersom viltets bete till viss del bibehåller brynet i ett visst
successionsstadium. Viltets orsakar även omfattande betesskador på
uppväxande skog och en stor andel av tallstammarna är skadade 121. Om
viltet föredrar att beta det i brynen uppväxande lövet kan betningsskador
på omgivande ungskog minska. Jägarförbundet har visat på hur
brynmiljöer kan skötas för att förbättra levnadsbetingelserna för viltet.
Skötseln skapar också förutsättningar för övrig biologisk mångfald122.
Vid mycket starkt betestryck kan det finnas en risk att den naturliga
föryngringen av brynen tar lång tid, och att en gräsdominerad
hyggesvegetation utvecklas.
Produktion av biobränsle
För att skapa och bibehålla väl utvecklade och varierade bryn och
övergångszoner krävs ofta kontinuerliga skötselingrepp. Ingreppen kan
vara resurskrävande men samtidigt ge produktionstillskott i form av
biobränsleuttag. Lövrika övergångszoner kan även anpassas och skötas
120

Bommarco, R. m.fl. 2013. Ecological intensification: harnessing ecosystem services for
food security. Trends in Ecology and Evolution, 28: 230-238.
121
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. SOU 2007:60, sid. 350-351.
122
http://jagareforbundet.se/vilt/

51
med avseende på produktion av biobränsle. Det övergripande syftet med
att skapa övergångszoner är då ett annat än att gynna biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Samtidigt kan produktionen av bioenergi gynna
biologisk mångfald om det innebär att variationen i landskapet ökar.
Genom att skapa bättre förutsättningar för natur- och kulturvärden
knutna till odlingslandskapets och skogens övergångszoner och öka
landskapets attraktionsvärde bidrar förslaget till att nå
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt
växt- och djurliv.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Brynmiljöer och successiva övergångar mellan skogs- och jordbruksmark
har betydelse för människors upplevelse av landskapet, bevarande av
biologisk mångfald och synliggörande av kulturmiljö. Jordbrukets och
skogsbrukets ekonomiska värden och möjligheterna till jakt kan stärkas
genom förekomst av brynmiljöer. Expertgruppen anser därför att
förutsättningarna för att skapa fler brynmiljöer bör förbättras och ett
sektorsövergripande arbete när det gäller övergångszoner är angeläget.
Undantag i skogsvårdslagen om krav på återbeskogning i övergångszoner
mellan jord- och skogsbruksmark

Enligt 5 § skogsvårdslagen (1979:429) finns det en skyldighet att anlägga
ny skog på produktiv skogsmark. Åtgärden ska vara genomförd senast
tre år efter det att skyldigheten uppkom. Skogsstyrelsen kan i särskilda
fall medge undantag från 5 §. Expertgruppens förslag innebär att
skogsvårdslagens 5 § ändras så att det införs ett generellt undantag från
kravet på att anlägga ny skog på sådan produktiv skogsmark som ligger
närmare än 25 meter från jordbruksmark. Skogsägaren ges därmed
möjlighet att avstå från återbeskogning utan en föregående
dispensansökan. Förslaget medför inget ökat krav på skogsägaren att
vidta åtgärder. Vid underrättelse om avverkning till Skogsstyrelsen bör
möjlighet finnas att ange att återbeskogning uteblir i anslutning till
jordbruksmark, vilket underlättar framtida uppföljning av åtgärden.
Inom Skogsstyrelsens arbete med att ta fram målbilder för god
miljöhänsyn vid skogliga åtgärder föreslår Skogsstyrelsen att vid
föryngringsarbetet bör en zon av varierande bredd mot öppen
jordbruksmark lämnas oplanterad så att lövträdsrika zoner nyskapas123.
Även Miljömålsberedningen har uppmärksammat övergångszonerna som
ett område som särskilt bör prioriteras med avseende på skötsel- och
123
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restaureringsinsatser124. Expertgruppens förslag på undantag från
återbeskogningskravet kompletterar dessa båda arbeten genom att främst
fokusera på tillkomsten av övergångszoner och styrmedel för att
åstadkomma skötsel.
Med jordbruksmark avses i förslaget blocklagd jordbruksmark, dvs. åker,
betesmark och slåtteräng som förekommer i Jordbruksverkets
blockdatabas125. Nedlagd före detta jordbruksmark inkluderas inte i
begreppet. Bredden (25 m) på den zon som undantas från
beskogningskravet utgår från Riksskogstaxeringens instruktioner för att
beskriva en provytas läge i landskapet i förhållande till den närmaste
omgivningen inom 25 m126.
Inom zonen som undantas från återbeskogningskravet kan åtgärder för
att gynna väl utvecklade brynstrukturer uppmuntras men zonen kan
också lämnas för fri utveckling. Fri utveckling kan exempelvis gynna
etablering av vissa ädla lövträd som ek127. Även träd som producerar bär,
t.ex. rönn har god möjlighet att etablera sig i området. Vad som etablerar
sig är till stor del beroende av vilka arter som finns i det omgivande
landskapet och hur stort betestryck från klövvilt som finns i området.
Troligtvis kommer olika markägare att hantera zonen olika vilket
ytterligare ökar variationen i landskapet.
Gemensamt uppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

Ett slopat återbeskogningskrav är i sig självt sannolikt inte tillräckligt för
att öka mängden mjuka övergångszoner mellan jord- och
skogsbruksmark. Det behövs även sektorsövergripande riktade
informations- och rådgivningsinsatser för att skapa brynmiljöer och för
att få skötselåtgärder genomförda för att gynna de värden man vill bevara
eller tillskapa. Expertgruppen föreslår därför att Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen ges i uppdrag att efter samråd med Naturvårdsverket ta
fram gemensamma informationsinsatser för hanteringen av
övergångszoner. Informationsunderlag ska rikta sig både till markägare
och till rådgivare med syftet att användas inom båda sektorerna.
Både Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har lämnat förslag på
ekonomiska styrmedel för brynmiljöer inom det kommande
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landsbygdsprogrammet128. Dessa utgör ett viktigt styrmedel för att öka
mängden brynmiljöer, men kan behöva samordnas över sektorsgränserna
för att ta ett helhetsgrepp på övergångszoner.
Genom ett mer sektorsövergripande arbete kring ekonomiska och
informativa styrmedel när det gäller övergångszonerna skapas
möjligheter till en ökad helhetssyn. Detta är önskvärt eftersom
övergångszonerna utgör en sammanhängande enhet som successivt
sträcker sig från ett öppet jordbrukslandskap in i ett mer slutet
skogslandskap.
Alternativa handlingsvägar
Avsätta kantzoner genom naturvårdsavtal eller som biotopskydd

Brynmiljöer och mjuka övergångar kan skapas genom naturvårdsavtal
med markägare eller att kantzoner avsätts som biotopskydd. Miljönyttan
kan öka jämfört med det ursprungliga förslaget eftersom krav kan ställas
på skötseln om det behövs. Samhällets kostnad för åtgärden ökar dock. I
Miljömålsberedningens delbetänkande om långsiktigt hållbar
markanvändning, del 1129, anges att kostnaden för att genomföra ett
naturvårdsavtal är ca 70 000 kr/ha. Kostnaden varierar över landet och är
sannolikt högre i de södra delarna av landet.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Förslaget har som syfte att underlätta tillkomsten av brynmiljöer och
mjuka övergångar mellan jordbruksmark och skogsmark. Åtgärderna
bidrar till att nå flera miljömål som Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv genom att öka mängden
livsmiljöer, förbättra landskapets gröna infrastruktur och bidra till en
positiv påverkan på landskapsbilden. Samtidigt kan produktionen till viss
del påverkas positivt.
Eftersom förslaget innebär ett generellt undantag från
återbeskogningskravet krävs ingen dispens från Skogsstyrelsen för att
inte återbeskoga. Den administrativa bördan minskar därför både för
skogsägaren och för Skogsstyrelsen. Förfarandet med dispenser kan
också hindra aktiva åtgärder genom att skogsägaren anser att processen
är för komplicerad eller att sannolikheten för att få dispens bedöms vara
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låg. Även detta problem undanröjs genom ett generellt undantag från
skyldigheten att återbeskoga.
Rådighet

Sverige har full rådighet över de föreslagna åtgärderna.
Kostnadseffektivitet

Expertgruppen bedömer att förslaget är kostnadseffektivt. Det förbättrar
förutsättningarna för att gynna odlingslandskapets och skogens naturoch kulturmiljöer genom frivillighet i kombination med ekonomiska och
informativa styrmedel. Återbeskogning av kantzonen förhindras inte,
men vill skogsägaren gynna viltet, biologisk mångfald eller stärka
ekosystemtjänsterna inom jordbruket eller skogen finns möjlighet att
göra detta. Förslaget innebär därmed att inga inskränkningar i hur
marken får användas föreslås och några ytterligare kostnader för
markägaren tillkommer inte. Alternativet att öka brynmiljöerna genom
naturvårdsavtal bedöms bli dyrare.
Statsfinansiella effekter

Förslagen bedöms inte få några statsfinansiella effekter. Utebliven
beskogning är frivilligt och ingen ersättning utgår för genomförandet.
Eventuella riktade insatser för skötsel av bryn kan finansieras genom
omfördelningar inom landsbygdsprogrammet. Även rådgivningsinsatser
bör kunna rymmas inom pågående kompetensutveckling inom t.ex.
landsbygdsprogrammets målområde Ett rikt odlingslandskap eller
Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet.
Beräkning av förslagets omfattning

Längden på kantzonen mellan skogsmark och jordbruksmark skattas till
mellan 15 000 till 16 000 mil (NILS-programmet130, opublicerade data).
En bredd på 25 meter för avskaffat återbeskogningskrav omfattar en
areal av totalt ca 375 000 - 400 000 ha skogsmark. Den totala
skogsarealen i Sverige utgör ungefär 28,3 miljoner ha131. Av detta är 22,5
miljoner ha produktiv skogsmark132 och omfattas av
återbeskogningskravet. Åtgärden kommer därmed sannolikt att
maximalt omfatta omkring 2 procent av den produktiva skogsarealen.
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Om hela den möjliga arealen på 400 000 ha inte återbeskogas kan det få
en viss påverkan på det möjliga avverkningsutrymmet. En del av
kantzonen mot jordbruksmark har redan i dag utvecklad brynkaraktär
och dessa ska enligt 7 kap. 17 § Skogsstyrelsens föreskrift 2011:7 tas
hänsyn till vid skötsel av skog. Sannolikt kommer den verkliga arealen
som undantas att vara betydligt lägre och även i bryn kan ett visst uttag
av träd ske i naturvårdssyfte. Påverkan på skogsproduktionen bedöms
därför av expertgruppen som begränsad.
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6.2 Förslag om att bevara ett öppet och variationsrikt landskap

Expertgruppen föreslår:
Förutsättningar för ett fortsatt hävdat och variationsrikt
odlingslandskap förbättras genom att regeringen senast under 2014
beslutar om förändringar av direktstödet till jordbruket.
Förslag till åtgärder:
- Sverige kopplar en del av direktstödet i form av ett djurbidrag till
betesbaserad produktion.
Motivering

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald är knuten till
ängs- och betesmarker. Sveriges möjligheter att nå nationella miljömål
och internationella åtaganden om att bevara biologisk mångfald är
därmed beroende av fortsatt hävd av dessa marker. Ett öppet och hävdat
odlingslandskap är också av betydelse för synliggörandet av
kulturmiljöer, rekreation, friluftsliv och landskapsbild och har därmed
betydelse för landsbygdens företagande och möjligheterna att bevara en
levande landsbygd.
Enligt officiell jordbruksstatistik finns i dag omkring 430 000 ha
betesmarker i Sverige, men den verkliga förekomsten kan vara så stor
som ca 500 000 ha133. I och med Sveriges EU-inträde ökade
betesmarksarealen kraftigt och ökningen höll i sig fram till 2004-2005.
Därefter har betesmarksarealen stadigt minskat, både i den officiella
statistiken liksom i miljöersättningsstatistiken. Inom miljöersättningarna
har den anslutna arealen minskat med nästan 20 procent sedan 2005134.
De senare årens minskning beror troligen på en kombination av ändrade
regelverk för stöden till jordbruket och fortsatt rationalisering av
jordbruket, med åtföljande nedläggning av jordbruk. Den pågående
utvecklingen försvårar möjligheten att bevara ett öppet och
mångfunktionellt landskap.
Betesdjur en förutsättning för storskalig skötsel av gräsmarker

En bibehållen svensk animalieproduktion med betande djur är grunden i
bevarandet av betesmarker. Det är även möjligt att hävda gräsmarker
med alternativa skötselmetoder i områden där betesdjuren försvunnit.
Dock är inte dessa metoder avsedda för att sköta mer omfattande
arealer135. Konkurrenskraftiga företag är därför en förutsättning för det
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fortsatta brukandet av betesmarkerna. När väl djurhållningen i ett
område upphört och jordbruket lagts ner är det liten sannolikhet att den
återupptas även om lönsamheten inom produktionsgrenen ökar.
I dagsläget minskar antalet företag med nötkreatur snabbt (Figur 1.).
Beräkningar utförda av Jordbruksverket visar även att det i vissa områden
finns för få djur för att kunna beta av den årliga tillväxten på de
kvarvarande betesmarkerna. Detta beror på att det totalt sett finns färre
djur, att det skett en ökad koncentration av de djur som finns och att
färre djur kommer ut på naturbetesmarkerna136,137. Det är främst
rekryteringsdjur inom mjölkproduktionen och am- och dikor samt stutar
som utgör majoriteten av de nötkreatur som betar naturbetesmarkerna.
Förutom nötkreatur finns ett stort antal får och hästar som i varierande
omfattning betar naturbetesmarker. År 2012 fanns det ca 480 000
kvigor138, stutar och tjurar, närmare 193 000 am-/dikor och knappt
300 000 tackor och baggar i Sverige139. Det finns även drygt 360 000
hästar, varav trefjärdedelar finns inom eller nära tätorter och bidrar
därmed sannolikt endast marginellt till hävden av naturbetesmarker140.

Källa: Jordbruket i siffror åren 1866-2007 (Jordbruksverket, 2011) och statistiskt meddelande
(JO 20 SM 1201).

Figur 1. Förändring av antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur de
senaste 40 åren. Förändringen anges som andel av vad som fanns år 1970.
Svag lönsamhet inom nötköttsproduktionen

Lönsamheten i nötköttsproduktionen är svag jämfört med andra
produktionsgrenar141 och närmare 50 procent av intäkterna från till
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exempel dikoproduktionen kommer i vissa fall från stöd och
ersättningar142. Den svaga lönsamheten medger endast begränsat
utrymme för investeringar i byggnader, maskiner eller till
marknadsmässiga löner och produktionen fortgår i många fall endast så
länge nuvarande tillgångar tillåter143. En ekonomisk lönsamhet i
produktionen, som medger investeringar i byggnader och rimliga löner
är nödvändigt för att få till en långsiktigt hållbar nötköttsproduktion.
För att få lönsamhet krävs större djurbesättningar än i dag men också
tillgång till tillräckligt med åker- och betesmark i närhet av gården144.
Många av am- och dikobesättningarna är mycket små och bedrivs i
kombination med annan verksamhet.
Dikobidrag och handjursbidrag, två tidigare kopplade stöd till
nötköttsproduktionen

Sverige hade under perioden 1996-2005 ett am-/dikobidrag på ca 1 500 kr
per djur145. Bidraget upphörde 2005 och beloppet överfördes till
gårdsstödet. Fram till 2012 fanns även ett handjursbidrag som betalades
ut vid slakt av tjurar och stutar. Effekten av ett slopat handjursbidrag
utvärderades av Jordbruksverket kort tid innan frikopplingen.
Utvärderingen visade att bidraget medförde positiva effekter för
mängden betesdjur och att frikopplingen av stödet sannolikt skulle
innebära att betesmarksarealerna minskade ytterligare146. Det är framför
allt uppfödningen av stutar som blir ekonomiskt ointressant i och med
ett slopat handjursbidrag.
Utjämning av gårdsstödet inom ramen för CAP-reformen

Ett viktigt inslag i den beslutade reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken är utjämningen av gårdsstödbeloppen. Länderna har
här viss frihet att bestämma takten i och omfattningen av utjämningen.
För svensk del utreds detta för närvarande. Oavsett utformning kommer
utjämningen att medföra mer eller mindre kraftiga verkningar i form av
minskade gårdsstöd för många företag med mjölk- och
nötköttsproduktion. Det kan inte uteslutas att detta kommer att påverka
viljan att producera, trots att stödet konstruktionsmässigt är frikopplat
från produktionen.
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Expertgruppens förslag om ett kopplat djurbidrag bidrar till att
upprätthålla den svenska betesmarksarealen genom förbättrade
ekonomiska förutsättningar för betesbaserad produktion. Ett kopplat
djurbidrag kan delvis kompensera även för den utjämning av gårdsstödet
som pågår. Därmed förbättras möjligheten till en långsiktighet i
produktionen. Förslaget bidrar främst till att nå Ett rikt odlingslandskap
och Ett rikt växt- och djurliv, men även möjligheten till fortsatt hävd av
våtmarker påverkar miljömålet Myllrande våtmarker. Ett öppet landskap
bidrar även till att synliggöra landskapets kulturmiljöer och skapar
förutsättningar till rekreation, friluftsliv och landsbygdsutveckling.
Förslaget omfattar därför även Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Expertgruppen anser att det i arbetet med att långsiktigt bevara det
öppna landskapet och betesmarkerna behövs insatser för att förbättra
lönsamheten inom den betesbaserade produktionen.
Kopplat direktstöd till betesbaserad produktion

Inom CAP finns möjligheten för medlemsstaterna att koppla mellan 515 procent av direktstöden i den första pelaren till viss produktion. För
Sveriges del bedöms det möjligt att koppla 13 procent av stödet. Enligt
regelverket får kopplade stöd enbart upprätthålla produktionen inte öka
den och endast ges till jordbruk eller jordbrukssektorer som genomgår
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga av ekonomiska och/eller
sociala och/eller miljömässiga skäl147. Förändringar i produktionsnivån
jämförs med en historisk referensnivå. Expertgruppens förslag innebär
att Sverige ska införa ett kopplat djurbidrag med syftet att upprätthålla
en produktionsinriktning som är avgörande för att behålla ett öppet
landskap med bibehållna natur- och kulturvärden. Djurbidraget bör tas
bort när de ekonomiska förhållandena inom produktionen har
förbättrats.
Kopplade djurbidrag diskuteras även i CAP-reformarbetet om
gårdsstödet som ett sätt att kompensera aktiva bönder (mjölk- och
köttproducenter) som förlorar tilläggsbelopp i samband med utjämning
av gårdsstöden.
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Stödet kan utformas på olika sätt

Ett kopplat djurbidrag kan utformas på olika sätt med avseende på vilka
djur som ingår. Olika sätt att koppla stödet medför kostnadsmässiga,
administrativa och miljömässiga effekter (i form av förändrad
betesmarksareal jämfört med om medlen legat kvar som en del av
gårdsstödet). Jordbruksverket har analyserat dessa effekter och nedan
diskuteras några olika möjligheter till ett kopplat stöd.
Alternativ med kopplade stöd till samtliga nötkreatur > 1 år
Om syftena är att gynna svensk mjölk- och nötköttsproduktion och öka
betesmarksarealen bör samtliga nötkreatur > 1 år inkluderas. Om andra
medlemsländer väljer att införa kopplade djurbidrag till sin mjölk- och
köttproduktion kan det utifrån ett konkurrensperspektiv finnas skäl för
Sverige att göra detsamma. Alternativet beräknas ge väsentligt mer
betesmarker jämfört med om pengarna ligger kvar i gårdsstödet och
uppfyller därmed två syften, bibehållen konkurrenskraft och bevarade
betesmarker, som bägge kan bidra till att långsiktigt behålla ett öppet
landskap. Ett brett kopplat stöd minskar även risken för
undanträngningseffekter, dvs. att de djurslag som inte får stöd trängs
undan av de med stöd. Alternativet är relativt enkelt att administrera.
Alternativ med kopplade stöd till samtliga nötkreatur > 1 år, exklusive
mjölkkor
Om det främsta målet är att kortsiktigt öka betesmarksarealerna och
samtidigt minska den andel av gårdsstödet som behöver tas i anspråk till
ett kopplat stöd, är ett djurbidrag till samtliga nötkreatur > 1 år förutom
mjölkkor att föredra. Jordbruksverkets analyser visar att ett djurbidrag
där även mjölkkorna ingår dubblerar den andel av gårdsstödet som
behöver tas i anspråk jämfört med en koppling utan mjölkkor, utan att
det ökar betesmarksarealen i någon större omfattning148. Am- och dikor,
kvigor, vissa handjur och får är utpräglade betesdjur, medan mjölkkor
sällan kommer ut på naturbetesmarker. Alternativet ger ökade
administrativa kostnader eftersom det kräver att mjölkkor och am- och
dikor särredovisas.
Alternativ med kopplade stöd till utvalda djurslag
Ett kopplat djurbidrag kan begränsas till att omfatta enbart vissa
djurslag, t.ex. am- och dikor eller enbart samtliga kvigor. Detta kan
teoretiskt sett öka betesmarksarealen mer än i de tidigare alternativen,
men för att detta ska ske måste stödnivåerna hamna på en nivå som
riskerar att bli kraftigt produktionsdrivande, vilket strider mot
förordningen om direktstöd. De djurslag som stödet kopplas till
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kommer också att tränga undan de betesdjur som inte får stöd, vilket då
kan motverka en ökning av betesmarksarealen. Alternativet ökar även de
administrativa kostnaderna.
Expertgruppen föreslår ett brett kopplat djurbidrag

Expertgruppen föreslår att djurbidraget kopplas brett och inkluderar
samtliga nötkreatur över ett års ålder. Därmed undviks eventuella
negativa undanträngningseffekter, som kan bli följden av att vissa
djurslag inte inkluderas. Mjölkkorna inkluderas i förslaget eftersom
mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara
betesmarkerna. En lönsam mjölkproduktion är en förutsättning för en
långsiktig drivkraft i hävden av betesmarker. En åldersgräns på ett år för
nötkreaturen minskar sannolikheten att stöd utbetalas för djur som
enbart föds upp på stall. Förslaget kan enligt Jordbruksverket öka
betesmarksarealen med upp till 35 000 ha jämfört med om medlen ligger
kvar inom gårdsstödet.
Även får bör ingå i ett kopplat djurbidrag
Expertgruppen anser att det är önskvärt att även fåren (enbart tackorna)
kopplas i form av ett djurbidrag, eftersom de är viktiga för hävden av
betesmarker. Det är oklart om EU:s kommande
direktstödsförordning149, som ska genomföras med effekt från 2015,
tillåter att de svenska fåren omfattas av ett kopplat djurbidrag, då fåren
under den senaste tioårsperioden har ökat i antal i Sverige150 och att det
därmed inte kan antas att näringen har särskilda svårigheter. SLU:s
områdeskalkyler (Agriwise)151 för större fårbesättningar (beräkningar
gjorda på en besättningsstorlek på 200 får) visar dock att det är svårt att
få lönsamhet i produktionen. För de företag som har sin utkomst från
fårproduktion, dvs. företag med flera hundra djur, kan det utifrån
Agriwise kalkyler argumenteras för att den svaga lönsamheten vore ett
skäl till ett kopplat djurbidrag. Fårproduktionen är också viktig av
miljömässiga skäl. Får kan upprätthålla hävden på små och magra
betesmarker där stordrift med nötkreatur inte är möjlig, dvs.
betesmarker som ofta har höga naturvärden. Dagens ca 300 000 tackor
och baggar räcker till att hävda ungefär 80 000 ha betesmarker. Enligt
Jordbruksverkets statistik finns fåren på fastigheter som omfattar
omkring 60 000 ha betesmarker med miljöersättning152.
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Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Bevarande av biologisk mångfald, ett öppet landskap, förutsättningar för
rekreation och friluftsliv och synliggörandet av kulturmiljön påverkas
positivt av åtgärden. Det innebär att åtgärden bidrar till att uppnå flera
svenska miljökvalitetsmål som Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv samt till att uppnå det övergripande generationsmålet.
Åtgärderna bidrar även till att uppfylla Sveriges internationella åtagande
om bevarande av biologisk mångfald. Även EU-direktiv som art- och
habitatdirektivet och EU:s 2020-strategi för biologisk mångfald gynnas
av åtgärden.
Andra mål, som till exempel Begränsad klimatpåverkan, kan påverkas
negativt. Nötkreatursbaserad produktion innebär utsläpp av
växthusgaser samtidigt som de nötkreatur som betar på
naturbetesmarker ger stora miljömässiga vinster i form av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Bibehållet antal nötkreatur, som en
följd av åtgärden, innebär därmed risk för bibehållna utsläpp av
växthusgaser. Sveriges ambitioner inom klimatområdet kan därmed
påverkas negativt. Klimatproblemet är internationellt och utebliven
insats inom ett område kan kompenseras med ökade insatser inom andra
områden. Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser från svenska
organogena jordar kan vara ett sådant exempel153, insatser för att minska
den totala köttkonsumtionen är ett annat154. Skötsel av ängs- och
betesmarker med syfte att bevara biologisk mångfald är dock
platsbundet, dvs. utebliven skötsel i ett område kan inte ersättas av ökade
insatser någon annanstans.
Att rikta insatsen mot betesbaserad produktion innebär att det framför
allt blir produktion som ger positiva miljöeffekter i form av hävd av
betesmarker som stöttas. Den negativa klimatpåverkan som
produktionen innebär vägs då mot de vinster som görs i form av
biologisk mångfald och ett bibehållet öppet landskap. Med ett stöd likt
det tidigare handjursbidraget, där stöd gavs till alla handjur som slaktades
oavsett hur produktionen skett, blir styrningen mot betesbaserad drift
sämre.
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Rådighet

Jordbrukspolitiken är harmoniserad inom EU och förslaget följer de
möjligheter om kopplade stöd som finns inom CAP. Sverige väljer i och
med förslaget en tillämpning av direktstödet som möjliggör kopplade
stöd för att stödja en sektor som genomgår särskilda svårigheter och som
är särskilt viktig av miljömässiga skäl. Förslaget är därför i
överensstämmelse med artikel 38 i Europaparlamentets och Rådets
förslag till förordning om direktstöden.
Kostnadseffektivitet

Förslaget är kostnadseffektivt i det att det stöttar en jordbrukssektor
som är särskilt viktig för att upprätthålla hävden i betesmarkerna.
Minskar nötkött- och mjölkproduktionen kan samhället behöva ta över
ansvaret för hävden (om betesmarksarealerna ska bevaras i nuvarande
omfattning), vilket sannolikt medför betydligt högre kostnader.
Fördelningseffekter

Förslaget innebär att Sverige ska välja att utnyttja hela det möjliga
utrymmet till kopplade stöd, vilket beräknas uppgå till 13 procent. Det
innebär att gårdsstödet till samtliga brukare minskar med ca 250 kr/ha.
Effekterna på produktionen av detta beräknas bli små. Om det förslag till
utjämning av gårdsstödet som Jordbruksverket lämnat till regeringen
genomförs medför det att flera lantbrukare i främst skogsbygden totalt
sett får ett ökat gårdsstöd155.
Statsfinansiella effekter

Förslaget bedöms inte få några statsfinansiella effekter eftersom stödet
endast innebär en omfördelning av medel från gårdsstödet (som
finansieras fullt ut av EU) till ett kopplat djurbidrag.
Administrativa effekter

Återinförande av kopplade djurbidrag får vissa konsekvenser i form av
ökad administration, särskilt om stöden endast omfattar vissa
nötkreatur. Det kan medföra att utdrag ur CDB-registret156 måste
kompletteras med uppgifter som inhämtas i särskild ordning från
djurägarna, eftersom det inte går att skilja alla djurslag åt i CDB. Ett
gemensamt stöd för samtliga nötkreatur > 1 år är att föredra ur
administrativ synvinkel och det gör också att kontrollerna i fält blir
lättare att samordna med de djurkopplade miljöersättningarna.
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6.3 Förslag om att minska jordbrukets negativa klimatpåverkan

Expertgruppen föreslår:
Ett strategiskt arbete för att minska avgången av växthusgaser från
jordbrukets organogena jordar ska ha påbörjats senast 2016.
Förslag till åtgärder:
Jordbruksverket ges i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket
genomföra en strategisk planering för arbetet med att minska avgången
av växthusgaser från jordbrukets organogena jordar.
I arbetet ingår att:
- Identifiera kunskapsbrister kring de organogena jordarna och
kring åtgärder för att minska avgången av växthusgaser.
- Ge förslag på och prioritera mellan åtgärder som bör vidtas för
att förbättra kunskapsläget.
- Utifrån ett förbättrat kunskapsläge, ta fram förslag på åtgärder
och föreslå etappmål.
Motivering

Markanvändningen inom jordbruket innebär en klimatpåverkan. Totalt
sett anses jordbruksmarken vara en kolkälla och nettoutsläppen uppgår
till ca en miljon koldioxidekvivalenter per år157. Störst utsläpp kommer
från organogena jordar (jordar med högt innehåll av organiskt material),
medan mineraljordarnas kolförråd i genomsnitt bedöms vara i balans158.
Betesmarkerna utgör kolsänkor, dvs. mer kol binds in i marken än vad
som avgår.
Jordbrukets organogena jordar utgör endast ca 7 procent av den totala
jordbruksmarksarealen159,160 men står för majoriteten av utsläppen från
jordbrukets markanvändning161. De utgörs av före detta våtmarker och
sjöar som främst under 1800-talet och början av 1900-talet dränerats och
odlats upp i befolkningstillväxtens och jordbristens Sverige. Samhället
stöttade utdikningen av våtmarkerna ekonomiskt162. Det höga innehållet
av kol härstammar från organiskt material som under lång tid
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ackumulerats i våtmarkernas syrefria miljöer. När de vattentäckta
områdena dräneras och plöjs upp exponeras det fastlagda organiska
materialet för syre vilket leder till att det bryts ner och koldioxid och
lustgas avgår. 1946 uppgick arealen organogena jordar inom svenskt
jordbruk till omkring 700 000 ha, medan det år 2008 fanns ca 270 000 ha,
varav ungefär 75 procent är torvjordar och resten gyttjejordar163.
En genomgång av jordbrukets organogena jordars geografiska placering,
deras areal och vilka grödor som odlas på dem gjordes nyligen. I de flesta
län är noggrannheten i resultatet god men för vissa län är osäkerheten
större och där behövs bättre skattningar av arealerna. Stora arealer med
organogena jordar (> 20 000 ha) finns i Västra Götaland, Skåne, Uppsala
och Östergötland. Många tidigare uppodlade organogena jordar är
numera beskogade, medan andra är lagda i träda eller odlas med vall eller
används som betesmark. En mindre areal är mer intensivt odlad med till
exempel morötter och potatis. Generellt sett är de organogena jordarna
mer extensivt odlade än andra jordar, men de avger trots detta stora
mängder växthusgaser.164 Att kraftigt minska deras utsläpp av
växthusgaser genom att minska odlingsintensiteten eller att ta dem ur
produktion och plantera skog är kanske inte en framkomlig väg, men
mer forskning kring olika åtgärders effektivitet behövs. En långsiktig
lösning kan vara att återställa de organogena jordarna till de våtmarker de
en gång var, vilket har diskuterats av FN:s klimatpanel som ett sätt att
minska den globala tillförseln av växthusgaser165.
I Sverige finns omkring en fjärdedel av Europas organogena jordar
(exkluderat Ryssland, Vitryssland och Ukraina)166. Även Finland har
stora arealer med organogena jordar och odling av dessa beräknas stå för
en tredjedel av jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Finland har inom
landsbygdsprogrammet infört en miljöersättning för långliggande vall på
organogena jordar med en åtagandeperiod på 10 år. Under
åtagandeperioden är det inte tillåtet att plöja marken och den ska även
vara permanent bevuxen167.
I en genomgång av åtgärder för att minska avgången av koldioxid från
jordbruket är återställning av organogena jordar till våtmarker en metod
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som har hög potential (per hektar)168,169. En minskning av
växthusgasavgången från organogena jordar är en del för att uppnå
Färdplan 2050, men kunskapen om de organogena jordarna är till viss del
bristfällig170. Organogena jordar varierar stort i sina egenskaper och
växthusgasavgången kan variera både mellan närliggande åkrar, inom
åkrar och bero av hur marken brukas. Speciellt avgången av lustgas är
svår att mäta då den sker stötvis och under kort tid. 171 Naturvårdsverket
föreslår utökad forskning kring hur olika brukningsmetoder och åtgärder
påverkar de organogena jordarnas växthusgasavgång172. Samma slutsats
finns i Jordbruksverkets genomgång av möjliga åtgärder för att minska
växthusgasutsläppen från organogena jordar173. Möjliga åtgärder kräver
därför ytterligare kunskapsuppbyggnad innan det går att utvärdera deras
effekt.
Förslaget berör flera miljömål positivt genom att de leder till en
begränsning av den pågående markanvändningens negativa
klimatpåverkan samt att åtgärden kan medföra positiva effekter på
bevarandet av odlingslandskapets biologiska kvaliteter. Miljökvalitetsmål
som berörs är bland annat Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning,
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Eftersom de organogena jordarna utgör en relativt liten andel av den
svenska jordbruksmarken, bidrar med en stor del av utsläppen av
växthusgaser och till stora delar är extensivt odlade kan riktade åtgärder
för att minska utsläppen av växthusgaser från dessa marker få en relativt
sett stor klimateffekt. Expertgruppen anser att Sverige snarast bör
påbörja ett riktat arbete för att minska utsläppen av växthusgaser från
jordbrukets organogena jordar. Ett sådant arbete bör ske fokuserat och
stegvis och ytterligare kunskapsuppbyggnad kring de organogena
jordarna och möjliga åtgärders effektivitet och kostnader är centralt i ett
sådant arbete.
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Strategisk plan för minskad klimatpåverkan

Expertgruppen föreslår att Jordbruksverket senast 2016 ges i uppdrag att
i samråd med Naturvårdsverket genomföra en strategisk planering för
arbetet med att minska avgången av växthusgaser från organogena jordar.
I arbetet ingår att:
 Identifiera kunskapsbrister kring de organogena jordarnas
utsläpp, omfattning, geografiska placering och lämplighet för
ändrad markanvändning.
 Identifiera kunskapsbrister kring olika åtgärders effektivitet med
avseende på att minska avgången av växthusgaser.
 Utifrån bristanalyser föreslå prioriterade åtgärder för att förbättra
kunskapsläget.
 Vid ett förbättrat kunskapsläge, ta fram förslag på åtgärder för att
minska utsläppen av växthusgaser från organogena jordar.
Jordbruksverket beräknar att om alla torvjordar som i dag används till
träda eller vall (ca 85 000 ha) återställs till våtmarker skulle
nettoutsläppen av växthusgaser minska med 0,8 Mton CO2 -ekvivalenter.
Potentialen i en sådan åtgärd är därmed stor för jordbrukets utsläpp men
kostsam174. Hur åtgärden skulle påverka produktionen analyseras inte i
Jordbruksverkets rapport. Metoder som tillämpas i andra länder omfattar
bland annat odling av långliggande vall på organogena jordar. Hur
mycket avgången av växthusgaser minskar genom en sådan åtgärd är
oklart.
För att urskilja de mest kostnadseffektiva åtgärderna behövs mer
kunskap om växthusgasavgången från de organogena jordarna och av
olika åtgärders klimatnytta i relation till åtgärdernas kostnad. En
prioritering mellan olika insatser för att öka kunskapen bör göras.
Prioriteringen ska fungera som vägledning inför kommande arbete med
de organogena jordarna.
Uppdraget bör genomföras i två steg där det första steget omfattar
ytterligare kunskapsuppbyggnad kring de utdikade organogena jordarna,
identifiering av lämpliga objekt att åtgärda, beräkning av kostnader och
effektivitet för olika åtgärder. Därefter bör, i ett andra steg, åtgärders
omfattning och möjliga etappmål föreslås.
Eftersom åtgärden är lokaliserad till jordbruksmark, påverkar
jordbrukets markanvändning och ingår som en del i genomförandet av
Färdplan 2050 bör Jordbruksverket senast 2016 ges i uppdrag att i
samråd med Naturvårdsverket påbörja arbetet. Åtgärden syftar till att
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minska jordbrukets negativa klimatpåverkan och eventuella etappmål och
insatser som föreslås bör därför anpassas efter tidshorisonten för
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, dvs. med målår 2050.
Alternativa handlingsvägar

Det finns omfattande arealer organogena jordar som tidigare var
jordbruksmark men som nu är skogsmark. Expertgruppen menar att det
kan finnas skäl att hantera de organogena jordarna samlat utan att dela in
dem efter nuvarande markanvändning. Expertgruppens uppdrag omfattar
en hållbar användning av jordbruksmark och huvudförslaget är därför
avgränsat till att enbart omfatta jordbrukets organogena jordar. Förslaget
kan dock breddas till att även inkludera före detta jordbruksmark som
numera är skogsmark. Detta kan göras genom att samma åtgärder som
föreslås i huvudförslaget även inkluderar skogsmark och att
Skogsstyresen inkluderas i uppdraget. Kunskapsläget om de organogena
jordarna i skogen är också bristfälligt och att förbättra kunskapen kring
möjliga åtgärder för att minska avgången av växthusgaser från dessa
marker är angeläget.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Förslaget har stor potential att minska jordbrukets negativa
klimatpåverkan och kan därmed bli ett angeläget bidrag till att nå
visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 och
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Förslaget kan även få betydelse för
biologisk mångfald, landskapets estetiska värden och minskat
växtnäringsläckage och därmed bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen
Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Ett
rikt växt- och djurliv.
Rådighet

Förslaget innebär ingen förändring av EU:s lagstiftning och Sverige har
full rådighet över de åtgärder som föreslås.
Kostnadseffektivitet

Expertgruppens bedömning är att föreslaget skapar förutsättningar för
en ökad kostnadseffektivitet i ansträngningarna att minska jordbrukets
negativa klimatpåverkan. Ett strategiskt arbete innebär noggranna
analyser av olika åtgärders effektivitet med avseende på både kostnader
och på resultat. Kostnadseffektiviteten för insatser inom jordbruket i
relation till åtgärder som kan vidtas inom andra branscher för att minska
Sveriges klimatpåverkan kan först bedömas efter att uppdraget påbörjats
och kostnader och åtgärder analyserats. För att bedöma den totala
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kostnadseffektiviteten av möjliga åtgärder för att minska
växthusgasavgången från organogena jordar, bör även andra miljönyttor
än klimatet inkluderas i analyserna. Detta kan t.ex. inkludera åtgärdernas
möjlighet att minska växtnäringsläckaget från jordbruksmark eller deras
påverkan på biologisk mångfald.
Statsfinansiella effekter

Uppdraget bedöms kunna rymmas inom myndigheternas befintliga
anslag. Eventuella åtgärder som föreslås inom uppdraget för att förbättra
kunskapsläget kan dock kräva ytterligare finansiering.
De statsfinansiella effekterna av eventuella förslag bör därför utredas
noggrannare inom uppdraget till Jordbruksverket, efter det att
frågeställningar konkretiserats och möjliga metoder analyserats närmare.
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6.4 Förslag om uthållig bioenergiproduktion på jordbruksmark

Expertgruppen föreslår:
Senast 2015 påbörjas arbetet med att förbättra förutsättningarna för en
ökad odling av energigrödor på jordbruksmark.
Förslag till åtgärder:
Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag:
- Att i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket ta
fram nationella riktlinjer för bedömning av hur odling av
högvuxna energigrödor påverkar landskapets natur- och
kulturvärden.
- Att i samråd med Boverket, Energimyndigheten och
länsstyrelsen närmare utreda införandet av ett planeringsstöd för
bioenergiodling på jordbruksmark.
Motivering

Bioenergi som ett alternativ till fossil energi får allt större
uppmärksamhet. EU har antagit mål om att andelen förnybar energi av
total använd energi ska vara 20 procent år 2020 och att utsläppen av
växthusgaser år 2020 ska vara 20 procent lägre än år 1990. Motsvarande
svenska mål är att 50 procent av energin ska vara förnybar till 2020 och
utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent175. För att bidra till
att målen nås stödjer samhället produktionen och användning av
bioenergi inom jordbruket ekonomiskt via bland annat
landsbygdsprogrammet (2007-2013).
I takt med att efterfrågan och produktionen av energiråvara ökar växer
oron för hur en storskalig produktion av energiråvara påverkar miljön.
Det har även diskuterats om jordbruksmark bör användas i produktionen
av energiråvara eller om jordbruksmark främst ska användas för att
producera livsmedel.
Jordens befolkning ökar samtidigt som klimatförändringar påverkar
möjligheten till livsmedelsproduktion i delar av världen. Fler människor
ska i framtiden försörjas på en begränsad areal jordbruksmark och det är
troligt att det kommer att uppstå konkurrens om mark för olika ändamål
och att behoven av jordbruksmark kan komma att öka i framtiden. Nya
tekniker, metoder, sorter och grödor inom livsmedelsproduktionen
bidrar dock till att vi får ut mer per hektar och detta minskar samtidigt
behovet av mark176. Globalt används omfattande arealer jordbruksmark
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till annan produktion än mat. Det handlar om exempelvis produktion av
tobak, bomull, hästhållning och råvaror till alkoholhaltiga drycker. En
del av jordbruksmarken används även till andra typer av
markanvändning, såsom golfbanor, infrastruktur och bebyggelse177, 178.
Av dagens jordbruksmark är ca 150 000 ha träda och av ungefär 1,1
miljoner ha slåtter- och betesvall uppskattas 200 000 vara överskottsvall
som inte används i animalieproduktionen179. Det finns därmed i
storleksordningen 400 000 ha mark som i dag inte aktivt används i
jordbruksproduktionen i Sverige. Även om all den marken inte är lämplig
för bioenergiodling finns det i dagsläget stora arealer som kan användas i
bioenergiproduktionen. Att använda marken till produktion av
energiråvaror innebär att jordbruksmarken snabbt kan ställas om till
annan produktion om detta krävs.
Energiskogsodling på åkermark

I Sverige är skogen den primära källan till bioenergiråvara men lokalt kan
åkerenergi vara betydelsefull när det råder brist på skogsråvara. Jämfört
med skogsråvara i form av grenar och toppar (grot) blir dock
åkerbränslet mer kostsamt och många av kostnaderna orsakas av
frånvaron av de stordriftsfördelar, som är en följd av att odling sker på
tillräckligt stora arealer.
Odlingen av energiskog (salix, hybridasp och poppel) har i dag en
marginell betydelse inom jordbruket (12 600 ha år 2012180), men
lönsamhetsmässigt kan salix stå sig väl mot spannmål. En förutsättning
för lönsam odling är att hanteringen efter odlingen blir effektiv, vilket
bland annat innebär korta transportavstånd från produktionsområde till
användare181. En ökad odling av energiskog kommer sannolikt att
lokaliseras till platser där efterfrågan på energiråvaran är stor. Odlingen
kan ersätta olika typer av produktion och även trädor.
Miljöeffekter vid odling av energiskog

Användning av bioenergi istället för fossil energi kan leda till minskade
utsläpp av växthusgaser med positiva effekter för Begränsad
klimatpåverkan. Miljöeffekter av energiskogsodling påverkas av vilken
mark som tas i anspråk och vilken gröda som energiskogen ersätter182.
Jämfört med odling av t.ex. spannmål kan energiskog minska
kväveläckaget och användningen av växtskyddsmedel, vilket är positivt
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för miljön och påverkar därmed Giftfri miljö och Ingen övergödning.
Biologisk mångfald kan påverkas positivt om odlingen bidrar till att öka
variationen i landskapet, men påverkas negativt om energiskogen bidrar
till att variationen i landskapet minskar (vilket kan ske om energiskogen
ersätter öppen åkermark i redan skogsdominerade bygder).
Vilken typ av energiskog som odlas kan också få konsekvenser för
miljön. Till exempel kan hybridasp, som är en korsning mellan den i
Sverige förekommande asparten och en amerikansk art, återkorsa sig
med det svenska aspbeståndet med åtföljande ekologiska konsekvenser
för den inhemska arten. Hybridasp och poppelhybrider är främmande
trädslag, och vid en storskalig användning kan dessa komma att spridas
till skogsmark, vilket kan påverka Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv negativt.
För kulturmiljövärdena är odling av högvuxna grödor som salix ibland
negativt, exempelvis i det öppna odlingslandskapet kan det innebära en
negativ påverkan på bevarande av värden183. Idag ska därför plantering av
energiskog på åkermark föregås av en bedömning om odlingen kan
komma att påverka landskapets natur- och kulturvärden. En anmälan om
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska då göras eftersom
verksamheten väsentligt kan ändra naturmiljön. Bedömningen görs av
länsstyrelsen men det saknas gemensamma riktlinjer för hur denna
bedömning bör göras och därför blir bedömningarna olika i olika län.
Detta kan upplevas som osäkert av brukarna. Länsstyrelserna har även
behov av riktlinjer rörande placering och utformning av enskilda odlingar
så att energiskogens negativa påverkan på landskapsbild minimeras och
de positiva miljövinster som följer av odlingen maximeras.
Förslaget berör flera miljömål, som Begränsad klimatpåverkan, Ingen
övergödning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Expertgruppen menar att odling av energigrödor på jordbruksmark har
potential att bidra till omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle.
För att klara omställningen behöver energiråvaror från flera olika källor
användas. Efterfrågan på bioenergi från skogen bedöms öka framöver184
och etablering av vindkraft har ökat snabbt. Odlingen av energiskog på
jordbruksmark har dock svårt att ta fart, trots att lönsamheten i vissa fall
är god. Expertgruppen anser att omfattningen av odlingen främst ska
183
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styras av vad marknaden efterfrågar och föreslår därför inga ytterligare
ekonomiska stöd direkt till produktionen. Det finns dock anledning för
samhället att underlätta för produktionen i de fall där det finns hinder
och brister som påtagligt försvårar produktionen eller där kommunala
eller länsvisa prioriteringar för uthållig användning av mark i
energiproduktionen behöver tas fram.
Nationella riktlinjer för bedömning av odling av energiskog på jordbruksmark

Expertgruppen föreslår att regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att i
samverkan med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket ta fram
nationella riktlinjer för bedömning av var odling av energiskog på
jordbruksmark lämpar sig bäst.
Det finns behov av nationella riktlinjer för hur markanvändningen bör
utformas och var produktionen av bioenergi och annan förnybar energi
bör prioriteras. Det är främst vid odling av högvuxna energigrödor, som
salix, hybridasp och poppel, som bedömningar görs utifrån 7 och 12 kap.
miljöbalken. För ökad tydlighet vid bedömning av odling av högvuxna
energigrödor är det angeläget att Sverige tar fram nationella riktlinjer för
hur en sådan bedömning bör göras.
Nationella riktlinjer underlättar för länsstyrelserna att göra mer enhetliga
bedömningar och därmed skapa en ökad säkerhet om vad som gäller vid
etablering av energiskog. I EU:s direktiv för främjande av användning av
förnybara energikällor185 och bränslekvalitetsdirektiv186 finns kriterier
för hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen. Det pågår även
arbeten för att ta fram europeiska och internationella standarder för
hållbar bioenergi och för biobaserade produkter. De internationella
processer som pågår för att definiera hållbar produktion av bioenergi kan
vara till hjälp för verksamhetsutövare som vill ta hänsyn till sociala,
ekonomiska och ekologiska värden under produktionen. Men eftersom
standarderna är framtagna ur ett internationellt perspektiv är de på en
övergripande och generell nivå och de är inte anpassade till de
förhållanden och behov som råder på regional eller lokal nivå i Sverige.
Planeringsstöd för uthållig bioenergiodling på jordbruksmark

Expertgruppen föreslår att regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att i
samråd med Boverket, Energimyndigheten och länsstyrelsen närmare
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utreda införandet av ett planeringsstöd för uthållig bioenergiodling på
jordbruksmark.
Planering och beslut om markanvändning är viktiga frågor på kommunal
nivå och kommunerna gör strategiska planer för energi och
energianvändning. Genom politiska ställningstaganden kan de påverka
vilka energikällor som används i kommunen. Att upprätta planer för
energiförsörjning och koppla dem till markanvändning och den potential
som är realiserbar skapar goda förutsättningar för en hållbar
energiförsörjning.
I en enkätundersökning riktad till kommuner och lantbrukare anger en
stor del av kommunerna att de har behov av mer information om
möjligheterna med energi från jordbruket. Undersökningen visar även på
att kommunerna ser en potential för en ökad bioenergiproduktion på
jordbruksmark men att avsaknaden av en fungerande marknad för
bioenergi är ett av de största hindren för en ökad användning av energi
från åkermark.187 Det finns därmed ett behov av kunskapsuppbyggnad,
ökad information och ett förbättrat samspel mellan olika aktörer för att
öka efterfrågan på bioenergi från jordbruket.
Även med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen188,
som trädde i kraft i Sverige 2011, är det angeläget att kommuner och
länsstyrelser får möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar
användning av landskapet. Landskapskonventionen syftar till att
förbättra skyddet, förvaltningen och planeringen av landskapet och
poängterar allmänhetens delaktighet i det arbetet. Högvuxna grödor kan
påtagligt förändra landskapets natur- och kulturmiljöer och dess
upplevelsevärden och landskapsanalyser, där grödornas placering i
landskapet sätts in i en helhetsbild, behövs.
För att kommunerna ska kunna arbeta fram nödvändiga beslutsunderlag
och planera för kommunens energiförsörjning utifrån en hållbar
markanvändning finns behov av planeringsstöd. Ett planeringsstöd ger
kommunerna möjlighet att utveckla sin egen kompetens i frågan eller att
skaffa nödvändig kompetens från annat håll. Sammantaget kan detta
underlätta en ökad kommunal satsning på förnybar energi.
Under perioden 2007- 2010 fanns ett statligt planeringsstöd för
vindkraft. Syftet var att möjliggöra för kommunerna att i arbetet med
översiktsplanerna integrera vindkraften189. Kommunerna gavs därmed
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ekonomisk möjlighet att kartlägga möjligheterna för en utbyggnad av
vindkraften. Stödet administrerades av Boverket och kunde även sökas av
bland annat länsstyrelser. I en utvärdering av planeringsstödets effekt
bedömde Boverket att det varit framgångsrikt. Totalt 212 kommuner
och 13 länsstyrelser sökte stödet.190
Expertgruppen menar att ett planeringsstöd för uthållig användning av
jordbruksmark i den kommunala energiförsörjningen behövs. Att ett
fördjupat sådant arbete sker utan ett ekonomiskt stöd är föga troligt
eftersom Boverket i utvärderingen av vindkraftsstödet konstaterar att
utan stödet hade många kommuner inte haft de nödvändiga resurserna
för ett så omfattande planeringsarbete av vindkraften191.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Förslagen syftar till att underlätta för bioenergiproduktion på
jordbruksmark, vilket möjliggör för en minskad användning av fossila
energikällor. Förslaget påverkar både det övergripande generationsmålet
och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan positivt. Förslaget blir
även en del i arbetet med att uppnå Färdplan 2050, dvs. arbetet med att
skapa ett Sverige utan nettoutsläpp av koldioxid.
Bioenergiodling kan bli ett hållbart alternativ för jordbruksmarkens
användning om produktionen utformas och placeras på ett sätt som är
anpassat till landskapets övriga värden. Även användningen av
växtskyddsmedel och gödselmedel kan i vissa fall minska om
bioenergiodlingen ersätter grödor med stora behov av dessa insatsvaror.
Förslaget har därmed en positiv inverkan på Giftfri miljö, Ingen
övergödning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt-och djurliv.
Målkonflikter kan finnas med mål för biologisk mångfald, landskapsbild,
kulturmiljö och friluftsliv. Uppdraget till Jordbruksverket syftar till att
ta fram riktlinjer för hur dessa målkonflikter kan hanteras.
Rådighet

Sverige har full rådighet över förslaget.
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Kostnadseffektivitet

Att undanröja hinder och underlätta för produktion av bioenergigrödor
bedöms av expertgruppen som en kostnadseffektiv åtgärd för att få till
en långsiktig hållbar odling. Alternativet att öka subventionerna till
odling av bioenergigrödor bedöms vara mindre kostnadseffektivt,
eftersom det fokuserar på att öka den nutida produktionen, utan att
hanterar frågan om hur odlingen ska bli självgående på längre sikt. Ett
planeringsstöd till kommunerna syftar till att skapa långsiktiga lösningar
genom att kommunerna får möjlighet att genomföra en mer storskalig
planering för hur förnyelsebar energi från jordbruksmark kan bli en del i
kommunens energiförsörjning.
Statsfinansiella effekter

Ett planeringsstöd till kommunerna innebär ökade utgifter för staten.
Planeringsstödet till vindkraftverk omfattade totalt 110 miljoner kr
under en fyraårsperiod varav ca 84 miljoner kr betalades ut192. Intresset
för en kommunal planering för bioenergi från jordbruket är sannolikt
störst i kommuner med mycket åkermark eller i kommuner där andelen
åker utgör en stor andel av den totala landarealen. I kommuner där åker
utgör en liten andel av landarealen är bioenergi från skogen troligen mer
intressant.
Totalt 157 av Sveriges kommuner har minst 5 000 ha åkermark och i 138
kommuner utgör åkerarealen 10 procent eller mer av den totala
landarealen193. Används dessa värden som utgångspunkt för en grov
uppskattning av ett potentiellt intresse för ett planeringsstöd omfattas
140-160 kommuner. I genomsnitt kostade kommunernas insatser inom
planeringsstödet för vindkraft ca 720 000 kr194. Om detta antas gälla även
för jordbruket hamnar planeringsstödet till bioenergi i intervallet 100115 miljoner kr. Antags i stället att endast kommuner med ≥ 10 000 ha
åker eller där andelen åker av den totala landarealen är ≥ 20 procent är
intresserade av ett planeringsstöd blir kostnaderna mellan 58-60 miljoner
kr. Det är rimligt att anta att omfattningen på stödet hamnar i närheten
av det senare beloppet.
Innan de statsfinansiella effekterna kan bedömas full ut måste
utformningen och omfattningen av ett planeringsstöd utredas närmare.
Det blir därför en uppgift inom regeringsuppdraget till Jordbruksverket
att närmare analysera kostnader av förslaget.
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7. Särskilt angelägna frågor att driva inför beslut om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
7.1 Förslag om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter 2020

Expertgruppen föreslår:
Sverige ska fortsatt vara pådrivande för en reformering av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik i riktning mot minskad omfattning av
den första pelaren och ökade miljö- och landsbygdsinsatser inom den
andra pelaren195.
Förslag till åtgärder:
Sverige ska i det framtida arbetet med EU:s gemensamma
jordbrukspolitik långsiktigt arbeta för en avveckling av stöden inom
pelare I samt att insatser för miljö- och landsbygdsutveckling inom
pelare II utvecklas. Sverige ska verka för:
- Att avvecklingen sker successivt och på ett ansvarsfullt sätt.
- Att EU upprättar en tidsplan med tydliga etapp- och slutmål för
avvecklingen.
- Att det inom EU initieras diskussioner om hur en sådan
omläggning av jordbrukspolitiken kan ske.
- Att analyser, utvärderingar och kunskapsunderlag tas fram som
belyser effekterna av en avveckling av stöden inom pelare I och
hur åtgärder inom pelare II bäst kan främja en hållbar
markanvändning.
Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att:
- Tillsammans med relevanta myndigheter utvärdera hur svenskt
jordbruk och markanvändning kan komma att påverkas av en
stegvis avveckling av stöden inom pelare I och en utveckling av
pelare II.
Sveriges arbete ska ha påbörjats senast 2015.
Motivering

Det svenska jordbruket påverkas av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
(CAP) och förändringar som syftar till en långsiktigt hållbar användning
av jordbruksmark bör därför framför allt ske gemensamt inom EU.
Genom att agera inom EU har Sverige möjlighet att påverka
utvecklingen för hela det europeiska jordbruket samtidigt som
195
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förändringar som sker gemensamt inom EU blir konkurrensneutrala.
Sveriges agerande inom EU är därför av stor betydelse för att
åstadkomma en hållbar markanvändning.
Riktlinjerna för Sveriges agerande inom CAP lades fast i och med
proposition 1997/98:142196. I propositionen slås fast att en gemensam
jordbrukspolitik behövs, men att jordbruket behöver marknadsanpassas
och EU:s kostnader för jordbruket minska.
Regeringen har i en faktapromemoria197 uttryckt att det krävs en fortsatt
reformering av CAP som framför allt ska leda till lägre utgifter, ökad
marknadsanpassning och satsningar på landsbygdsutveckling. De medel
som satsas inom CAP ska ge så stora positiva miljöeffekter som möjligt
och miljösatsningar bör främst ske inom den andra pelaren, där
landsbygdsprogrammets miljöersättningar återfinns. Regeringen
förespråkar även att gårdsstödet fasas ut och ersätts av miljöinsatser
inom den andra pelaren. Till stor del har utvecklingen av CAP varit i linje
med den svenska politiken i och med de reformer som skett av CAP.
En mer miljöinriktad jordbrukspolitik

EU:s gemensamma jordbrukspolitik har sitt ursprung i behovet av att
säkra tillgången på livsmedel, höja produktiviteten inom jordbruket och
ge jordbrukarna en rimlig inkomstnivå. Utvecklingen inom CAP har
under en längre tid gått mot ökade miljöåtgärder. Införandet av
gårdsstödet var ett avgörande steg mot en mer miljöinriktad
jordbrukspolitik198. Vid samma tid som gårdsstödet infördes påbörjades
även en obligatorisk modulering (överföring) av medel från pelare I till
pelare II, dvs. medel fördes över från generella direktstöd till mer riktade
stöd som t.ex. miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.
Införandet av tvärvillkor199 som knöts till gårdsstödet var ytterligare ett
steg för att stärka miljönyttan inom pelare I200. Fördelningen mellan
pelarna har dock förändrats relativt sett lite över tid och EU har hittills
främst valt att göra gårdsstödet mer miljövänligt än att påbörja en
signifikant överföring av medel till miljöåtgärder inom pelare II. I
samband med utformningen av den senaste jordbrukspolitiken blev detta
tydligt då 30 procent av gårdsstödet kopplades till specifika miljökrav, en
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så kallad förgröning av gårdsstödet. Uppfylls inte dessa villkor får
lantbrukaren avdrag på gårdsstödet.
För perioden 2014-2020 har EU beslutat att gårdsstödet ska jämnas ut.
Det innebär i sig ingen omfördelning av gårdsstödet från pelare I till
pelare II utan att nivåerna inom regioner blir mer enhetliga.
Jordbruksverket har nyligen lämnat förslag på hur en sådan förändring
kan ske201. En annan förändring är att den obligatoriska moduleringen
som fanns i tidigare program har tagits bort. Dock kommer det finnas
möjlighet till en frivillig modulering, där en viss andel av tillgängliga
medel kan flyttas från pelare I till pelare II och vice versa.
Gårdstödets miljöeffekter

Gårdsstödet är det dominerande stödet inom pelare I. Jordbruksverket
har tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
analyserat gårdsstödets och tvärvillkorens effekter på svenskt
jordbruk202. Verksamhetskraven203 inom gårdsstödet regleras av tidigare
gällande lagstiftning, vilket innebär att de flesta lantbrukare inte behöver
göra så mycket mer än tidigare för att få gårdsstödet. Miljöeffekterna av
skötselkraven är dock bättre och har bland annat bidragit till att
igenväxning av jordbruksmark motverkats204. Sammantaget blir dock de
extra miljöeffekterna av tvärvillkoren inom gårdsstödet små.
Analysen visar också att gårdsstödet bidrar till att behålla ett öppet
odlingslandskap främst i skogsbygd genom att marken berättigar till stöd
även om aktiv odling upphör. Att träda marken eller att ha långliggande
vallar är sätt att minimera brukandet men ändå få gårdsstöd. Tas
gårdsstödet bort på åkermark kan omkring 10 procent av den svenska
åkerarealen komma att växa igen men det innebär även att antalet
nötkreatur minskar. Tydligast är effekten i områden utanför slättbygden,
men även i slättbygdens marginalområden kommer effekterna att
märkas. I den mest utpräglade slättbygden har gårdsstöd på åkermark
liten effekt på produktionen, som i stort sett skulle fortsätta på samma
sätt som tidigare även utan gårdsstöd205. Ett slopat gårdsstöd på
betesmarkerna kan enligt analyserna medföra en halvering av nuvarande
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betesmarksareal. Detta kan dock motverkas genom höjda
miljöersättningar.
Förbättrade möjligheter till miljö- och landsbygdsutveckling

En nedmontering av pelare I och en parallell förstärkning av pelare II kan
framför allt motiveras med förbättrade möjligheter till miljö- och
landsbygdsutveckling. Eftersom kraven inom pelare I är gemensamma
för alla EU:s medlemsstater begränsas möjligheten att införa riktade krav
som på ett kostnadseffektivt sätt ger miljönytta. Riktade åtgärder inom
pelare II kan därför ge bättre effekt än mer generella stöd inom pelare I.
En avveckling kan också motiveras av att det inom nuvarande
jordbrukspolitik förs över omfattande belopp i form av gårdsstöd till
jordbruket utan att det ställs speciellt stora krav på motprestationer. Det
är tveksamt om en fortsatt förgröning av gårdsstödet är det bästa sättet
att skapa en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark. De nya
krav som ställs i samband med förgröningen bedöms för svensk del få
begränsade miljöeffekter, möjligen med undantag av förslaget om
ekologiska fokusområden som kan ge positiva miljöeffekter i
slättbygd206. Gårdsstödet är dock betydelsefullt för att bevara ett öppet
landskap i framför allt skogsbygden, vilket innebär att en avveckling av
pelare I måste ske parallellt med att pelare II stärks och täcker upp för
den minskning som sker inom pelare I.
Förslaget om en förändrad jordbrukspolitik berör flera miljömål, men
främst de mål som omfattar natur- och kulturaspekter som Levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv. Även Giftfri miljö, Ingen övergödning och Grundvatten av god
kvalitet påverkas positivt eftersom riktade åtgärder kan genomföras i
större utsträckning för att hantera eventuella miljöproblem.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Sverige bör inom EU fortsatt arbeta för att stöden i pelare I på sikt fasas
ut och att pelare II samtidigt utvecklas för att främja miljön och
landsbygden och en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark.
Om Sverige ska få stöd av övriga medlemsländer i ett sådant arbete måste
processen få ta tid och det bör inför kommande jordbrukspolitiska
perioder finnas väl förberedda underlag och förslag att presentera för
medlemsländerna. Sverige är ett ur europeiskt perspektiv litet
jordbruksland och behöver samarbeta med andra medlemsländer när det
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gäller att få till stånd en förändring av nuvarande jordbrukspolitik.
Sverige behöver därför ta fram en långsiktig strategi för det fortsatta
arbetet med att förändra EU:s jordbrukspolitik.
Ett slopat gårdsstöd kommer för svensk del sannolikt ha liten effekt på
den nuvarande produktionen i bättre slättbygd. I LFA-områden207 och
delar av övrig slättbygd påverkas dock produktionen negativt och för
betesmarkerna medför ett slopat gårdsstöd minskade arealer 208.
Gårdsstödet kan därför medverka på ett betydande sätt till att bevara
natur- och kulturvärden i lönsamhetsmässigt svagare områden genom att
markerna fortsatt hävdas209. Effekten är förmodligen likartad i övriga
EU-länder. En utfasning av pelare I och det ingående gårdsstödet bör
därför ske med förnuft och parallellt med att de riktade åtgärderna inom
landsbygdsprogrammet ökar.
Livsmedelssäkerheten i Europa gynnas sannolikt också av ett jordbruk
där fokus i ökande grad ligger på ekologisk och social hållbarhet. I dag
anses delar av framför allt slättjordbruket i EU bedrivas på ett långsiktigt
ohållbart sätt, vilket förstör bördiga jordar och påverkar
livsmedelstryggheten210. Ett ökat fokus på hållbar jordbruksproduktion
kan därför stärka den långsiktiga livsmedelssäkerheten. Riktade
miljöåtgärder inom pelare II kan vara ett sätt att åstadkomma detta
genom att ersättningar kopplas till specifika åtgärder som minskar den
negativa miljöpåverkan.
Samtidigt kan riktade åtgärder medföra ökad administration och
byråkrati i form av detaljerade regelverk samt ökade kostnader för
kontroller. Den samhällsekonomiska nyttan med riktade åtgärder kan
därför inte alltid tas för given.
Framtida arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Expertgruppen anser att Sverige inom EU ska agera för att få till stånd en
förändring av CAP genom att arbeta för att:
 Stöden i pelare I avvecklas stegvis och att pelare II samtidigt
utvecklas.
 Det inom EU upprättas en tidsplan med tydliga etappmål och ett
fastlagt slutår för när stöden inom pelare I ska vara avvecklade.
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Analyser, utvärderingar och kunskapsunderlag tas fram som
belyser effekterna av en avveckling av pelare I. Arbetet bör
omfatta att:
- Genomföra utredningar kring hur ett slopat gårdsstöd
påverkar de olika medlemsländerna.
- Åtgärder för att motverka de negativa effekterna av ett slopat
gårdsstöd tas fram.
- Analysera behovet av ytterligare eller förstärkta EUgemensamma regler inom pelare II för att inte snedvrida
konkurrensen på den inre marknaden.
Det inom EU initieras diskussioner för hur en avveckling av
stöden inom pelare I kan ske och hur en utveckling av pelare II
ska ske.

För att uppnå en hållbar markanvändning är det angeläget att medel från
pelare I förs över till insatser inom pelare II, där landsbygdsprogrammets
miljöersättningar återfinns. Enligt flera bedömare finns i dag en motvilja
bland EU:s medlemsländer till att avveckla stöden inom pelare I. Sverige
bör, i samarbete med andra medlemsländer, ta fram förslag till hur en
ansvarsfull och successiv avveckling ska gå till. Förslaget ska kunna visa
på när och hur en avveckling kan ske och hur eventuella negativa effekter
för Europas jordbruk kan hanteras. Avvecklingen behöver sannolikt få ta
tid och ske successivt under de två kommande jordbrukspolitiska
perioderna. Sverige bör agera för att EU beslutar om en tidsplan för
avvecklingen. Parallellt med detta bör Sverige vara pådrivande för att det
inom EU initieras breda diskussioner om en utveckling av politiken i
riktning mot en mer långsiktigt hållbar användning av resurserna.
Samtidigt kan en avveckling av pelare I och en förstärkning av pelare II
och landsbygdsprogrammen leda till att jordbrukspolitiken till viss del
blir mer nationaliserad, eftersom möjligheten till en nationell utformning
av landsbygdsprogrammen är stor. Förstärkta EU-gemensamma regler
för hur medlen i pelare II ska hanteras kan därför behövas för att inte
snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.
Uppdrag om utvärdering av hur svenskt jordbruk och miljökvalitetsmålen
kommer att påverkas av en utfasning av pelare I

Sverige bör ta fram och utvärdera förslag på hur svenskt jordbruk och
möjligheten att nå de svenska miljömålen kommer att påverkas av en
utfasning av stöden inom pelare I och en utveckling av pelare II, både på
kort och på lång sikt, och hur eventuella negativa effekter kan
motverkas. Jordbruksverket bör därför få i uppdrag att efter samråd med
relevanta myndigheter utreda frågan. Utredningen bör genomföras
snarast och ligga till grund för Sveriges arbete inom EU med att
reformera politiken.
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Alternativa handlingsvägar

Ökad moduleringstakt
Alternativt kan Sverige verka för en ökad utjämning av medel mellan
pelare I och pelare II. Sverige bör i så fall vara pådrivande för att den
obligatoriska moduleringen från pelare I till pelare II återinförs och att
moduleringstakten ökar under kommande perioder. Nuvarande
moduleringstakt är låg och kravet på en obligatorisk modulering har även
tagits bort i den kommande programperioden. Under perioden 20102013 överfördes totalt ca 3,25 miljarder Euro från pelare I till pelare II211,
vilket motsvarar ungefär 2 procent av pelare I:s budget för samma
period. För att öka intresset bland EU:s medlemsländer för en högre
moduleringstakt kan Sverige driva frågan att nationell medfinansiering av
de modulerade medlen kraftigt minskar (eller helt försvinner) jämfört
med den medfinansiering som i dag krävs inom pelare II. För att minska
medfinansieringen krävs sannolikt att insatserna inom pelare II i stor del
är av EU-gemensamt intresse. Inom pelare II genomförs redan flera
sådana insatser, till exempel åtgärder för att bevara biologisk mångfald
och insatser för att minska klimatpåverkan. I den kommande
jordbrukspolitiska perioden tillåts redan en viss överföring mellan
pelarna utan krav på nationell medfinansiering212.
Sänkt gårdsstöd utanför LFA-områden
Jordbruksverkets analyser av effekterna av ett slopat gårdsstöd visar att
effekterna på produktionen i bättre slättbygd är begränsad. Situationen
är sannolikt likartad i hela Europa. Ett första steg i ett successivt
avvecklande av pelare I kan vara att sänka gårdsstödet på åkermark
utanför LFA-områden. De medel som frigörs bör föras över till pelare II.
Gårdsstödet i LFA-områden kan endera behållas på nuvarande nivå eller
sänkas marginellt för att minska problemen med inlåsningseffekter. Ett
sänkt gårdsstöd bör ersättas med ökade miljöersättningar, speciellt på
betesmarker. På så vis gynnas aktiva lantbrukare eftersom
miljöersättningarna kräver en större aktiv insats till skillnad mot
gårdsstödet som kan erhållas med betydligt lägre insatser. Hur ett sådant
förslag ska formuleras i detalj och vilka effekterna blir bör utredas
närmare.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Förslaget syftar till att åstadkomma en successiv förändring av CAP i
riktning mot ökade miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. EU:s
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gemensamma jordbrukspolitik har stor betydelse för möjligheterna att
åstadkomma ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart jordbruk
och därmed möjligheten att nå flera av miljökvalitetsmålen, så som Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Giftfri miljö, Grundvatten
av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande
skogar berörs också av jordbrukspolitiken. Förslaget har därför möjlighet
att påverka en majoritet av de svenska miljömålen.
Rådighet

Jordbrukspolitiken är harmoniserad inom EU och det arbete som behövs
för att genomföra förändringar måste därför drivas inom EU.
Kostnadseffektivitet

En väl fungerande jordbrukspolitik bör omfatta att resurserna används
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget syftar till att öka den
resultatmässiga effektiviteten i de använda medel som avsätts inom CAP
genom ökade satsningar på riktade åtgärder. Kostnadseffektiviteten
bedöms därmed bli större än om medlen finns kvar som mer generella
stöd inom pelare I.
Statsfinansiella effekter

På kort sikt bedöms förslaget inte få några statsfinansiella effekter.
Förslaget handlar främst om ett strategiskt arbete med att ta fram
kunskapsunderlag och förankra dessa inom EU, vilket bedöms kunna
rymmas inom nuvarande budgetramar. På längre sikt är det svårt att
bedöma de statsfinansiella effekterna. Budgeten för den gemensamma
jordbrukspolitiken bör kunna minska som en följd av förslaget, eftersom
riktade ersättningar kan bli mer kostnadseffektiva än de generella stöden
inom nuvarande pelare I. Kostnaderna för medlemsländerna beror även
av eventuella krav på medfinansiering inom pelare II, vilka inte går att
bedöma i dagsläget.
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7.2 Förslag om ett effektivare landsbygdsprogram

Expertgruppen föreslår:
Senast 2016 påbörjar Sverige arbetet med att stärka den nationella
utformningen av landsbygdsprogrammet och agera för ett utökat
samarbete om gemensamma insatser inom landsbygdsprogrammen runt
Östersjön.
Förslag till åtgärder:
Sverige ska inom EU i arbetet med kommande landsbygdsprogram:
- Vara pådrivande för att det inom landsbygdsprogrammen ska bli
möjligt att betala extra för uppnådd miljönytta, t.ex. i form av
mångfunktionalitet i ekosystemen och levererade reglerande,
kulturella och stödjande ekosystemtjänster.
Utformningen av det svenska landsbygdsprogrammet efter 2020 stärks
genom:
- Att en procent av programmets totala budget avsätts till
uppföljning och utvärdering av programmet.
- Ett utökat fokus mot miljöersättningar och innovationsstöd.
- En översyn görs av landsbygdsprogrammets insatser med syfte
att fokusera insatser på åtgärder som genom utvärdering visat sig
ge tänkt resultat.
- Ett kontinuerligt arbete med långsiktig planering och
utformning av kommande landsbygdsprogram.
- Att Jordbruksverket ges i uppdrag att i samråd med
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket utreda alternativa utformningar av det svenska
landsbygdsprogrammet där ersättningen beräknas utifrån
uppnådd miljönytta.
Sverige ska inom Östersjöregionen:
- Initiera ett samarbete med EU-länderna kring Östersjön för att
där så är relevant och möjligt samordna insatser inom
landsbygdsprogrammen.
Motivering

Landsbygdsprogrammets ersättningar är det viktigaste riktade
ekonomiska styrmedlet för att nå flera av de svenska miljöpolitiska
ambitionerna som har med landsbygd och jordbruk att göra. Även
skogsbruket omfattas av landsbygdsprogrammet men omfattningen är
liten jämfört med insatser inom jordbruket. För att åstadkomma en
långsiktig hållbar användning av jordbuksmark är
landsbygdsprogrammets fortsatta existens och utformning av avgörande
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betydelse. Ersättningarna inom landsbygdsprogrammet ger lantbrukarna
möjlighet att bedriva jordbruksproduktion på ett sätt som bevarar
naturtyper, arter, kulturvärden och minskar övergödning av sjöar och
hav. Det medverkar därmed till att bibehålla fungerande ekosystem och
deras förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster.
Landsbygdsprogrammets insatser avser också att gynna landsbygdens
utveckling och jordbrukets konkurrenskraft och bidrar därmed till en
levande landsbygd.
Miljöersättningar kommer framöver sannolikt att få en allt större
betydelse för att bevara ett öppet landskap i områden där
primärproduktionens lönsamhet är svag213. Åtgärder inom
landsbygdsprogrammet utgör även en viktig del i Sveriges arbete med att
leva upp till flera internationella åtagande, som Baltic Sea Action Plan
och Konventionen om biologisk mångfald. Landsbygdsprogrammen
inom EU utformas främst för att hantera nationella problem, men flera
av åtgärderna omfattar även områden där det finns tydliga EUgemensamma intressen, som bevarande av biologisk mångfald, insatser
för att minska klimatpåverkan samt minskad näringsbelastning på hav,
sjöar och vattendrag. Landsbygdsprogrammen samfinansieras mellan EU
och medlemsländerna.
Effektiviteten i det svenska programmet har vid ett flertal tillfällen
ifrågasatts och alternativa utformningar av programmet har föreslagits.
Sättet på vilket ersättningar inom programmet beräknas innebär också
att alla lantbrukare inte får full kostnadstäckning för genomförda
åtgärder, vilket sannolikt bidrar till svårigheten att nå ut med åtgärder i
t.ex. slättbygden. Vilken effekt landsbygdsprogrammens insatser har för
att nå uppsatta mål är under debatt, inte bara i Sverige utan i hela
Europa214,215,216,217,218,219,220. I många fall är det svårt att utvärdera
programmen och effekterna är därmed till vissa delar okända. För att få
213
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så effektiva program som möjligt är det angeläget att dessa brister rättas
till221.
En majoritet av miljökvalitetsmålen berörs av åtgärder inom
landsbygdsprogrammet och programmet är därmed betydelsefullt för
möjligheten att nå flera av de uppsatta målen. Åtgärder kan t.ex. omfatta
fortsatt hävd av gräsmarker, insatser för att gynna biologisk mångfald,
minskat växtnäringsläckage till omgivande vatten samt synliggörandet av
landskapets kulturmiljöer. Förslaget om en förändring av det svenska
landsbygdsprogrammet kommer därför att påverka flera miljömål som
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt
växt- och djurliv.
Utveckling av förslaget
Expertgruppens bedömning

Landsbygdsprogrammets fortsatta existens och framtida utformning är
av central betydelse för möjligheten att åstadkomma en ekologisk,
ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Efter en längre tid av
svenska landsbygdsprogram är det angeläget med en större översyn av
programmets utformning. En ambitiös uppföljning och utvärdering av
programmet är nödvändig för att få till stånd resultatmässiga och
samhällsekonomiska effektiva program. Samtidigt måste programmens
trovärdighet öka genom att det säkerställs att de verkligen levererar de
resultat samhället har rätt att förvänta sig av den omfattande ekonomiska
satsning som görs inom programmens regi.
Det svenska landsbygdsprogrammets åtgärder ska utformas så att de ger
så god samhällsekonomisk och resultatmässig effekt som möjligt,
samtidigt som de är attraktiva för lantbrukarna. I dag minskar
anslutningen inom flera av miljöersättningarna, till exempel ersättningen
till ängs- och betesmarker och skötsel av kulturmiljövärden222. Att skapa
incitament för lantbrukarna att ansluta sig till miljöersättningarna är
därför angeläget för att landsbygdsprogrammets åtgärder ska få så stort
genomslag som möjligt. Eftersom flera av åtgärderna hanterar frågor av
EU-gemensam karaktär och där miljöproblemen är likartade för
närliggande medlemsländer behövs även ett utökat samarbete mellan
länderna runt Östersjön rörande landsbygdsprogrammen.
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Utredningen om synliggörandet av ekosystemtjänster lämnar också
förslag om landsbygdsprogrammets utformning. Förslagen är i stora
drag i överensstämmelse med de förslag som lämnas här223.
Värdebaserade miljöersättningsnivåer

Expertgruppen föreslår att Sverige inom EU bör arbeta för att det inom
landsbygdsprogrammen ska bli möjligt att betala ersättningar utifrån
uppnådd miljönytta, till exempel i form av levererade ekosystemtjänster.
Diskussioner och utredningar kring hur sådana system kan utformas
pågår redan internationellt (se nedan). Expertgruppen anser att det är
angeläget att Sverige deltar i det arbetet genom att ta fram underlag för
hur sådana system kan se ut och i vilken utsträckning de harmoniserar
med EU:s regelverk och internationella handelsöverenskommelser.
Underlagen ska ligga till grund för Sveriges framtida arbete inom EU för
att åstadkomma värdebaserade miljöersättningar.
Regeringen bör därför senast 2015 ge Jordbruksverket i uppdrag att i
samråd med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket utreda alternativa utformningar av
landsbygdsprogrammet. Utredningen bör utgå från att ersättningar
betalas i relation till uppnådd miljönytta, något som bland annat
föreslagits i halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet 224.
I dagsläget beräknas ersättningsnivåerna utifrån kostnader och uteblivna
intäkter för att genomföra en åtgärd. Ersättningsnivåerna utgör ett
nationellt genomsnitt för kostnader och utebliven inkomst. Brukare med
högre kostnader än genomsnittet kompenseras därmed inte fullt ut,
medan de med lägre kostnader blir överkompenserade. Dagens
ersättningssystem försvårar sannolikt möjligheten att få åtgärder
genomförda i slättbygden.
Betalning för uppnådd miljönytta- ett svenskt perspektiv
Att betala för uppnådd miljönytta innebär i det här sammanhanget att
ersättningens nivå styrs av de värden och kvaliteter som samhället
efterfrågar och som lantbrukaren levererar. I flera sammanhang föreslås
betalningssystem som grundar sig på uppnådd miljönytta och inte enbart
på genomförd åtgärd. I halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet
anges att miljöeffekterna ska vara styrande vid utformning och ersättning
av åtgärder. Högre ersättning ska betalas för åtgärder som ger hög
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miljönytta och för åtgärder med tveksam nytta ska ingen ersättning
beviljas.225 Liknande tankar har också framförts i ESO-rapport 2013:6226
där resultatbaserade ersättningar föreslagits. Ett snarlikt förslag i form av
värdebaserade miljöersättningar redovisas i Jordbruksverkets rapport
2012:24. Där konstateras att i nuvarande åtgärdsbaserade system spelar
det ingen roll om lantbrukaren är bra eller dålig på att genomföra en
åtgärd, så länge villkoren uppfylls får alla samma ersättning. De brukare
som ökar miljökvaliteterna på sina marker betalas inte extra för detta i
dag. I ett system med värdebaserade ersättningar skulle ersättningen
kunna bli högre för de lantbrukare som levererar högre miljökvaliteter.
Betalning för uppnådd miljönytta- ett internationellt perspektiv
Betalningssystem som grundar sig på miljönytta har även föreslagits
utanför Sverige. Nyligen visades att det i Storbritannien finns stora
samhällsekonomiska vinster med att betala lantbrukare för att leverera
ekosystemtjänster ihop med mer traditionella lantbruksprodukter227.
Som ett resultat av halvtidsutvärderingen av det finska
landsbygdsprogrammet förslogs att EU borde möjliggöra betalning
utifrån miljönytta228. Inom EU har DG Environment nyligen utlyst
medel för studier kring resultatbaserade ersättningar. Ett av syftena är att
ta fram riktlinjer för hur sådana ersättningar kan utformas229. Inom
OECD:s arbetsgrupp för jordbruks- och miljöfrågor diskuteras
möjligheten att frångå nuvarande system där ersättning grundas på
faktiska kostnader till att betala för uppnått resultat. Här framförs ökad
ekonomisk effektivitet som ett skäl till en förändring230.
Ökad anslutning till landsbygdsprogrammet
Ersättningarna som grundar sig på vad som levereras innebär också att
samhället visar sin uppskattning genom att inte enbart ersätta kostnader
och utebliven inkomst för en genomförd åtgärd, utan faktiskt betalar för
den produkt som levereras. Incitamentet att ansluta sig till
landsbygdsprogrammet kan därmed öka eftersom lantbrukarnas sociala
identitet och tillfredsställelse över det som levereras har visat sig vara
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viktiga faktorer för deras intresse att ansluta sig till
miljöersättningarna231.
Omfattande utredningsbehov
Värdebaserade system kan bli detaljerade och administrativt tungrodda.
Hur systemet ska utformas, vilka värden som det ska betalas för, vilka
EU-gemensamma kriterier som bör gälla för prissättning, i vilken
omfattning regionaliseringar behövs, hur ersättningsnivåer ska beräknas,
hur resultaten ska kunna följas upp och åtgärderna kontrolleras samt
vilka de administrativa effekterna med systemet blir är viktiga frågor som
måste utredas vidare inom Jordbruksverkets uppdrag (för juridiska
aspekter se nedanstående åtgärd). Lantbrukarnas behov av stabilitet i
ersättningarnas utformning och regelverk bör också beaktas i
utformningen av ett framtida landsbygdsprogram.
Förenlighet med EU:s regelverk och WTO-överenskommelser
Förslaget innebär att Sverige inom EU ska vara pådrivande för att det
inom landsbygdsprogrammet blir möjligt att betala extra för uppnådd
miljönytta. För att genomföra detta måste troligtvis Rådets förordning
(EG) 1698/2005232 ändras eftersom ett värdebaserat ersättningssystem
sannolikt hamnar i konflikt med förordningens artikel 39 punkt 4 som
anger att ”Stöden skall beviljas på årsbasis och skall täcka extrakostnader
och inkomstbortfall till följd av åtaganden som gjorts. Vid behov får de
även täcka transaktionskostnader”. Det är heller inte möjligt för EU att
ha stöd eller ersättningar till jordbruket som kommer i konflikt med
internationella handelsöverenskommelser inom WTO. Enligt annex 2 i
WTO:s ”Agreement on Agriculture” får inhemska stöd till jordbruket
endast ges om de inte har någon, eller maximalt en minimal,
handelssnedvridande effekt på produktionen. I vilken utsträckning de
olika alternativen kommer i konflikt med nuvarande
landsbygdsförordningen och WTO-överenskommelser behöver därför
utredas närmare och bör ingå i Jordbruksverkets utredningsuppdrag.
Förstärkt utvärdering av landsbygdsprogrammet

Expertgruppen föreslår att Sverige snarast avsätter en procent av
programmets budget till uppföljning och utvärdering av programmet.
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Landsbygdsprogrammen i Europa har under en längre tid fått utstå kritik
för brister i uppföljning och utvärderingen233, 234. Dataunderlag är ofta av
låg kvalitet och avsaknad av utgångsdata att jämföra med är ett annat
problem235. Trots att stora summor används till EU:s
landsbygdsprogram är det fortfarande till viss del oklart vilken effekt
dessa medel haft på de mål som satts upp, detta gäller speciellt för mål
som berör biologisk mångfald236. Uppföljningen domineras av
indikatorer som mäter omfattning, både i areal och i antal företag.
Effektindikatorerna är få och i uppföljningen mäts ofta effekt på fältnivå
medan mål och indikatorer uttrycks på nationell nivå237.
Halvtidsutvärderingen238 av det svenska landsbygdsprogrammet 20072013 menar att uppföljningen av landsbygdsprogrammet försvåras av
bristande underlag men också av att frågorna i många fall är komplexa
och att åtgärder berör flera olika områden och integrerar med varandra.
För att förbättra framtida utvärderingar anser man att det framför allt
krävs långsiktighet i utvärderingarna genom att:
 förbättra planering av utvärderingarna,
 utvärderarna (eller någon annan instans) bör involveras tidigt i
processen,
 relevanta data samlas in,
 underlag kontinuerligt tas fram,
 relevant forskning initieras.
I två efterföljande rapporter239, 240 upprepas många av
halvtidsutvärderingens förslag men det nämns även att basdata och
referensdata behövs i mycket större omfattning än i dag. Även fler
långtidsstudier behövs eftersom korttidsstudier riskerar att underskatta
effekterna i de fall där det finns en tidsfördröjning mellan åtgärd och
effekt. Det är också viktigt att utvärderingsmetoder utvecklas innan
utvärderingen sker, och inte parallellt med att detta arbete sker.
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I förhållande till svårigheten att utvärdera programmet och att det är
stora summor som investeras i landsbygdsprogrammet avsätts det
relativt sett ytterst små medel till utvärdering241. För nuvarande svenska
landsbygdsprogram (2007-2013) är budgeten för uppföljning och
utvärdering för hela programperioden ca 140 miljoner kr, vilket är
ungefär 0,4 procent av programmets totala budget242.
Ökad finansiering för utvärdering av landsbygdsprogrammet

Enligt artikel 66 i EU:s landsbygdsförordning243 får maximalt 4 procent
av den totala nationella landsbygdsprogramsbudgeten användas till
tekniskt stöd (TA-medel). Dessa medel ska finansiera förberedelser,
administration, övervakning, utvärdering, information och kontroller
inom landsbygdsprogrammet. Sverige har för hela programperioden
avsatt 2,9 procent (1, 1 miljarder kr) av programmets budget till tekniskt
stöd.
Expertgruppen föreslår att Sverige avsätter en procent av programmets
budget till uppföljning och utvärdering, dvs. mer än en fördubbling av
dagens nivå. Det innebär att andelen av landsbygdsprogrammets budget
som avsätts som TA-medel ska öka till mellan 3,5- 4 procent. I ljuset av
den kritik som förts fram mot de europeiska landsbygdsprogrammen är
det avgörande både för programmens effektivitet och för deras
trovärdighet att utvärdering sker på ett sätt och med en omfattning som
medför att effekterna av programmet kan utvärderas på ett vetenskapligt
konsekvent sätt. Mycket av den kritik som riktats mot
landsbygdsprogrammen är att utvärdering i många fall omöjliggörs på
grund av bristande dataunderlag. En stor del av de extra avsatta medlen
bör därför användas till datainsamling, att ta fram relevanta underlag, att
initiera forskning och utveckling och anpassning av modeller att använda
i utvärderingen. En ökad datainsamling bör där så är möjligt samordnas
med pågående miljöövervakning.
Kontinuerligt arbete med kommande landsbygdsprogram

Expertgruppen föreslår att Sverige på nationell nivå kontinuerligt arbetar
med förberedelser, planering och utformandet av kommande
landsbygdsprogram. Arbetet med kommande landsbygdsprogram har
ofta påbörjats relativt sent, vilket medfört att tidsbrist drabbat arbetet.
Möjligheten att hantera vissa utredningsfrågor och se över alternativa
utformningar av programmet har därmed inte funnits. En tydlig och
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genomtänkt långsiktig strategi för landsbygdsprogrammet behövs också
för Sveriges agerande inom EU. Ett kontinuerligt arbete med
utformning, genomförande och strategisk planering för kommande
program behövs därmed.
Expertgruppen föreslår därför att regeringen möjliggör för ett
kontinuerligt och långsiktigt arbete med frågor och strategier för
kommande landsbygdsprogram.
Fokusera landsbygdsprogrammet

Flera av landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar fick i
halvtidsutvärderingen av programmet kritik för att vara endera
ineffektiva i att leverera de resultat som efterfrågas eller för att vara svåra
att utvärdera på grund av bristande dataunderlag. Halvtidsutvärderingen
lämnade förslag på förbättringar av programmet på både kort och lång
sikt. Liknande kritik och förslag ges i Eso-rapport 2013:6. Vissa
miljöersättningar bedöms i dessa rapporter som mindre effektiva i och
med att de är breda och enbart ger diffusa miljöeffekter. Stöd till projekt
som sannolikt kommer att genomföras även utan stöd anses också som
mindre motiverade. Stöd till innovationer och stöd för att skapa en
infrastruktur för att stimulera och fånga upp möjliga innovativa idéer
bedöms som viktiga.
Expertgruppen föreslår att en översyn görs av landsbygdsprogrammets
insatser med syftet att fokusera på åtgärder som genom utvärdering visat
sig ge tänkt resultat. Programmet bör även fokuseras på miljöinsatser
och sådana insatser och innovationer som kan bidra till långsiktig
bestående landsbygdsutveckling. Översynen bör påbörjas efter
slututvärderingen av nuvarande landsbygdsprogram för att effekter av
nuvarande program ska kunna tas med i översynen. Slututvärderingen av
miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006244, halvtidsutvärderingen
och kommande slututvärdering av nuvarande program bör tillsammans
utgöra tillräckligt med underlag för att fokusera programmet. Även
Riksrevisionen har granskat landsbygdsprogrammet och resultatet av det
arbetet ska också ligga till grund för att förbättra genomförandet av
programmet245.

244

Andersson, R., Kaspersson, E., Wissman, J. 2009. Slututvärdering av Miljö- och
landsbygdsprogrammet 2000-2006. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-86197-01-8.
245
Riksrevisionen 2013. Landsbygdsprogrammet - från jordbruksstöd till landsbygdsstöd?
(RiR 2013:13).

94
Samarbete runt Östersjön

Ett brett samarbete sker mellan länderna kring Östersjön, inte minst i
arbetet inom Baltic Sea Action Plan (BSAP). Samarbete sker också inom
EU:s Östersjöstrategi som antogs 2009 med målen att rädda havsmiljön,
att länka samman regionen och att öka välståndet. Även möten mellan de
nationella landsbygdsnätverken förekommer på Östersjönivå.
Konferenser om biologisk mångfald och skötsel av naturtyper
genomförs också med Östersjöregionen som gemensam nämnare246.
Däremot förekommer ingen samordning av insatser inom
landsbygdsprogrammens miljöåtgärder Östersjöländerna emellan.
Östersjön förenar

När det gäller jordbrukets naturgivna förutsättningar, miljöfrågor, arter
och naturtyper förenar Östersjön snarare än skiljer områden åt. Flera
arter och naturtyper som omnämns i art- och habitatdirektivet247 och
fågeldirektivet248 finns i flera länder i området runt Östersjön. Många
kustnära och pelagiska arter som lever i Östersjön är också oberoende av
nationsgränser. Möjligheten att bevara enskilda arter i livskraftiga
populationer i ett land är beroende av nationella insatser men även av
insatser i närliggande länder. Både arter och naturtyper är därmed
beroende av gemensamma insatser i flera Östersjöländer för att bibehålla
gynnsam bevarandestatus.
De flesta länderna runt Östersjön är medlemmar i EU och omfattas
därmed av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess
landsbygdsprogram. Varje land anpassar sina egna landsbygdsprogram
efter de specifika problem som ska hanteras. Det finns dock flera EUgemensamma intressen som hanteras nationellt inom
landsbygdsprogrammen. EU:s gemensamma mål för biologisk mångfald
är ett exempel på detta. Stöd och ersättningar för specifika behov vid
förvaltandet av Natura 2000-områden och insatser för att uppnå både
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet omfattas också av
landsbygdsprogrammen. Vikten av samordnade insatser inom större
regioner är något som påpekats av både EU och forskare249,250.

246

Agricultural Research Centre 2013: Baltic Sea Regional Conference. Quo vadis, farmland
biodiversity? Outcomes of an international conference 14-15 November 2012, Tartu,
Estonia.
247
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter.
248
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om
bevarande av vilda fåglar.
249
Europeiska kommissionen 2011. EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020.
250
McKenzie, A. J. m.fl. 2013. Landscape-scale conservation: collaborative agrienvironment schemes could benefit both biodiversity and ecosystem services, but will
farmers be willing to participate? Journal of Applied Ecology 50: 1274-1280.

95
Behov av ökat samarbete

Expertgruppen bedömer att det finns behov av ett ökat samarbete mellan
Östersjöländerna när det gäller utformandet av miljöåtgärder inom
landsbygdsprogrammen. Förslaget innebär inte att de olika nationella
programmen runt Östersjön ska samordnas, utan snarare att sondera
möjligheter till att genomföra gemensamma insatser där så bedöms vara
relevant.
Sverige bör vara pådrivande i ett sådant samarbete genom att bjuda in
övriga medlemsländer runt Östersjön till gemensamma samtal. Arbetet
kan organiseras som en del i Östersjöstrategin eller samarbetet inom
landsbygdsnätverket och kan därmed utnyttja en befintlig plattform.
Landsbygdsnätverket är en arena för dialog, lärande och samverkan
mellan EU:s Östersjöländer. Samtalen är informella informationsutbyten
för att öka förståelsen för hur man arbetar i de olika länderna.
Gemensamma satsningar över nationsgränserna är något som redan i dag
efterfrågas av deltagarna i landsbygdsnätverket. Att skapa en arena för ett
formellt samarbete där diskussioner kan utmynna i förslag på konkreta
transnationella åtgärder som förs in i respektive landsbygdsprogram
anser expertgruppen vara motiverat. Nuvarande landsbygdsnätverk fast
med ett bredare mandat bör vara en lämplig arena för ett sådant
samarbete.
Konsekvensbedömning
Ändamålsenlighet

Förslaget är ändasmånsenligt genom att det föreslår åtgärder som avser
att stärka landsbygdsprogrammets ekonomiska och resultatmässiga
effektivitet. Åtgärden bidrar därför till att ytterligare stärka
landsbygdsprogrammets insatser för att nå miljömålen. Förslaget
kommer att påverka flera miljömål så som Giftfri miljö, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Rådighet

Jordbrukspolitiken är harmoniserad inom EU. Förslag som syftar till att
ändra på EU-gemensamma regler, som att betala för uppnådd miljönytta,
måste därför drivas inom EU. Sverige har i övrigt stor rådighet över
utformandet av det nationella landsbygdsprogrammet. Flera av
åtgärderna i förslaget kan Sverige därför bestämma om själva.
Programmet ska dock godkännas av EU innan det träder i kraft.
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Kostnadseffektivitet

Expertgruppens förslag om att förändra landsbygdsprogrammet med
syfte att öka programmets effektivitet innebär att ingående resurser
används på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Statsfinansiella effekter

Förslaget bedöms inte ha några statsfinansiella effekter. De förändringar
som föreslås kan ske genom omfördelningar inom
landsbygdsprogrammets budgetramar. Det framåtsyftande långsiktiga
arbetet med landsbygdsprogrammet bedöms kunna täckas med medel
från landsbygdsprogrammets budget för tekniskt stöd. De utredningar
som föreslås bedöms kunna ske inom myndigheternas befintliga
budgetramar.

