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Abstract 

Wooded pastures are common in the agricultural landscape in Sweden, often rich in natural 
and cultural values. It is not a well confined biotope but consist of a semi-open landscape 
with a complex pattern and wide variation of tree and shrub coverage. The values in the 
wooded pastures have been created through a long history of management. 
 
One major threat to wooded pastures is ceasing management. Yearly and intensive grazing 
has been demanded for several years in order to receive economical support. At the same 
time trees and bushes have often been regarded as vegetal invasion. In 2007, during the 
European commission’s revision of the direct payment, the Swedish definition of pastures 
became questioned. Sweden was supporting pastures that should not be eligible to direct 
payment. The Swedish board of Agriculture changed the definition twice in two years 
before the European commission was satisfied. Today 60 trees per hectare are allowed in 
pastures with public values. 
 
One of the objectives of this study is to examine the effects of the latest definition of 
pastures made in 2009 by the Swedish Board of Agriculture. The results show that more 
than one third of the farmers have been affected and many have withdrawn parts of their 
pastures from the applications for environmental support. Clearing of trees was also a 
common effect and surprisingly many farmers chose to clear dying or dead trees. Apart 
from affecting the farmers the total area of the pastures in Sweden has shrunk. Conclusion 
drawn from this study is that the new definition of pastures has had a rather large affect on 
the Swedish farmers    
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Sammanfattning  
Den trädbärande betesmarken är en del av det svenska jordbrukslandskapet och innehåller 
ofta många natur- och kulturvärden. Den är inte en väl avgränsad biotop utan består av ett 
mosaikartat landskap med öppen gräsmark, buskar och träd med varierande täckningsgrad. 
De värden som går att finna i den trädbärande betesmarken är skapade av en kontinuerlig 
hävd.  
 
Ett av de största hoten mot de trädbärande betesmarkerna idag är igenväxning. I många år 
har en årlig och hård avbetning varit ett krav för att berättigas till ekonomisk ersättning 
samtidigt har träden och buskarna hamnat i kläm då de klassas som en del av 
igenväxningen. EU: s stöd har länge varit kopplat till produktionen men 2005 kom 
frikopplingen och gårdsstödet infördes i Sverige. Vid EU-kommissionens revision av det 
nya stödet 2 år senare riktades kritik mot Sveriges definition av betesmark. Definitionen 
omarbetades och kraven för att berättigas till stöd stärktes, betesmarker med allmänna 
värden fick endast innehålla 50 träd/hektar exklusive hävdträd. Ändringen bedömdes inte 
dock vara tillfredställande och i samarbete med kommissionen utarbetades ytterligare en ny 
definition. Den nya definitionen, som tillåter max 60 träd/hektar inklusive hävdträd i 
marker med allmänna värden, började gälla 19 mars 2009. 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka effekter den nya definitionen av 
betesmark har fått bland Sveriges lantbrukare och om arealen betesmark minskar. Detta har 
gjorts genom en litteraturstudie, en enkätundersökning bland lantbrukare i Skåne och 
Örebro län samt genom en intervju med representanter från Jordbruksverket.  
 
Resultatet visar att 35 % av de lantbrukare som svarade på enkäten hade på något sätt 
påverkats av regeländringarna. Av dessa lantbrukare valde drygt tre fjärdedelar att ta bort all 
eller delar av arealen ur ansökan. 52 % av lantbrukarna valde att röja till följd av 
regeländringarna 2008 och 2009. Lantbrukarnas röjning orsakade inga anmärkningsvärda 
skador på vare sig marken eller den kvarvarande vegetationen i betesmarken. Det som dock 
var förvånande var att 40 % röjde döende och/eller döda träd. Preliminära siffror från 
Jordbruksverket visar att arealen betesmark fortsättar att minska. Totalt kan 39 000 hektar 
betesmark ha förlorat rätten till ersättning på grund av den nya definitionen i kombination 
med uppdateringen av Jordbruksverkets blockdatabas.  
 
Vilka effekter definitionsändringarna kommer att få ur ett långsiktigt perspektiv är för tidigt 
att avgöra. Denna studie visar att en del effekter redan idag har kunnat upptäckas. 
Slutsatsen är att ändringarna har väckt starka känslor, många lantbrukare har påverkats och 
att det fortfarande finns oklarheter kring ändringarna och hur de i fortsättningen kommer 
att påverka lantbrukarna.  
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1. Inledning 

Den trädbärande betesmarken har en lång historik och är liksom dagens jordbrukslandskap 
formad av en kombination av traditionella och moderna markanvändningsmetoder (Ihse, 
1995; Ekstam, 2000). Det är just den historiska markanvändningen i kombination med 
trädens och buskarnas rumsliga variation som gynnar den biologiska mångfalden och gör 
den trädbärande betesmarkerna till en artrik biotop (Ihse & Skånes, 2008). Få biotoper 
rymmer så många mikrohabitat som de trädbärande betesmarkerna med sina träd och 
buskar, solbelysta och skuggiga partier, betade och betesskyddade områden (Axelsson 
Linkowski & Svensson, 2009; Eriksson, 2008).   
 
De senaste 50 åren har diversiteten i gräsmarker minskat främst på grund av upphörd hävd, 
ändrad markanvändning, fragmentering och en allt intensivare produktion inom jordbruket 
(Ahnland, 1996; Ihse, 1995). Biotoperna som hör till jordbrukslandskapet har alltid varit 
fragmenterade på grund av landskapets mosaikartade utseende. Det som händer i det 
moderna jordbrukslandskapet är att biotoperna blir mer och mer fragmenterade då deras 
ytor minskar. Det som återstår idag är oftast isolerade ”öar” i ett för övrigt modernt 
landskap kraftigt påverkat av människan. När ytan i en biotop minskar får färre individer 
plats, nischerna minskar i antal, samspelet mellan arter minskar och konnektiviteten avtar 
(Norderhaug et al., 2000; Linkowski & Lennartsson, 2005; Eriksson et al., 2002). 
 
Minskande arealer är en av anledningarna till att ängs- och betesmarker inkluderas i det 13:e 
miljömålet, ”Ett rikt odlingslandskap”. Enligt det första delmålet ska samtliga betesmarker 
senast år 2010 bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden och arealen hävdad 
betesmark av de mest hotade typerna skall utökas med minst 13 000 hektar till år 2010 
(Miljödepartementet, 2001). Som situationen ser ut idag så har delmålet inte uppnåtts och 
det krävs fler och kraftigare åtgärder för att huvudmålet ska nås inom tidsramen 
(Miljömålsrådet, 2010; www. 1)1. 
 
Ett sätt att arbeta mot att uppnå miljömålen är EU: s ersättningssystem till jordbruket där 
lantbrukare får ersättning för att hävda sina marker och gynna den biologiska mångfalden. 
År 2005 infördes det en ersättning inom EU som inte längre var kopplad till gårdens 
produktion (Jordbruksverket, 2007a) och stödansökningarna ökade kraftigt (SCB, 2009). 
Två år senare, 2007, vid EU-kommissionens revision av den nya stödformen riktades stark 
kritik mot Jordbruksverkets definition av betesmark, Sverige ansågs dela ut stöd till 
betesmarker med för många träd och buskar (Jordbruksverket, 2007b). Definitionen 
omarbetades och kraven för att berättigas till stöd stärktes, betesmarker med allmänna 
värden fick endast innehålla 50 träd/hektar exklusive hävdträd. Ändringen bedömdes dock 
inte av EU-kommissionen som tillfredställande och i samarbete med kommissionen sattes 
därför nya kriterier upp och ytterligare en ny definition utarbetades. Den nya definitionen, 
som tillåter max 60 träd/hektar inklusive hävdträd i marker med allmänna värden, började 
gälla 19 mars, 2009 (ibid.).  
 
Hur denna definition i framtiden kommer att påverka hur stora arealer som får ersättning 
återstår att se. Denna studie är tänkt att ge en bild av vad som hittills hänt till följd av 
ändringarna av betesmarkerdefinitionen 2008 och 2009 och de regeländringar de medfört 
samt vad som kan komma att hända inom den närmsta framtiden med de trädbärande 
betesmarkerna på regional nivå i Skåne och Örebro län. 

                                                 
1 Internetkällor hänvisas enligt modellen (www. x) 
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1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter Jordbruksverkets nya definition av 
betesmark har fått samt vilka konsekvenser regeländringarna kan få. Studien ska även ge en 
bild av vad som hittills hänt och kan komma att hända inom den närmsta framtiden med 
de trädbärande betesmarkerna på regional nivå i Skåne och Örebro län. Frågeställningarna i 
denna studie är följande: 

 
 Vilka värden finns knutna till den trädbärande betesmarken? 
 Hur har tidigare former av ersättningar till betesmarker sett ut? 
 Hur många stödsökande har påverkats av regeländringarna 2008 och 2009? 
 Vilken information har lantbrukare delgivits från Jordbruksverket och länsstyrelsen 

i samband med de två senaste regeländringarna 2008 och 2009 samt om denna 
information var tillräcklig? 

 Vilka åtgärder har lantbrukarna vidtagit till följd av regeländringarna och vad har 
hänt med de arealer som förlorat rätten till ekonomisk ersättning? 

 Vad tycker lantbrukarna om Jordbruksverkets nya regler för tillåtet antal träd i 
betesmarker? 

 Vilket värde har den trädbärande betesmarken för lantbrukarna? 
 Har arealen betesmark med rätt till ersättning minskat till följd av ett hårdare 

regelverk och hur dess närmaste framtid ser ut?  
 
Denna studie är bland de första att ta upp effekter och reaktioner hos lantbrukarna sedan 
regeländringarna 2009 och målet är därför att öka kunskapen kring vad regeländringarna 
2008 och 2009 inneburit, vilken information som nått fram, vilket mottagande de nya 
reglerna fått samt vilka effekter ändringarna har fått för lantbrukarna på regional nivå.  

2. Bakgrund 

2.1. Sverige i Europa 

Sverige, eller snarare Skandinavien, skiljer sig från övriga Europa på många sätt inte minst 
när det gäller de naturgivna förutsättningarna (SNA, 2002). Under den senaste istiden låg 
hela Sverige begravd under inlandsisen vilket har medfört att jordtäcket är relativt tunt och 
domineras av morän. De bästa odlingsmarker som idag används som åker utgörs främst av 
finsediment som avsatts på ishavsbotten medan odlingsmarker i övriga Europa utgörs av 
djupa lössjordar som transporterats av vinden. Sveriges berggrund består främst av sura 
bergarter vilket medför att den naturliga näringstillförseln är låg på många platser (ibid.). 
Detta är enbart en mängd av de skillnader man bör ha i åtanke vid jämförelser och 
beslutsfattningar.  

2.1.1. Jordbruket inom EU 

Jordbruk är den vanligaste markanvändningen i Europa och utgör ungefär 45 % av EU: s 
yta (Henle et al., 2008; Stoate et al., 2009). Detta medför att jordbrukspolitiken har en stor 
inverkan på den biologiska mångfalden även utanför jordbruksmarken. Många ekosystem i 
Europa är direkt beroende av att folk fortsätter att bruka sina marker med traditionella 
metoder för att den biologiska mångfalden inte ska gå förlorad. Ett ständigt hot är därför 
de pågående markanvändningsförändringar som sker där det småskaliga jordbruket ersätts 
av ett mer storskaligt och specialiserat (Bernes, 1994; Eriksson et al., 2002; Henle et al., 
2008; Stoate et al., 2001).  
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En av de bidragande orsakerna till de markanvändningsförändringar som skett de senaste 
åren var när EU öppnade marknaden för de 10 nya medlemsländerna som anslöt 2004 men 
även införandet av direktstöden 2005. En öppen marknad innebar högre inkomster för 
storskaliga lantbrukare och direktstöden skapade gynnsammare förutsättningar för 
specialisering och intensifiering (IEEP, 2008). En stor fördel med direktstöden var att de 
bidrog till att produktionen anpassades till marknadens efterfrågan istället för att som 
tidigare vara kopplad till produktionen (Jordbruksverket, 2007a). Vilken effekt 
förändringarna får ur ett längre perspektiv är svårt att uttala sig om samtidigt som 
effekterna skiljer sig mellan olika EU-länder. Generellt har ändringarna inneburit att 
överproduktion kunnat undvikas och att trycket på ekosystemen inom jordbruket minskat. 
Sämre förutsättningar har dock uppstått inom djursektorn i konkurrenssvaga områden där 
småbrukare med fritt gående djur blivit lidande när produktionen i allt större utsträckning 
inriktats på större och ständigt stallade djurbesättningar (Stoate et al., 2009). 
 
Trots många justeringar i EU: s jordbrukspolitik intensifieras jordbruket i vissa områden 
samtidigt som det i andra, mindre lönsamma områden, överges. Det ekonomiska värdet i 
det traditionella jordbruket sjunker och konkurrensen på den fria marknaden får många 
småbrukare att överge sina gårdar samtidigt som marknaden börjar efterfråga andra 
produkter (ibid.).  

2.1.2. Gräsmarkerna i Europa de senaste 1000 åren 

Rent historiskt är det svårt att avgöra i vilken utsträckning Europas marker har betats, dels 
på grund av att det är svårt att definiera vad som är betade ytor men också för att Europa 
är så rikt på naturtyper. Det man räknar med är att i stort sett hela Europa, utom östra 
delen, betades i någon utsträckning redan för 1000 år sedan. Med några få undantag var 
betes- och slåttermarker den dominerande markanvändningen i Europa de följande 800 
åren. Detta har betytt otroligt mycket för den konkurrenssvaga och betesgynnade floran 
och faunan som under denna period fick goda förutsättningar för expansion. De arter som 
gynnades av ett mer konstant betestryck tvingades dock bort från de mest uppodlade 
områdena i Europa. Under denna period var det inte enbart öppna marker som betades 
utan även skogen som då var glesare än dagens (Emanuelsson, 2009).  
 
De förändringar som skett de senast 200 åren i Europa är att allt fler betesmarker har plöjts 
upp och gödslats men det finns fortfarande kvar en del av det traditionella 
odlingslandskapet. Något som försvårar dagens jordbrukspolitik är att det i Europa saknas 
termer för alla olika typer av betesmarker samt att det förekommer skillnader i definition 
och gränsdragning vilket skapar problem. Ett exempel som Urban Emanuelsson (2009) tar 
upp är när kartor med olika klassificeringssystem ska jämföras, där en del kartor endast har 
en kategori gräsmark medan andra skiljer mellan ”odlad mark” och ”gräs- och betesmark”. 
Många gånger hamnar dessutom kraftig gödslade betesmarker i samma kategori som 
traditionella ogödslade. Ett annat stort problem är de träd- och buskrika betesmarkerna 
som kan innehålla höga värden även fast floran i fältskiktet är artfattig. Gränsdragningar 
mellan vad som är skog och vad som är betesmark, förekomst av skogsbete och 
definitionen av en skog skiljer sig mellan olika europeiska länder vilket också bidrar till 
oklarheter (ibid.).  
 
Det går inte att enkelt besvara en fråga som ”Var går gränsen för hur svagt en skog kan 
betas för att den ska definieras som betesmark?” Många gånger är det en glidande övergång 
och därmed svårt att rita en klar gräns vilket medför att det är kunskapen och 
betraktelsesätt hos tolkaren som avgör hur det slutliga resultatet ser ut. Var man drar 
gränser och hur man definierar olika betesmarker är viktiga inte minst ur natur- och 
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kulturmiljövårdssynpunkt. Hur olika typer av betesmarker och deras värden bedöms 
påverkar nämligen vilka åtgärder somvidtas och hur ersättningarna inom bland annat EU:s 
landsbygdsprogram fördelas.  

2.2. Vården av ängs‐ och betesmarker i Sverige 

Följande kapitel belyser ängs- och hagmarkernas behandling under perioden från  
1900-talets början fram till idag då målsättningen inom naturvården och synen på 
naturvårdsarbetet i Sverige förändrats. 

2.2.1. Naturskydd inleder naturvårdsarbetet 

I början av 1900-talet var målet med naturvårdsarbetet att skydda värdefulla områden, det 
vill säga orörd natur, från människan. Detta fick stora konsekvenser för bland annat ängs- 
och betesmarker där hävden var en förutsättning för att de höga värdena skulle bestå. Ett 
exempel är Ängsö nationalpark som inrättades 1909 för att skydda det gamla 
odlingslandskapet med sin rika flora och fauna. För att skydda detta vackra landskap från 
människan slutade man hävda marken, allt enligt vad man vid den tiden trodde var bäst. 
Resultatet blev att de värden man ville skydda försvann inom loppet av 30 till 40 år.  
Hävdgynnade och konkurrenssvaga arter hade försvunnit och ängarna hade växt igen med 
sly. Genom att hävden återupptogs med slåtter och bete återvände värdena och man kunde 
rädda nationalparken (Ihse & Lindahl, 2000).  

2.2.2. Kunskapen ökar  

Kunskapen om hävden och den historiska markanvändningens betydelse för den biologiska 
mångfalden har först de senaste decennierna ökat. Detta inte minst tack vara den nationella 
överblick som Sverige skaffade sig genom ”Ängs- och hagmarksinventeringen”, 1987 till 
1992, och därefter ”Ängs- och betesmarksinventeringen”, 2002 till 2004 (Jordbruksverket, 
2005). Information från inventeringarna utgör idag ett viktigt inlägg när betesmarkernas 
värden diskuteras inom politiken. Sveriges inträde i EU och införandet av miljöstöden till 
värdefulla ängs- och betesmark har även bidragit till att mer informationsmaterial tagits 
fram och spridits bland naturvårdare och lantbrukare.  
 
Något som dock är ett problem idag är att kopplingen mellan fältskiktet och träd- och 
buskskiktet saknas. När äng- och hagmarksinventeringen genomfördes fokuserade man 
inom naturvårdsarbetet på gräsmarkernas gräs och örter medan buskar och träd hade en 
underordnad betydelse. Idag ligger fokus istället på träden och buskarna vilket har bidragit 
till en konflikt då EU:s regelverk enbart fokuserar på markskiktet och tar inte hänsyn till att 
vissa betesmarker kan innehålla värden som endast är knutna till träd- och buskskikt.   

2.2.3. Från orörd till bra hävd, en fråga om omfattning 

Idag är hävdens betydelse inte ifrågasatt, istället är det omfattningen som diskuteras. Länge 
har en årlig och hård avbetning varit ett villkor för att få rätt till miljöersättning för skötsel 
av naturbetesmark (Jordbruksverket, 1997). Betestrycket har historiskt uppfattats som 
mycket hårt vilket varit en av orsakerna till motiveringen, men en större kunskap visar att 
antalet kreatur har varierat historiskt, och med dem även betestrycket (Dahlström, 2006).  
Idag inriktas naturvårdsarbetet ofta på att bibehålla en god hävd men även att skydda och 
bevara de mest artrika habitaten. Många gånger handlar det om att skydda gräsmarker med 
hög biodiversitet och/eller höga kulturvärden (Lindborg et al., 2008).  
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2.3. Den trädbärande betesmarken  

Den trädbärande betesmarken är inte en botaniskt väl avgränsad biotop utan utgörs snarare 
av ett mosaikartat landskap med öppen gräsmark, buskar och träd med varierande 
täckningsgrad. Det är variationerna som ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald 
med hög resiliens och många ekosystemtjänster (Ihse & Skånes, 2008).  
 
Det finns en mängd olika faktorer som avgör den biologiska mångfalden i en gräsmark. De 
arter man finner idag återspeglar oftast den historiska markanvändningen på platsen men 
även dagens skötsel avgör vilka arter som gynnas och kommer att finnas kvar inom den 
närmaste framtiden (Nordenhaug et al., 2000; Lindborg & Eriksson, 2004). Den höga 
biologiska mångfalden i gräsmarker som betas eller slås kan förklaras med hjälp av 
termerna störning och stress. Störningen sker i form av hävd, detta skapar stress genom att 
sänka näringsnivån och bidrar till ändrade konkurrensförhållanden där konkurrenssvaga 
arter får möjlighet att etablera sig (Grime, 2000). Träden och buskarna i betesmarker är 
viktiga delar genom att de genom sin struktur skapar en mängd mikrohabitat som påverkar 
artsammansättningen ytterligare. Träden och buskarna utgör också själva en egen livsmiljö, 
bidrar med näring samt erbjuder skugga och skydd för många arter (Peterson, 2005). 
 
Näringstillgången har alltid varit en begränsad faktor inom jordbruket, särskilt i Sverige där 
berggrunden är fattig på näringsämnen och jordarna tunna (SNA, 2002).  Genom historien 
har metoderna för att lösa näringstillgången fungerat som en drivande faktor i 
odlingslandskapets förändring. Jordbrukets utveckling delas huvudsakligen in i tre faser: 
röjgödsling, gödsling och konstgödsel (se avsnitt 2.4.1.) (Ekstam, 2000).  
 
Något som gör trädbärande betesmarker speciella är att träden och de vedartade växterna, 
genom sina djupa rötter, kan utnyttja näringsämnen som finns lagrade i den vittrade 
mineraljorden. Näringsämnena binds i bladen som i sin tur ger näring till gräsen och 
örterna när de fälls till marken. I en trädbärande gräsmark kommer på så sätt en större 
mängd näring i cirkulation än på en trädlös (Emanuelsson et al., 2002). Denna näring kan 
vara livsviktig för många arter, till exempel gräs och örter, vars rötter är grundare och 
saknar förmågan att nå den näring som finns djupare ner i jorden. Träd och vedartade 
växter fungerar helt enkelt som ekosystemets näringspump. Genom denna process kan 
betesväxterna föda kreaturen långsiktigt utan vare sig markberedning eller gödsling. 
 
Det finns inga exakta siffror på hur många arter som är knutna till den trädbärande 
betesmarken. Det man dock vet är att många av de rödlistade arterna i Sverige går att finna 
i odlingslandskapet (se Tabell 1, Gärdenfors, 2005), Majoriteten av dessa går med stor 
sannolikhet att finna i det mosaikliknade landskap som den trädbärande betesmarken utgör. 

 Tabell 1: Antal rödlistade arter i Sverige 2005. 

Organismgrupp Jordbrukslandskapet Totalt i Sverige 
Kärlväxter 329 485
Mossor och lavar 180 474
Fåglar 35 91
Skalbaggar 505 848
Fjärilar 250 379

 
Varifrån kommer då arterna ursprungligen? Möjliga förklaringar skulle kunna vara att 
arterna tidigare fanns i andra naturligt öppna miljöer som till exempel havsstränder, 
rasbranter, våtmarker eller ovan trädgränsen och att jordbrukets hävdade miljöer sedan 
fungerat som en samlingsplats. Arterna kan även ha invandrat med jordbruket och på så 
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sätt härstammar från andra klimatområden eller levt i de luckor som uppstår naturligt i en 
urskog. Svaret kan även vara att arterna utvecklats tillsammans med megaherbivorerna 
innan jordbruket satt sina spår i landskapet. Oavsett hur så har den trädbärande 
betesmarkens långa historia med en dynamik av intensiv hävd varvat med igenväxning 
skapat en unik flora och fauna som är anpassad till de olika förhållandena (Ekstam, 2000; 
Emanuelsson, 2009). 

2.4. Historisk bakgrund 

En åsikt som fått allmänt gehör i Sverige de senaste åren är att vi måste begrunda 
landskapets historia för att förstå och kunna sköta det vi ser framför oss idag (Skånes, 
1996; Käyhkö & Skånes, 2006). Trots att allt större arealer sköts med moderna 
brukningsmetoder finns det fortfarande kvar fragment från olika tidsperioder runt om i 
landskapet. Genom att studera de trädbärande betesmarkernas historia kan vi bättre förstå 
hur den kontinuerliga hävden skapat dess värden och vilka insatser som behövs för att 
behålla eller restaurera dessa värden (Larsson, 1971).  

2.4.1. Det tidiga jordbruket 

För cirka 11 000 år sedan, efter den senaste istidens slut, anlände de första människorna 
som försörjde sig som jägare och samlare till Skandinavien (Mattson, 1978). Det första 
jordbruket och boskapsskötsel introducerades för omkring 6000 års sedan (Berglund, 1991; 
Myrdal, 1999a). Vid den tiden var klimatet mildare än idag och landskapet dominerades av 
lövskogar (Mattson, 1978). För att skapa åkermark och öka tillgången på betesmark röjde 
man skogarna vilket bidrog till att störningståliga ljusälskande växt- och djurarter började 
etablera sig (Ekstam, 2000). 
 
Den första fasen i jordbrukslandskapets utveckling byggde på röjgödsling, skottskogar, 
skogsbete och lövfoder. Denna princip präglade landskapet i ungefär 3000 år (Myrdal, 
1999a). Röjgödsling innebär att näring frigörs vid röjning när vedväxter, träd eller buskar, 
får sina ovanjordiska delar kapade eller brända. När detta sker dör de finaste rottrådarna 
och marken får ett tillskott av näringsämnen, framförallt kväve. Ingreppet bidrar även till 
att nedbrytningsaktiviteten ökar i marken och det näringskapital som finns lagrat i marken 
kommer i omlopp. Dessutom minskar konkurrensen om växtplatsens resurser vilket gör att 
marken blir mer lämpad för åker- och betesbruk. Den positiva gödslingseffekten avklingar 
dock efter några år – 10-tals år. Vid den första röjningen av skogen finns ett stort 
näringskapital lagrat, dels i träden och dels i marken, och under några år kan denna areal ge 
goda skördar. När markens överskott av lättillgängliga näringsämnen är uttömt flyttas 
åkerbruket till nya platser medan den övergivna åkermarken istället används för betesdrift 
(Ekstam, 2000; Emanuelsson, 2009).  
 
Det landskap som genom röjgödslingen tog sin form var mer halvöppet och buskrikt, där 
bonden röjde och betesdjuren till stor del höll gräsmarksytorna öppna. På de öppna 
gräsmarksytor som skapades var odlingsintensiteten relativt låg. Trädesperioden varade ofta 
i decennier och betestrycket var lågt vilket gav en långsiktig och mer uthållig produktion 
(Slotte & Göransson, 1996). Allteftersom större delar av skogslandskapet exploaterades 
genom röjgödsling och ökad odlingsintensitet ökade risken för att marken övergick till ett 
gräsmarksstadium. Detta sker framförallt när näringskapitalet i form av biomassa inte 
hunnit byggas upp mellan röjningarna. För att förhindra detta krävdes det långa intervall 
mellan röjningstillfällena och ett lågt betestryck. Om trädesperioden varade för kort tid 
bröts cirkeln och man var tvungen att bryta marken för att frigöra ytterligare energi 
(Ekstam, 2000). Att bryta allt stora arealer mark gjorde åkerbruket mer arbetskrävande och 
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följden blev att folk blev mer bofasta. Med tiden krävdes det även att man brukade allt 
större arealer då även gräsmarkens näringskapital sjönk med tiden (Mattson, 1978; Myrdal, 
1999a).  
 
För ungefär 3000 år sedan, under äldre järnåldern, blev klimatet svalare och fuktigare i stora 
delar av Europa (Karlén, 1988). Följden blev att allt fler hus började byggas för att skydda 
människa, djur och foder mot det kärvare klimatet. Detta ledde till att foderbrist uppstod 
eftersom djuren stod i stall under vintermånaderna och därför krävde en högre tillgång på 
foder (Myrdal, 1999a; Slotte & Göransson, 1996). Stallningen av djuren medförde att man 
fick en ökad tillgång på gödsel som kunde spridas men även att foderinsamling blev en allt 
viktigare uppgift i det vardagliga jordbruket. Den ökade gödslingen och foderinsamlingen 
blev inledningen på en ny epok i jordbrukets och betesmarkens utveckling då odlingen 
intensifierades och jordbruket baserades på en kombination av åkerbruk och 
boskapsskötsel (Myrdal, 1999a; Ekstam, 2000). Små byar började sakta växa fram när 
odlingslandskapet blev mer tvådelat. De mest produktiva markerna stängslades in till 
inägomark (ängar och åkrar) och separerades på så sätt från utmarken (betesmarken) 
(Ekstam, 2000; Mattson, 1978).  

2.4.2. Den agrara revolutionen 

Under 1700-talet inleddes den omvandlingen av landskapet som kom att kallas den agrara 
revolutionen med förändringar i jordägande, odlingssystem, redskapsteknik och 
odlingsväxter (Gadd, 2000). Åkerarealen ökade på bekostnad av ängs- och betesmarker och 
produktiviteten inom jordbruket ökade. Utvecklingen inom djurskötseln stod dock relativt 
stilla under denna period. Antalet betesdjur begränsades av tillgången på vinterfoder då 
djuren stod i stall, vilket indirekt skyddade mot ett alltför högt betestryck i utmarkerna 
(Ekstam, 2000). Sverige hade sedan medeltiden tillämpat så kallat tegskifte där varje bys 
åkermark var uppdelat i flera stängslade gärden, sektorer. Inom varje gärde hade varje gård 
sin åker, teg, vilket kunde innebära att om byn var stor så hade varje gård sina smala tegar 
utspridda över stora områden. I samband med att storskiftet genomfördes från 1700-talets 
mitt reducerades antalet åkerlotter, tegar, och den tidigare allmänna utmarken delades upp 
mellan byarna och gårdarna (Gadd, 2000). I slutet av 1700-talet kom nästa skiftessystem, 
enskiftet, som var en vidareutveckling av storskiftet och ett försök att samla varje gårds 
skiften till ett enda. Enligt detta system skulle det finnas en bondgård per skifte vilket ledde 
till att byarna började splittras. Det krävdes dock att alla i byn var överens, vilket inte alltid 
var fallet, för att enskifte skulle ske. Att ha två olika skiftesindelningar var i längden inte 
hållbart vilket innebar att ytterligare en skiftesindelning, laga skifte, genomfördes och kom 
att gälla i stort sett hela Sverige. Enligt laga skifte delades utmarken upp och kom i privat 
ägo och varje bondes åkrar och ängar samlades i så få skiften som möjligt (Gadd, 2000; 
Weibull, 1923).   
 
Svedjebruket i kombination med skogsbete och bergshantering hade fram till slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet varit så omfattande att trädföryngringen försvårats på 
många platser. I början av 1900-talet var stora delar av södra och mellersta Sverige mer 
eller mindre skoglöst. (Mattson, 1978). Bergshanteringen i Bergslagen hade sedan 1600-talet 
krävt en hög virkestillgång men i slutet av 1700-talet minskade efterfrågan på virke när den 
engelska järnhanteringen blev oberoende av träkol och svenskt järn. Istället medförde den 
växande befolkningen att delar av skogen omvandlades till åkermark eller avverkades för 
bränsle eller byggnadsmaterial (Gadd, 2000). Skogsbetets inverkan på skogen har varierat. I 
tätbebyggda område blev utmarkerna mer eller mindre trädlösa under perioder medan det i 
mer glesbefolkade områden fanns utmark i överflöd (Emanuelsson, 2009).  
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Utmarken och skogen hade stor betydelse för hushållet inte minst för att den gav tillgång 
till virke, bränsle och material till redskap. Skogsbetet sågs inte som ett hot, inte ens i 
Bergslagen. Det var först i slutet av 1800-talet när skogen fick ett större värde för 
skogsproduktion som det började upprättas regler, lagar och rekommendationer om 
skogsskötsel. 1903 kom lagen om återplanteringsskyldighet, vilket även innefattade röjning 
och gallring. Efter detta blev skogsbetet en fiende inom skogsindustrin men det var inte 
förrän på 1930-talet, då lagen om betesfredning i skogen, som skogsbetet upphörde så gott 
som överallt (Axelsson Linkowski, 2009; Ekelund & Hamilton, 2001). 

2.4.3. Jordbruket under 1900‐talet 

Vid sekelskiftet hade jordbrukslandskapet omvandlats så pass mycket att begrepp som äng, 
hage, inäga och utmark börjat förlora sin innebörd. De ”naturliga” fodermarkernas roll 
som viktig näringskälla tog slut vilket medförde att ängs- och slåtterbruket på många platser 
upphörde och marken togs ur drift eller planterades med skog i de fall den inte användes 
som åker eller betesmark. Jakten på allt större arealer åkermark ledde även till sjösänkningar 
och mossodlingar vilket ytterligare förändrade landskapet. Under mellankrigstiden 
koncentrerades markutnyttjandet på intensivt brukade åkrar och ett aktivt skogsbruk 
inleddes. Åkerarealen kom att nå sin största utbredning omkring 1920-talet då konstgödsel 
började användas. Efter andra världskriget tog mekaniseringen av jordbruket fart och ny 
teknik effektiviserade odlingen och sparade arbetskraft samtidigt som konstgödseln spelade 
en betydande roll för den ökade avkastningen (Mattson, 1978; Morell, 2001).  
 
För att förbättra avkastningen på kött- och mjölkproduktionen i början av 1900-talet 
behövde man öka betesmarkernas produktionsförmåga och en mängd förbättringar 
rekommenderades. Svenska betes- och vallföreningen hade en drivande roll i 
förändringarna och förespråkade bland annat att betesdrift på svagproducerande 
betesmarker skulle upphöra. Åtgärder som rekommenderades var bland annat att alla 
betesmarker skulle stängslas in, att markberedning, gödsling och kalkning skulle införas 
samt att åkermark skulle avsättas för betesvallar (Elofson, 1918). Dessa åtgärder fick stöd 
av staten och ekonomiska bidrag för betesförbättringar infördes utan 
återbetalningsskyldighet. Med målet att höja produktionen på svagproducerande 
betesmarker fortsatte den statliga rådgivningen ända in på 1980-talet (Ekstam, 2000) när 
skogsproduktionen tog över med bland annat 5:3-bidraget (förklaras närmare nedan).    
 
I början av 1900-talet var det få som insåg vilka biologiska och kulturhistoriska värden som 
fanns knutna till naturbetesmarkerna. Den allmänna uppfattningen var snarare att 
betesdriften störde den naturliga vegetationsutvecklingen och störd mark betraktades som 
impediment. Det var få som hade intresse för vad som hände med den biologiska 
mångfalden när markanvändningen ändrades eller upphörde. Bland de få som kämpade för 
de natur- och kulturvärden som fanns i våra betesmarker kan Rutger Sernander och Mårten 
Sjöbeck nämnas. Trots deras ihärdiga arbete fortsatte den negativa utveckling för 
naturbetesmarkerna som hade inletts och kom att fortsätta fram till slutet av 1900-talet. 
Samtidigt som naturbetesmarkerna minskade i antal och deras biologiska värden utarmades 
började intresset öka bland allmänheten för att bevara de gamla ängs- och hagmarkerna 
(Ekstam, 2000; Axelsson Linkowski och Svensson, 2009).   
 
Något som fick en stor effekt var införandet av skogsvårdslagen 1979 då plantering av ny 
skog ordinerades i områden med olikådriga och ”luckiga” skogsbestånd. Enligt lagen (kap. 
5§3) hade man en skyldighet att anlägga ny skog om ”skogen är så gles eller till så stor del består 
av för marken olämpligt trädslag att dess tillväxt är avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig” 
(Ekelund & Hamilton, 2001). Denna lågproducerande, så kallade 5:3 skog, innefattade 



Jordbruksverkets nya definition av betesmark – Effekter och reaktioner hos lantbrukarna 
 

15 

många av de igenväxande men ändå artrika naturbetesmarkerna vilket fick konsekvenser 
när ny skog planterades. Genom en kombination av rådgivning, stöd och tillsyn blev 
avvecklingen av dessa marker omfattande. Detta väckte starka reaktioner och medförde att 
bestämmelsen blev väldigt omtalad. Under andra hälften av 1980-talet inledde Sveriges 
Riksdag en kraftig minskning av det statliga stödet som framförallt betalats ut för 
avveckling av lågproducerande skog. Den negativa utvecklingen för naturbetesmarker bröts 
i slutet av 1980-talet och i skogsvårslagen från 1994 fick produktionsmålet och miljömålet 
lika stor vikt. Skogen skulle brukas så att den gav en uthålligt och god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden bibehölls (ibid.).  
 
Det ökade intresset för hagmarker och det faktum att det saknades en systematisk 
inventering av deras lägen och värden bidrog till att man 1985 inledde en riksomfattande 
inventering, ”Ängs- och hagmarksinventeringen” (Naturvårdsverket, 1997), som fick ligga 
till grund för de ersättningar till naturvård som senare började betalas ut. Redan 1985 
började staten avsätta pengar för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA-bidrag) 
som delades ut till de lantbrukare som hävdade äldre fodermarker. Ersättningen var inte 
hög men fick ett stort värde för det lantbrukare som hade kämpat för att få bruka sin mark 
enligt traditionella metoder.   
 
De förändringar som skett de senaste decennierna är att arealen åkermark har minskat i 
omfattning och det traditionella brukandet av fodermarker har blivit alltmer sällsynt. Många 
av de näringsfattiga slåtterängarna har dikats, plöjts och uppodlats och de gamla 
hagmarkerna har i många fall fått växa igen till täta löv- och barrskogar (Eriksson & 
Hedlund, 1993; Bernes, 1994).  

2.5. Situationen idag  

Framtidsutsikterna för de trädbärande betesmarkerna är fortfarande svåra att avgöra men 
genom att försöka förstå dynamiken i landskapet och hur den påverkats av den historiska 
markanvändningen kan vi kanske lättare förstå konsekvenserna och de hot som denna 
biotop står inför i dagens föränderliga landskap.  
 
Idag är den tidigare glidande övergången mellan odlingsmark och skogsmark skarp 
(Mattson, 1978) och dynamiken som fanns i det historiska landskapet försvinner snabbt. 
Förr gjorde det inte så mycket om en yta växte igen då det fanns andra välhävdade ytor i 
närheten men idag leder igenväxningen och aktiv plantering av skog till fragmentering av 
de öppna biotoperna och därmed isolering av många tidigare vanliga och idag hotade arter 
(Cousins, 2001). 
 
Många av dagens trädbärande betesmarker har ett förflutet som löväng, utmark eller 
inhägnad betesmark (Dahlström, 2006). Idag är dessa fodermarkers höga produktionsvärde 
förlorat (Ihse & Lindahl, 2000) eftersom många av de trädbärande betesmarkerna är 
lågproducerande i jämförelse med de gödslade betesvallarna. Att markerna inte används det 
moderna samhället i samma utsträckning som tidigare får stora konsekvenser för de arter 
som är knutna till dessa marker som kräver kontinuerlig hävd (Ihse, 1995; Nordenhaug et 
al., 2000). 
 
Eftersom dagens mönster av arter till viss del återspeglar den historiska markanvändningen 
och landskapets dåtida uppbyggnad talar man ofta om utdöendeskuld (McCarthy et al., 
1997; Tilman et al., 1994). En art reagerar inte alltid direkt utan kan fortfarande existera på 
en plats trots att kvalitén och arean på dess habitat minskat. Detta kan innebära att många 
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marker bär på en utdöendeskuld och att vi fortfarande inte har sett resultatet av de senaste 
årens minskning av betesmarker. Långlivade arter är särskilt drabbade och det kan ta många 
år innan en art som är knuten till en viss miljö försvinner. Den trädbärande betesmarken 
med sitt mosaikliknande utseende fungerar som en samlingsplats och tillflyktsort för många 
hotade arter som är knutna till det gamla odlingslandskapet. Vad som händer när delar av 
dessa marker försvinner och hur lång tid det tar innan arterna försvinner är omöjligt att 
säga. Idag är det förändringar i markanvändningen som leder till en ökad utdöendeskuld 
men i framtiden kan klimatförändringar och invasiva arter utgöra ytterligare hot (Cousins, 
2009; Kussaari et al., 2009). 
 
De senaste årens förändringar vad gäller ersättningsregler för EU: s direkt- och miljöstöd 
samt den nya skogsvårdslagen har inneburit att många trädbärande betesmarker hamnat i 
en gråzon. Problemet uppstår när nya regler leder till att allt fler betesmarker hamnar 
utanför ersättningssystemet och istället klassificeras som igenväxande betesmark, det vill 
säga skog. Utan åtgärder, det vill säga att föreskrifterna för antingen gårdsstöd eller 
miljöersättning följs, riskerar dessa marker att förlora sin rätt att kallas jordbruksmark och 
istället klassificeras som annat ägoslag. Mark klassad som annat ägoslag riskerar enligt 
skogsvårdslagen, kapitel 2§1, att klassas som improduktiv skogmark.   
 

”Kapitel 2§1: Skogsmark är all mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av 
mer än 5 meter och där träd har en kronslutenhet av mer än 10 % eller har förutsättningar att nå 
denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.” De flesta träd och 
buskbärande marker faller inte under denna kategori utan räknas istället som skogligt 
impediment om de uppfyller minst ett av följande kriterier. 
 
1. Träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än 5 %. 
2. Den sammanlagda täckningen av träd och buskar högre än 0,5 meter är minst 10 %. 
3. Förutsättningarna finns att nå gränsvärdena i 1 eller 2 utan produktionshöjande åtgärder. 
 
Det går också att läsa att ”Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt § anses inte sådana 
områden där marken i väsentlig utsträckning används för jordbruksändamål, hör till byggnader eller 
anläggningar eller används för annat ändamål än att tillgodose intressen som kan hänföras till träden 
och vegetationen.”(www. 2)  

 
Skogsvårdslagen och Jordbruksverkets föreskrifter (Jordbruksverket 2009g) lämnar stora 
utrymmen för egna tolkningar om hur trädbeklädda marker ska klassificeras. Det är dock 
viktigt att ha i åtanke att mark som klassificeras som skog medför helt andra skyldigheter än 
om marken klassificeras som betesmark. Marken skall då skötas enligt Skogsstyrelsens 
bestämmelser vilket bland annat inkluderar främjandet av en jämn trädfördelning, anmälan 
vid avverkning samt åtgärder för föryngring (www. 2).  

2.5.1. Skydd av den trädbärande betesmarken 

Vissa trädbärande betesmarker är Natura 2000-områden och på så vis skyddade enligt art- 
och habitatdirektivet 92/43/EEG (Eriksson, 2008). Det är främst i klassen 9070, 
”trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ”, som många av de värdefulla trädbärande 
betesmarkerna går att finna. Klass 9070 finns nästan enbart i den boreala regionen och 
Sverige hyser majoriteten av arealen vilket innebär ett särskilt ansvar (ibid.).  
 
Floran och faunan i den trädbärande betesmarken är som en del av jordbrukslandskapet 
även skyddad i FN: s konvention för biologisk mångfald vars övergripande mål är att; 
bevara biologisk mångfalden, nyttja mångfalden på ett hållbart sätt samt att rättvist fördela 
den nytta som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser (www. 3). I konventionen 
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finns ett åtagande riktat mot ansvariga sektorer och nationer att ta fram planer och 
program samt att redovisa detta vart 4: e år. 
 
På uppdrag av Jordbruksverket och som underlag för bland annat utvärderingen av 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” samordnas inventeringen av ängs- och betesmarker 
med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). NILS finansieras av 
Naturvårdsverket och är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram där man följer hur 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden påverkas av tillstånd och förändringar i 
det svenska landskapet (www. 4). NILS används bland annat för att visa om 
miljövårdsåtgärder som genomförs leder till önskade förbättringar, men även för att 
närmare undersöka tillstånd och förändringar i kvalitet och hävd hos ängs- och 
betesmarker (Glimskär et al., 2009). 

2.5.2. Skötsel/brukande i en trädbärande betesmark 

Det finns inga detaljerade beskrivningar för hur trädbärande betesmarker ska skötas, 
skötseln bör anpassas efter situation och förutsättningar. Det absolut viktigast är dock att 
hävden med betesdjur fortsätter och att trädkontinuitet främjas, vilket är fullt möjligt även 
på gårdar med toppmoderna produktionssystem.  
 
Det kanske viktigaste att tänka på när man upprättar en skötselplan för ett område är målet. 
Utan ett tydligt mål finns det inget att arbete mot (Ekstam, 1996; Johansson & Hedin, 
1995). När det gäller den trädbärande betesmarken innefattar målet i det flesta fall att man 
vill återskapa det traditionella landskapet från förr. För att veta vilken typ av hävd som 
lämpar sig bäst bör man alltid betrakta hur landskapet sett ut tidigare. Enklaste sättet är att 
studera gamla kartor. Sverige har en unik samling av gamla kartor som sträcker sig ända 
från 1600-talet (Tollin, 1991). De skiftesreformer som genomfördes under 1700-talet 
bidrog till att så gott som alla byar karterades, allt för att uppdelningen av marken skulle bli 
så rättvis som möjligt. Till kartorna följer oftast detaljerade beskrivningar om markkvalitet, 
avkastning och djurantal. Trädtecken i kartan kan ge en föraning om hur trädförekomst såg 
ut men det är svårt att dra slutsatser utan kompletterande information (Cserhalmi, 1998).  
 
För mer detaljerad information om utvecklingen de senaste 70 åren kan man använda sig 
av flygfoton över hela Sverige. I vissa fall kan man enbart med hjälp av nya IRF-flygfoton 
hitta äldre strukturer som exempelvis bredkroniga träd. Andra källor att ta till är bland 
annat gamla fotografier, frågelistor om seder och bruk från Nordiska museet, byordningar i 
landsarkiven, sockenböcker samt lokala dagböcker och brev (Jordbruksverket, 1998b). 
 
Följande skötselanvisningar är hämtade från ”Restaurering av ängs- och hagmarker” 
(Johansson & Hedin, 1995), ”Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden” 
(Jordbruksverket, 1998b) samt ”Art- och naturtypsvisa vägledningar för 9070 Trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ” (Naturvårdsverket, 2005).  
 
Den mest grundläggande regeln när det gäller skötseln/brukandet i en trädbärande 
betesmark är att bibehålla hävden och att främja trädkontinuiteten. Det är svårt att ange 
exakt hur många träd betesmarken bör innehålla men för att fältskiktet ska få ett tillräckligt 
solinsläpp bör krontäckningen i betesmarken variera men aldrig överstiga 75 % inom något 
område (Naturvårdsverket, 2005). Förekomst av taggiga eller torniga buskar (slån, hagtorn 
och rosor) är att föredra då de ökar diversiteten och fungerar som naturliga betesrefugier.  
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Andra generella åtgärder som gäller för en gynnsam bevarandestatus är: 
 

 Betesmarken får inte gödslas med konstgödsel 
 Stödutfodring av djuren bör begränsas och endast ske om nödvändigt 
 Spridning av bekämpningsmedel är förbjuden 
 Inga avmaskningsmedel som även påverkar dyngbaggar och nedbrytare får 

användas till djuren  
 
Vid restaurering av en trädbärande betesmark kan röjning och avverkning av vissa träd vara 
nödvändigt. Detsamma gäller även öppna betesmarker som hotas av igenväxning.  
Det som är viktigt att tänka på vid röjning/ avverkning är: 
 

 Lämna kvar 
o Äldre och/eller grova träd  
o Död ved, stående och liggande 
o Bo- och hålträd  
o Träd i olika åldersklasser 

 Frihugg vidkroniga träd som tidigare stått mer öppet 
 Undvik en jämn trädfördelning  
 Glöm inte röjgödslingseffekten, återkommande röjning kan bli aktuell 
 ”Hjälpslåtter” kan vara ett godkänt hävdtillstånd om tillräckligt antal betesdjur 

saknas, dock enbart på marker med ett förflutet som hävdad äng annars 
missgynnas starkt betesgynnad flora  

 
Något som inte får glömmas bort är bevarandet av kulturspår. En betesmark med höga 
naturvärden innehåller många gånger även höga kulturvärden i form av rösen, stenmurar, 
fornlämningar m.m. Dessa skyddas av Kulturminneslagen, SFS nr 1988:950, och får  inte 
förstöras. De utgör dessutom en del av värdet vilket bör tas hänsyn till vid skötsel. För att 
bevara och tydliggöra dessa kulturspår bör röjning kring dessa ingå i skötseln. 
 
En metod för att kontrollera om hävden och ljusinsläppet är tillräcklig, är att titta på 
arterna i betesmarken. Det är både praktiskt och ekonomiskt omöjligt att följa förändringar 
inom alla organismgrupper, därför är det lämpligt att använda sig av kärlväxter som är en 
allmänt känd och lättidentifierad organismgrupp. Med hjälp av det successionsmönster som 
särskilda kärlväxtarter visar efter upphörd hävd har Urban Ekstam (1992) utarbetat en 
modell (Figur 1) som praktiskt kan tillämpas vid bland annat bedömning av hävdtillstånd.  
 

 
Figur 1: En förenklad bild av hur populationsförändringar kan ligga till grund för indelning av 
arter i igenväxande ängs- och betesmarker. Kategori A = arter som har sina starkaste populationer 
precis då hävden upphört och/eller ljusinsläppet minskat, kategori B och C = arter som har sina 
starkaste populationer i en mellanfas samt kategori D = första skogsfasen med mer skuggtoleranta 
arter (Modifierad från Ekstam, 1996). 
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Enligt modellen kan populationsförändringarna delas in i fyra kategorier i igenväxande 
ängs- och betesmarker. Grovt sett domineras de två första kategorierna, A och B, av 
ljusälskande örter och gräs som har sina starkaste populationer precis då hävden upphört 
och/eller ljusinsläppet minskat men som sedan dör ut. Kategori C karaktäriseras av mer 
storvuxna gräs och örter men även ljusälskande buskar. Den sista kategorin (D) ses som 
den första skogsfasen och domineras av träd och av skuggtoleranta gräs, örter och buskar. 
Hur snabbt successionsförloppet går varierar beroende på växtplatsens förutsättningar och 
vilka konkurrensstarka arter som finns närvarande när hävden upphör. Med hjälp av 
tabeller i boken ”Om hävden upphör” (Ekstam, 1992) och artkunskap kan man bland 
annat: 
 

 Bedöma hävdtillstånd, hävdhistoria och förutsättningar för återupptagande av hävd 
 Upprätta skötselplan och ange mål 
 Följa upp om målen uppfyllts  
 Utvärdera skötseln 
 Undersöka om vegetationsförändringar är en del av successionen eller om andra faktorer, 

exempelvis eutrofiering och försurning, påverkat. 

2.6. Ekonomisk ersättning till betesmarker 

De ekonomiska ersättningarna inom jordbruket har genom åren varierat. Följande kapitel 
tar endast upp de stora förändringarna i ersättningsformerna som berör betesmarker och i 
viss mån slåtterängar. Mer detaljerad information går att beställa från Jordbruksverket. 

2.6.1. Tidigare ersättningar  

Det första ekonomiska stödet till betesmarkerna kom i mitten av 1980-talet men det var 
inte alla som kunde söka ersättning. Det var först vid Sveriges inträde i EU som 
möjligheterna för alla lantbrukare att söka ekonomisk ersättning kom. 
 
År 1986, i samband med ”Ängs- och hagmarksinventeringen” hade inletts, infördes 
utbetalning av stöd för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet, så kallade NOLA-bidrag. 
Resultatet av inventeringen fungerade som underlag för de landskapsvårds- och NOLA-
avtal som slöts med brukarna av de mest värdefulla markerna. Avtalen varade i fem år och 
innebar att brukarna höll sina marker i fortsatt hävd enligt individuellt anpassade villkor där 
ersättningsnivå bestämdes efter situation (Naturvårdsverket, 1989). Till en början var det 
enbart de lantbrukare som hade marker med de kvalitéer som ”Ängs- och 
hagmarksinventeringen” visat och som dessutom kontaktades av länsstyrelsen med som 
fick möjligheten att teckna avtal. 1990 utökades möjligheten att söka ersättning och 
betesmarksarealer med NOLA-bidrag ökade kraftigt (Jordbruksverket, 2008e).  
 
När Sverige gick med i EU, 1995, upphörde landskapsvård och NOLA som stödformer 
och avtalet ersattes av två nya typer av stöd, arealstöd och miljöstöd. Arealstödet innebar 
att lantbrukarna fick ersättning baserad på ansökta arealer där nivåerna anpassades efter 
olika produktionsregioner. För att få miljöstöd åtog sig lantbrukarna att sköta sin mark 
enligt angivna villkor under fem år.  
 
Stödet till naturbetesmarker ingick som en del av miljöstödet för bevarande av ett öppet 
odlingslandskap. Villkoren var att högst en fjärdedel av den ansökta arealen, framförallt 
plöjd åkermark och vissa grödor, fick sakna grässvål och att de områden som saknade 
skulle vara jämnt spridda. Marken skulle betas årligen och åtagandet gällde, precis som för 
övriga miljöstöd, i fem år. Ersättningarna kunde sökas i område 1 till 5 (Figur 2) och 
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Figur 2: Stödregioner för miljöersättningen 
”Bevarande av ett öppet odlingslandskap" 
(Modifierad från Jordbruksverket 2008e). 

varierade mellan 800 kronor per hektar i södra Sverige till maximalt 2700 kronor per hektar 
i norra Sverige. I område 1 till 3 fanns dock en begränsning av antalet stödberättigade 
hektar som kunde beräknas genom antalet djurenheter2 multiplicerat med arealfaktorn 0,8. 
Lantbrukaren kunde inte heller få stöd för större areal än det som fanns inom 
jordbruksföretaget. 
 
1996 upphörde benämningen 
naturbetesmarker, istället skulle man 
fortsättningsvis skilja mellan slåtterängar och 
betesmarker. Den nya definitionen för 
betesmarker löd: ”Med betesmark menas här ett 
jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som 
används till bete”. De villkor som skulle uppfyllas 
för att få ersättning gällde bland annat mängden 
areal som fick sakna grässvål eller vara påverkad 
av gödsling, förekomst av hävdgynnade växter 
eller förekomst av fornlämningar. Med 
villkoren som underlag skulle lantbrukarna göra 
en klassificering och indelning, lik den som 
länsstyrelsen tidigare hade gjort i ”Ängs- och 
hagmarksinventeringen”, och därefter dela in 
sin betesmark i fyra klasser där värdet avgjorde 
ersättningsnivån. Kravet på noggrannhet var 
hög och om lantbrukarna placerat sin 
betesmark i fel klass kunde de senare bli 
återbetalningsskyldiga. All betesmark var inte 
stödberättigad men lantbrukaren kunde ändå 
ange grödkoden3 för betesmark i den 
gemensamma ansökningsblanketten 
(Jordbruksverket, 1998a).   
 
1998 inledde Jordbruksverket arbetet med att skapa en geografisk databas över Sveriges 
jordbruksmark, blockdatabasen, som bland annat skulle underlätta administrationen av 
jordbruksstöd. Varje jordbruksblock utgjordes av ett sammanhängande markområde med 
en relativt statisk indelning från år till år. Syftet var att blocken skulle ge en indikation på 
jordbruksmarkens areal och även ange läget. Informationen i databasen låg till grund för 
utbetalningen av jordbruksstöd och har sedan den skapades kontinuerligt uppdaterats av 
länsstyrelserna, dock endast på begäran eller när felaktigheter upptäckts vid kontroller 
(Jordbruksverket, 2009e). 
 
År 2001 infördes miljö- och landsbygdprogrammet med syfte att bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Allt betesmarksstöd samlades i stödet för 
bevarande av betesmarker och slåtterängar som kunde sökas i hela landet. Den ansökta 
arealen betesmark skulle fortfarande betas årligen men villkoren tillät nu slåtter att ersätta 
bete under ett enstaka år. Stödet var uppdelat i två nivåer, en grundersättning (1100 
kr/hektar) och en tilläggsersättning (1400kr/hektar), som baseras på om betesmarken hade 
allmänna eller särskilda värden (Jordbruksverket, 2004a). Tilläggsersättningen betalades ut 
till betesmarker med höga natur- eller kulturvärden som krävde särskild skötsel. Det var 
länsstyrelsens uppgift att fastställa skötselvillkor i en åtgärdsplan och besluta vilka marker 
                                                 
2 En djurenhet motsvarar exempelvis 1 mjölkko, 6 kalvar 3 suggor eller 100 värphöns. 
3 Grödkod är den kod som en viss gröda har i registret hos jordbruksverket. 



Jordbruksverkets nya definition av betesmark – Effekter och reaktioner hos lantbrukarna 
 

21 

Figur 3: Gårdsstödsregioner i Sverige 
(Jordbruksverket 2008b). 

Tabell 2: Hur grundbeloppet per stödrätt och hektar för 
betesmarker förändrats från 2005 till 2010 (Jordbruksverket, 
2007d; 2008b; www.5 ; www.6; www.7). 

som var berättigade till tilläggsersättning. Det fanns även möjlighet att söka stöd för 
restaurering av bland annat betesmarker i form av projektstöd för utveckling av 
landsbygden. 

2.6.2. Dagens ersättningar 

Den 1 januari 2005 infördes ett nytt jordbrukarstöd i Sverige, gårdsstödet, som fortfarande 
finns kvar (Jordbruksverket, 2007b). Det nya stödet är inte längre kopplat till jordbrukarens 
produktion och har ersatt arealersättningen. Ersättningen storlek avgörs av antalet 
stödrätter jordbrukaren förfogar över. Antalet stödrätter grundades på det antal hektar 
åkermark och betesmark som jordbrukaren brukade och redovisade år 2005. Stödrättens 
värde varierar mellan olika stödrätter, olika jordbrukare och olika regioner. Grundbeloppet 
för betesmark var till en början lika stor i hela landet men idag varierar den mellan olika 
regioner i Sverige (Tabell 2 och Figur 3) och ingår i de flesta fall i stödrätten.  
 

Införandet av det nya gårdsstödet medförde att 
ansök-ningarna om stöd ökade, många var nya 
brukare med åker- och betesmarker som tidigare inte 
kunnat söka arealersättning, på grund av det tidigare 
produktions-kravet.  
 
I och med att gårdsstödet infördes 2005 höjdes 
kvalitetskraven från EU-kommissionen på jordbruks-
blockens riktighet i blockdatabasen. Blockens 
avgränsning och areal skulle numera vara korrekta 
och blocken som lantbrukarna lämnade in en 
ansökan för fick enbart innehålla stödberättigad mark 
(Jordbruksverket, 2009e). 
 
År 2007 kom det nya landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram till år 2013. I stora drag 
fortsatte stödet för skötsel av bland annat betesmarker. En nyhet som kom var att det 
numera gick att få ersättning för ”mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker”. Det 
var i ersättningsformen för ”Utvald miljö” som möjligheten erbjöds. Det är i denna 
kategori som bland annat marker med högre andel buskar eller träd än tillåtet, marker rika 
på impediment och andra gräsfattiga marker inkluderas. För att berättigas till 
miljöersättning för gräsfattiga marker inom ”Utvald miljö” ska betesmarkerna bland annat 
”uppfylla definitionen för betesmark eller skogsbete förutom att de har mycket träd och buskar att de 
antingen inte kan räknas som betesmark” […] ”eller inte uppfyller skötselvillkoren. Markerna ska ha 
höga biologiska värden som är beroende av bete. De ska också ha ett stort inslag av träd och buskar att 

Region 2005 2006 - 2007 2008 2009-2010

1 
ca 1053 kr

(117 €) 
ca 1324 kr 
(142,64 €) 

ca 1320 kr
(142,89 €)

ca 1400 kr 
(145 €) 

2 ca 1053 kr
(117 €) 

ca 1133 kr 
(122,11 €) 

ca 1130 kr 
(122,36 €)

ca 1200 kr 
(125 €) 

3 
ca 1053 kr

(117 €) 
ca 1139 kr 
(122,78 €) 

ca 1130 kr 
(123,03 €)

ca 1200 kr 
(126 €) 

4 
ca 1053 kr

(117 €) 
ca 1167 kr 
(125,77 €) 

ca 1160 kr 
(126,02 €)

ca 1300 kr 
(129 €) 

5 ca 1053 kr
(117 €) 

ca 1164 kr 
(125,43 €) 

ca 1160 kr 
(125,68 €)

ca 1300 kr 
(128 €) 
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marken inte kan uppfylla definitionen eller skötselvillkoren för betesmarker”[…]” inom ersättningen för 
betesmarker och slåtterängar utan att dessa värden skadas.” (Jordbruksverket 2007d). 
 
Skötselkraven för ”mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker” visar stora likheter 
med de för vanliga betesmarker men skillnaden är att länsstyrelsen kan besluta om 
undantag från regeln att träd och buskar av igenväxningskaraktär skall hållas borta. I 
Jordbruksverkets föreskrifter är träd och buskar av igenväxningskaraktär definierade som 
”träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag och som kan skada natur- 
eller kulturmiljövärden eller den foderproducerande markvegetationen. Hit räknas varken de träd eller 
buskar som haft en funktion i, eller visar spår av, den äldre markanvändningen eller har ett särskilt 
natur- och kulturvärde. Inte heller deras ersättningsträd och ersättningsbuskar eller sådana träd och buskar 
som behövs som skydd för betesdjur i betesmarker eller slåtterängar ska räknas som 
igenväxningsvegetation.”  Undantag från denna regel förutsätter att vegetationen gynnar 
förekomsten eller stärker artbeståndet för en hotad art. Med hotade arter avses ”arter på 
Artdatabankens rödlista i någon av kategorierna sårbar, starkt hotad eller akut hotad, arter som omfattas 
av ett åtgärdsprogram för hotade arter eller i artskyddsförordningen (www. 8). Detta förutsätter dock att 
syftet med stödet ändå uppnås.” (Jordbruksverket, 2009g) 
 
Syftet med miljöersättningarna är att minska jordbrukets belastning på miljön och för att få 
ersättning krävs ett femårigt åtagande av brukaren. Miljöersättningen som infördes 2007 för 
betesmarker med allmänna värden var 1100 kr/hektar medan betesmark med särskilda 
värden fick en ersättning på 2500 kr/hektar. Arealen betesmark som sköts med 
miljöersättning hade en toppnotering 2005 men utvecklingen har avstannat och de senaste 
åren har en negativ trend inletts (Figur 4) med minskade arealer (SCB, 2009).  
 
 
 
 

 
Figur 4: Areal ängs- och betesmark med miljöersättning uppdelat på arealer med 
allmänna värden (fram till 2006 grundersättning) och särskilda värden (fram till 2006 
tilläggsersättning). I figuren inkluderas moaikbetesmarker och specialklasserna 
alvarbete, fäbodbete och skogsbete i särskilda värden. (Modifierat från 
Jordbruksverket, 2009c). 

Den kanske mest omdiskuterade och betydelsefulla förändringen av reglerna för ersättning 
kom 2008. Efter EU-kommissionens revision av gårdsstödet 2007 riktades stark kritik mot 
Sveriges definition av betesmark, ett ”jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används 

Betesmarksareal 
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till bete, samt är bevuxet med gräs, örter eller ris som är dugligt som foder”. Definitionen innefattade 
enligt EU-kommissionen alltför stora arealer trädbärande marker (Jordbruksverket 2007a; 
2007c; 2008b; 2008e) och samtidigt påtalades brister i blockdatabasen (Jordbruksverket, 
2009e). Sverige riskerade plötsligt att bli återbetalningsskyldiga av mångmiljonbelopp om 
EU-kommissionen vid en närmare granskning bedömde att stöd betalats ut på felaktiga 
grunder. Detta medförde att Jordbruksverket skärpte kraven och ändrade sin definition av 
betesmark till att även inkludera följande definition för trädbärande betesmarker:  
 

”Trädbärande betesmarker får räknas som betesmark om antalet träd inte överstiger riktvärdet 50 
träd per hektar. Träd med stammar som utgår från en gemensam yta på maximalt 1 kvadratmeter 
räknas som ett träd. Träd med en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter som 
understiger 10 cm räknas inte och träd som är hävdpräglade4 räknas inte. Ytor större än 0,01 
hektar där träd- och buskskikt är så tätt att marken är svåråtkomlig för betesdjuren är inte 
betesmark oavsett typ av vegetation.” (Jordbruksverket, 2008a).  
 

Regeländringen infördes trots de protester mot 50-trädsregeln som kom efter att förslaget 
skickats ut på remiss till diverse organisationer (Artdatabanken, 2008; Centrum för 
biologisk mångfald, 2008; Ekologiska lantbrukarna, 2008; Hela Sverige ska leva, 2008; 
Naturskyddsföreningen, 2008; Svenska vallföreningen, 2008; VRBM 2008; 
Världsnaturfonden, 2008 m.fl.). Det befarades att miljöersättningarnas huvudsyfte, att 
arbeta mot att uppnå de svenska miljömålen, skulle förhindras. Man påpekade bland annat 
risker med att flexibiliteten i reglerna inte skulle tillämpas och att röjning i förebyggande 
syfte skulle förekomma. 
 
EU-kommission ansåg dock inte att ändringen var tillfredställande vid en senare granskning 
enligt motiveringen att ”det inte fanns någon gräns för hur många hävdträd en mark kunde bära inom 
definitionen. Sverige ersatte mark som inte utgjorde jordbruksmark genom att undanta marker med 
åtagande för särskilda värden från 50-trädsgränsen”. Definitionen ansågs även vara ”alltför komplex 
och svårtolkad” (Jordbruksverket, 2008d). Trots kritiken var EU kommissionen ändå positiv 
till att Sverige vill bevara och stödja den biologiska mångfalden i betesmarkerna, ett arbete 
som enligt dem inte bör finansieras av gårdsstödet. För dessa marker kan andra typer av 
stöd tas fram inom landsbygdsprogrammet (www. 9). I samarbete med kommissionen 
sattes därför nya kriterier upp och ytterligare en ny definition utarbetades. Jordbruksverket 
skickade sedan ut beslutet om den nya ändringen av betesmarksdefinitionen utan att 
djupare gå in på orsaken. På frågan ”varför nya regler?” gick det att läsa på 
Jordbruksverkets webbsida: 
 

”2008 ändrade Jordbruksverket reglerna för stöd för betesmarker och slåtterängar efter kritik från 
EU. Enligt EU var ändringarna inte tillräckliga och därför har Jordbruksverket gjort om reglerna 
en gång till. EU anser att Sverige i många fall har gett stöd till mark som inte är betesmark eller 
slåtteräng, till exempel för att det växer för många träd och buskar på marken. Kritiken kan leda 
till stora straffavgifter för den svenska staten. Med de nya reglerna om vilka betesmarker och 
slåtterängar som kan ge rätt till stöd minskar risken för framtida straffavgifter för Sverige. 
Jordbruksverket har arbetat för att ha så enkla regler som möjligt. Att vi har ändrat reglerna igen i 
år kan knappast ses som en förenkling på kort sikt. Men om ändringen ger resultat i form av tydliga 
och hållbara regler för betesmark och slåtterängar kommer det att förenkla för alla på lång 
sikt.”(www. 10). 
 

Den nya definitionen började gälla 19 mars, 2009 (Jordbruksverket, 2009a) och reglerna 
som gäller idag är följande (Jordbruksverket, 2009b): 

                                                 
4 Träd som haft en funktion i, eller visar spår av, den äldre markanvändningen eller har ett särskilt natur- och 
kulturvärde (Jordbruksverket 2008a). 
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 Betesmarken får innehålla högst 60 träd/hektar, inklusive hävdträd, för att vara 

berättigad till gårdsstöd.  
 Döda eller ringbarkade träd räknas inte. 
 Brukaren ska inte söka stöd för områden där djuren inte kommer åt att beta och 

som är större än 0,01 hektar (100 m2). 
 Om brukaren har flera mindre områden (under 100 m2) med mark som djuren inte 

kan beta, så ska en uppskattning av den sammanlagda arealen göras. Är den 
sammanlagda arealen 5 % eller mer av hela skiftesarealen (minus de områden som 
inte klarar gårdsstödskravet) så ska inte brukaren söka stöd för arealen. 

 Har brukaren ett åtagande för miljöersättning med särskilda värden gäller gränsen 
högst 100 träd/hektar.  

 Den sammanlagda ytan med naturliga impediment i betesmarker med särskilda 
värden får inte överstiga 10 % av arealen 

 De marker som har ett åtagande för särskilda värden där antalet överstiger 100 
träd/hektar har inte rätt till gårdsstöd men kan istället få en höjd miljöersättning.  

 
De generella skötselkraven som gäller för ersättning till betesmarker är: 
 

1. Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska hållas borta under hela 
åtagandeperioden. På skogsbeten ska träd och buskar av igenväxningskaraktär tas 
bort före det första stödårets slut och därefter hållas borta under hela 
åtagandeperioden. 

2. Marken ska årligen skötas så att ingen skadlig ansamling av förna sker. 
3. Betesmarker ska årligen betas av. Ett enstaka år får dock bete ersättas med slåtter 

och bortförsel av skörd. 
Åtgärderna i punkt 2-3 ska vara genomförda vid växtsäsongens slut, dock senast den 
31 oktober varje år (Jordbruksverket 2009g). 

 
För att betesmarker och slåtterängar ska berättiga till ersättning för särskilda värden ska 
följande förutsättningar vara uppfyllda.  

 
1. Marken får endast i liten grad vara påverkad av gödsling eller andra 

produktionshöjande åtgärder. Betesmarker med höga kulturhistoriska värden eller 
höga biologiska värden som inte är knutna till fältskiktet kan vara måttligt 
påverkade av produktionshöjande åtgärder.  

2.   Marken ska ha höga biologiska värden som visar på långvarig slåtter- eller 
beteshävd eller ha höga kulturhistoriska värden. Dessa värden ska kräva särskild 
skötsel  

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka marker som berättigar till ersättning för särskilda 
värden samt fastställer arealen och skötselvillkoren för dessa marker (Jordbruksverket 
2009g). 
 

Utöver de generella skötselvillkoren ska länsstyrelsen besluta om ett eller flera av följande 
särskilda skötselvillkor för betesmarker och slåtterängar med särskilda värden:  

 
1. Förbud mot tillskottsutfodring av betesdjur,  
2. När på året bete eller slåtter ska ske,  
3. Reglering av bete med vissa djurslag,  
4. Vilket utseende vegetationen, inklusive träd och buskar, ska ha vid 
vegetationsperiodens slut,  
5. Skötsel och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla landskapselement,  
6. Ett betesfritt respektive slåtterfritt år under åtagandeperioden.  
Det särskilda skötselvillkoret under punkt 6 kan beslutas under förutsättning att det 
kombineras med något av villkoren i punkt 1-5. Länsstyrelsen får precisera vilka 
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a

b

stödår och i vilken omfattning de särskilda skötselvillkoren ska gälla (Jordbruksverket 
2009g). 

 
Reglerna som kom 2009 innebär en skärpning av vilka arealer som berättigas till allmänna 
värden för många lantbrukare. Det är nämligen inte längre tillåtet att exkludera hävdträden 
och i nya definitionen beräknas trädtätheten utifrån områden som är minst 0,1 hektar till 
skillnad från den tidigare definitionen som tillät att trädtätheten beräknades genom 
fastställande av antal träd dividerat med hela skiftesarealen. Se Figur 5a och b för 
Jordbruksverkets exempel om hur indelning av två betesmarker kan se ut. 
 

Figur 5: Exempel på indelning av två betesmarker enligt 
2009 års regler. a) Trädområde A och C är klassad som skog 
och ger därmed inget gårdsstöd. Trädområde B är ett 
gränsfall där lantbrukaren måste räkna antalet träd för att 
veta om marken är berättigad till gårdsstöd. b) Indelning av 
ett jordbruksblock ovanifrån. Antalet träd i område A och B 
behöver räknas (Modifierad från Jordbruksverket 2009b).  

Reglerna berör alla lantbrukare som söker gårdsstöd men enbart de lantbrukare som går in i 
ett åtagande för miljöersättning 2009, har man gått in i åtagande 2007 eller 2008 gäller 2007 
års regler för resten av åtagandeperioden eftersom reglerna för 2008 inte är giltiga längre.  
 
När de omarbetade reglerna infördes 2009 väckte beslutet återigen reaktioner. Många ansåg 
att förändringen av stödreglerna för gårdsstöd och miljöersättning inte var en förenkling av 
reglerna, vilket var en av förbättringarna EU-kommissionen hade efterfrågat. Risken för att 
skapa frustration och förvirring bland lantbrukarna ökade istället, och det befarades 
återigen att definitionen kunde orsaka onödiga röjningar (Centrum för biologisk mångfald, 
2009a; 2009b; Gävleborgs fäbodförening, 2008; Lst Skåne, 2009).  
 
Hushållningssällskapet (Hushållningssällskapet, 2009) uttalade sig och såg risken att många 
svårbrukade betesmarker tas ur bruk på grund av bristande lönsamhet. Naturvårdsverket 
(2009) uttalade sig dock positivt till förslaget som innebär att ”betesmarker och slåtterängar med 
särskilda värden som förlorar gårdsstöd i princip kommer att kompenseras full ut i och med höjda 
miljöersättningar.” De var dock oroliga över att marker som tidigare har fått miljöersättning 
för allmänna värden med de nya reglerna inte kommer att kunna kompenseras 
överhuvudtaget. Naturvårdsverket ansåg att det var ”olyckligt” att ändringarna medför 
negativa effekter för den biologiska mångfalden, vilket påverkar både nationella 
kvalitetsmål och internationella åtaganden.  De anser att det är viktigt att 
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miljöersättningarna fortsätter att bidra till att betesmarkernas areal upprätthålls och 
utvecklas. 
 
I ett försök att ytterligare effektivisera och göra en mer korrekt bedömning av 
jordbruksmarken beslutade Jordbruksverket att genomföra en blockinventering under 
2008-2009. Någon heltäckande uppdatering av blockdatabasen hade nämligen inte skett 
sedan 1998 då den skapades och det fanns block i databasen som inte uppfyllde EU-
kommissionen högre krav på riktighet (Jordbruksverket, 2009e). Målet var att samtliga 
ansökta block skulle inventeras och när inventeringen blev klar i slutet av januari 2010 
konstaterades det att knappt 97 % av all jordbruksmark hade inventerats. Det som är kvar 
att inventera är bland annat en del svåråtkomliga betesmarker som kräver fältbesök men 
dessa kommer att inventeras i samband med att länsstyrelserna utför sina kontroller. Enligt 
preliminära data från finns det en indikation på att arealen betesmark med rätt till stöd har 
minskat med cirka 39 000 hektar till följd uppdateringen av blockdatabasen (www. 11).  
 
Under 2010 sker det inga ändringar i reglerna för antal träd betesmarker utan samma regler 
gäller som för 2009. Det som dock är nytt är att man måste ha minst 4 hektar mark, istället 
för tidigare 2 hektar, som är godkänd för gårdsstöd för att kunna få gårdsstöd. Det är även 
ett krav att man måste ha stödrätter för minst 4 hektar innan den 22 april, förutsatt att man 
inte har särskilda stödrätter som är värda 100 euro eller mer (www. 11). Från och med 2010 
finns det förslag på att flera former av miljöersättningar för betesmarker ska höjas enligt 
tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Förslag till höjning av miljöersättningarna samt deras nya nivå 2010. 

Betesmark Höjning 2010 års ersättning 
Betesmarker med allmänna värden 150 kronor per hektar 1 250 kronor per hektar 
Betesmarker med särskilda värden 
som kan ge gårdsstöd 

150 kronor per hektar 2 650 kronor per hektar 

Betesmarker med särskilda värden 
som inte kan ge gårdsstöd 150 kronor per hektar 3 850 kronor per hektar 

 
Förslaget innefattar även att ersättningen för att sköta en ”mosaikbetesmark eller annan 
gräsfattig mark”, inom ”Utvald miljö”, höjs. Har man ett åtagande från 2007, 2008 eller 
2009 kan man SAM-ansökan 2010 välja om man vill ha 2010 års ersättning. Väljer man 
detta godkänner man också att ersättningen både kan höjas eller sänkas under 
åtagandeperioden (www. 12).  
 
Ungefär en fjärdedel av alla värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige befinner sig utanför 
EU: s ersättningssystem (Jordbruksverket, 2009c). Det har därför från Jordbruksverket sida 
funnits ett intresse att ta reda på i vilken utsträckning dessa marker ändå sköts och varför 
de saknar ersättning. Ett rimligt antagande är att en del av dessa marker sköts frivilligt utan 
ersättning eller omfattas av skötsel inom till exempel naturreservat. En annan möjlighet kan 
vara att hävden upphört eller markerna sköts för dåligt för att berättiga till stöd.  
 
Enligt rapporten ”Utveckling av ängs- och betesmarker” från Jordbruksverket (2009c) låg 
90 % av de fullständigt inventerade äng- och betesmarkerna från ”Ängs- och 
betesmarksinventeringen” på blockbildad mark. Hur stora arealer av de 10 % som befann 
sig på icke blocklagd mark som fortfarande hävdas och innehåller höga värden är osäkert 
men förhoppningsvis har många av dessa marker fångats upp vid den senaste 
blockinventeringen som avslutades i början av 2010. Om Blockinventeringen bidragit till 
att öka överensstämmelsen mellan avgränsningarna inom miljöersättningen och 
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avgränsningarna inom ängs- och betesmarksinventeringen är för tidigt att säga då 
inventeringen precis avslutats och ingen slutlig rapport publicerats. 
 
2004 tog SCB (2005) fram en metod för att undersöka förekomsten av betesmark som 
befinner sig utanför betesmarksarealstatistiken. Metoden byggde på att GIS-baserad 
information från olika databaser (Jordbruksverkets blockdatabas, Marktäckedata 
(CORINE), ”Ängs- och betesmarksinventeringen" samt ett vektorskikt med hus, vägar 
tätorter etc.) samlades för att ge indikationer på var icke blocklagd betesmark kunde finnas. 
Ortofoton och äldre ekonomiska kartor användes även för att finna ytterligare potentiella 
betesmarker. Utvalda områden besöktes sedan i en fältinventering av länsstyrelsens 
personal. De betesmarker man fann klassificerades som öppna eller träd/buskbeväxta samt 
hävdade eller ohärdade. Totalt undersöktes 10 800 hektar vid inventeringen varav 240 
hektar visade sig vara betesmark utanför statistiken (Jordbruksverket, 2008e).  
 
Exakt hur stora arealer betesmarks som fångats ut med hjälp av SCB:s metod går inte att 
avgöra. Det finns dock sannolikt fortfarande värdefulla betesmarker utanför statistiken som 
antingen varit för små eller för oregelbundna för att upptäckas under fältinventeringens 
förarbete. 

3. Metod 

Fakta i denna studie har huvudsakligen samlats in genom en litteraturstudie, via en 
enkätundersökning riktad till lantbrukare med betesmarker samt genom intervju med 
Anders Elfström, Emilie Nilsson och Karl-Johan Peterson på Jordbruksverket. För att 
kartlägga vilken information som tagits fram till följd av regeländringen har 
Jordbruksverket och två länsstyrelser kontaktats. En enkätundersökning har sedan utförts i 
de kontaktade länen för att besvara frågeställningarna och klarlägga effekterna av den nya 
definitionen av betesmark. För att ge exempel på lämpligt antal träd i en betesmark har en 
modell av Jonsson och Ranius (2009) använts (Appendix B).  

3.1 Studieområde 

Enkätundersökningen är utförd i Skåne och Örebro län. Kriterierna vid val av län var 
skillnad i geografiskt läge, förekomst av högt klassade områden i ängs- och 
hagmarksinventeringen, frånvaro/låg förekomst av alvar- och fäbodbete samt att länen inte 
fick utgöra topp respektive bottenlän vad gäller förekomst av betesmark och registrerade 
arealer för miljöersättningar till betesmarker och slåtterängar. 

3.1.1. Skåne län 

Landskapet i Skåne varierar vilket har gett upphov till olika förutsättningar för odling och 
djurhållning runt om i länet. Naturens förutsättningar avgjorde redan tidigt placeringen av 
olika bygder i länet. De norra delarna dominerades av skogsbygd, de södra och sydvästra av 
slättbyggd och området däremellan utgjordes av så kallad mellanbyggd (SNA, 1999). 
 
Idag domineras den skånska slätten med sina bördiga jordar av ett storskaligt jordbruk med 
stora gårdar, raka vinklar och regelbundna mönster. Gamla strukturer som till exempel 
diken pilevallar, fornlämningar, åkerholmar och gamla odlingsvägar har till stor del 
undanröjts under rationaliseringen av jordbruket. I skogsbygden fanns det inte samma 
förutsättningar och odlingen skedde därför punktvis och stora områden användes till bete. 
I mellanbygden dominerades landskapet av mer öppna betesmarker. Än idag syns de 
regionala skillnaderna vad gäller gårdarnas storlek, i söder dominerar de större gårdarna 
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medan det i norr finns fler småjordbruk (www. 5). Idag har många forna betesmarker 
planterats med skog eller vuxit igen samtidigt som infrastrukturen och samhällsutbyggnad 
kräver allt större arealer. Totalt finns det 5,2 %  (57 632 hektar) betesmark i länet (SCB, 
2009) och andelen ogödslade ängs- och betesmarker har minskat kraftigt. (SNA, 1999)  

3.1.2. Örebro län 

De naturliga förutsättningarna i Örebro län har bidragit till att det främst är i länets 
mellersta delar, i det utpräglade slättlandskapet, som man finner den största arealen 
jordbruksmark medan de norra och västra delarna domineras av skogsbygd (Lst Örebro, 
2005).  
 
Markanvändningen i Örebro län har de senaste 1000 åren förändrats då arealen åker ökat 
medan naturbetesmarker och ängar minskat. De senaste decennierna har stora arealer 
åkermark omvandlats till skogsmark men hastigheten har minskat efter EU-inträdet då flera 
ersättningsformer infördes (Lst Örebro, 2003). Anmärkningsvärt är att andelen småbruk i 
Örebro län är större än riksgenomsnittet. Totalt finns det 1,1 % (10 077 hektar) betesmark i 
länet (SCB, 2009). 

3.2. Informationsmaterial 

Det informationsmaterial som finns lättillgänglig för lantbrukare att ta del av till följd av 
regeländringarna 2008 och 2009 har analyserats. Det gäller främst all tryckt information 
som enligt Jordbruksverket skickas hem till lantbrukarna samt annan lättillgänglig 
information på exempelvis Internet eller via fältkurser.  
 
En undersökning har även skett av vilken övrig information som finns tillgänglig för 
lantbrukarna i det fall att fördjupad information önskas. Informationen på länsstyrelsernas 
webbsidor har granskats för att få en uppfattning av hur lätt är det att få tag information 
eller var man vänder sig när man söker information.   

3.3. Intervju och enkätundersökning 

3.3.1. Intervju 

Då jag under studiens genomförande haft stora svårigheter att komma i kontakt med 
tjänstemän på Jordbruksverket som kunnat svara på mina frågor via telefon efterfrågade jag 
en personlig intervju. Flera försök via mail, telefonsamtal och meddelanden att kontakta 
bland annat Håkan Strid, chef för process- och planeringsenheten, medförde att jag efter 
att ha sänt mina frågor via mail beviljades en intervju med Anders Elfström, chef för 
regelutvecklingsenheten, samt Emelie Nilsson och Karl-Johan Petterson från miljö- och 
regionalstödsenheten. Intervjun skedde på Jordbruksverkets huvudkontor i Jönköping den 
25 november 2009. Intervjun genomfördes för att få reda på detaljer kring regeländringarna 
men även för reda ut orsaken till ändringarna och hur Jordbruksverket arbetat kring 
regeländringarna. Förteckning över diskuterade frågeställningar finns i bilaga 1. 

3.3.2. Enkätundersökning 

För att få en översiktlig bild av vilken effekt den ändrade definitionen av betesmark fått 
respektive kommer att få på regional nivå har en förfrågan om att svara på en webbaserad 
enkät skickats ut.  Totalt skickades förfrågan ut till 349 av totalt 1079 lantbrukare som har 
betesmarker med särskilda värden i Skåne och Örebro län. För att undersöka om det fanns 
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någon skillnad mellan stora och små lantbrukare delades lantbrukarna in i två kategorier; de 
med mindre än 50 hektar åkermark respektive mer än 50 hektar åkermark5. Med hjälp av en 
slumpgenerator valdes sedan 100 lantbrukare ut från varje kategori och län med undantag 
Örebro län där antalet lantbrukare med mer än 50 hektar åkermark endast var 49 vilket 
innebar att alla dessa lantbrukare fick en förfrågan.  
 
En förfrågan om deltagande i studien skickades ut via brev med hänvisning till enkätens 
webbadress den 7 december 2009 (se bilaga 2). Webbenkäten var öppen för besvarande i 6 
veckor och bestod av 51 frågor med varierande utformning, de flesta med fasta 
svarsalternativ men även några öppna frågor (se bilaga 3). Den förväntade svarsfrekvensen 
var 50 % och totalt svarade 47 lantbrukare, det vill säga 15 %. Då deltagandet var för lågt 
skickades en påminnelse ut den 26 januari 2010. Webbenkäten var öppen för besvarande 
fram till den 7 februari 2010. Även denna gång var deltagande för lågt och en andra 
påminnelse skickades ut den 8 februari 2010 med sista svarsdatum den 21 februari 2010. 
Efter denna påminnelse hade 123 lantbrukare svarat och det innebar att den slutliga 
svarsfrekvensen blev 35 %.  
 
Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts genom en enkel analys och 
redovisas i form av sammanfattande tabeller och diagram. Svar på vissa frågor som 
besvarats trots att det inte behövts har inte inkluderats i analysen och redovisningen av 
resultatet. Det handlar främst om svaren på följdfrågor som exempelvis ”Uppfyller marken 
kraven för ersättning efter röjning?” trots att lantbrukaren tidigare svarat ”Nej” på frågan 
om röjning har skett. 

4. Resultat 

De sammanställda resultaten redovisas här i form av tabeller och diagram. Utförligare 
resultat, uppdelat efter fråga redovisas i Appendix A. På frågor med fria svar har svaren 
genom tolkning kategoriserats för att möjliggöra analys. Beräkning av lämpligt antal träd i 
en betesmark har gjorts med hjälp av en modell utarbetad av Bengt Gunnar Jonsson och 
Thomas Ranius (se Appendix B).  

4.1. Generellt 

Totalt svarade 115 lantbrukare på webbenkäten och 8 lantbrukare via telefon, vilket 
resulterade i en svarsfrekvens på drygt 35 %. Svarsfrekvensen skiljde sig inte markant 
mellan länen (se Tabell 3) men små lantbrukare i Skåne län hade högst svarsfrekvens.   

Tabell 3: Antal lantbrukare som deltog i enkätundersökningen, uppdelad efter län och storlek.  

Län Små lantbrukare (<50 ha åkermark) Stora lantbrukare (>100 ha åkermark)
Skåne 44 31 
Örebro 32 16 

 

                                                 

5 Enligt SCB:s storleksindelning baserad på hektar åkermark (SCB, 2009) 
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Bland de deltagande lantbrukarna fanns 104 män, 17 kvinnor och 3 utan angiven 
könstillhörighet. De flesta som deltog i enkätundersökningen var 50 till 59 år samt över 64 
år (se Figur 6). Åldersfördelningen bland de deltagande visar på några punkter i Figur 6 
likheter med åldersfördelningen bland lantbrukarna i hela Sverige. 
 

 
Figur 6: Den procentuella åldersfördelningen bland de deltagande lantbrukarna samt fördelningen 
bland Sveriges alla lantbrukare enligt SCB (2009). Totalt antal deltagande var 123. 

Av de 123 lantbrukare som besvarat frågorna har 96 trädbärande betesmarker, varav 26 har 
trädbärande betesmarker med mer än 100 träd/hektar. 
 
Storleksfördelningen på betesmarkerna i Figur 77 visar att det finns ett samband mellan 
antal hektar betesmark och lantbrukets storlek som använts för att kategorisera 
lantbrukarna i stora respektive små. 
 

 
Figur 7: Storleksfördelningen i hektar på betesmarker baserat på lantbrukets storlek. Det finns ett tydligt 
samband mellan lantbrukets storlek och antal hektar betesmark. Totalt antal deltagande var 123. 
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4.2. Lantbrukare som påverkats av regeländringarna 2009  

Sammanlagt har 34 lantbrukare (Figur 88) påverkats på något sätt av de nya reglerna för 
tillåtet antal träd som kom 2009, 16 lantbrukare svarade ”Vet ej”. Detta innebär att 43 % av 
de lantbrukarna som är medvetna om att de har påverkats, har svarat ”Ja”. 
Anmärkningsvärt är att endast 14 lantbrukare fick sin betesmark med allmänna värden 
uppgraderad till särskilda värden eller rätt till höjd miljöersättning.  
 

 
Figur 8: De svar lantbrukarna har angett på frågan om de har påverkats av de nya reglerna för ersättning 
till betesmarker som kom 2009. Resultatet visar att 43 % har påverkats och att 47 % inte har påverkats. 
Totalt antal svarande på fråga 8 var 92. 

Totalt var det 26 lantbrukare, 8 svarade ”Vet ej” (se Appendix A), som hade betesmarker 
med särskilda värden och mer än 100 träd/hektar. Av dessa tyckte 6 att ersättningsformen 
var bra medan 2 tyckte den var dålig (Tabell 4). De som tyckte den var dålig angav att det 
ledde till ökat krångel och att ersättningsformen skulle ha erbjudits tidigare, innan den 
svarande hade vidtagit åtgärder. Av samtliga lantbrukare med betesmarker med mer än 100 
träd/hektar var det 5 som inte kände till att det fanns en höjd miljöersättning.  

Tabell 4: Den inställning som lantbrukare med trädbärande betesmarker med mer än 100 
träd/hektar har till den höjda miljöersättningen. Totalt antal svarande på fråga 7 var 24. 

 
Bra Dålig

Känner 
ej till 

Ej tagit 
ställning

Tror inte 
jag kan få 

Har ej märkt 
av denna 

Hur upplever du den 
höjda miljöersättningen? 

6 2 5 8 1 2 

4.3. Informationen till lantbrukarna  

4.3.1. Information från Jordbruksverket 

All aktuell information som Jordbruksverket tar fram kring stöd och ersättningar finns 
tillgänglig att ladda ner eller beställa hem kostnadsfritt på Jordbruksverkets webbsida. I 
samband med regeländringar skickas även informationen ut till lantbrukarna runt om i 
landet. Med anledning av införandet av 50-trädsregeln 2008 tog Jordbruksverket fram en 
broschyr, ”Träd och buskar i betesmarker”, som tog upp de nya reglerna och gav exempel 
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på hur de skulle tillämpas. Regeländringen 2009 resulterade även den i att en särskild 
broschyr togs fram, ”Betesmarker och slåtterängar 2009”, och skickades ut till 
lantbrukarna. I den fanns det förutom reglerna några exempel på hur lantbrukare ska agera 
i olika situationer och vilken mark de ska söka ersättning för.  
 
Sammanlagt har 74 lantbrukare tagit del av någon eller flera av broschyrerna; ”Betesmarker 
och slåtterängar 2009”, ”Uppdateringar och rättelser till broschyren Gårdsstödet 2008" och 
”Träd och buskar i betesmarker – Nya regler för vilken mark du kan ta med i SAM-
ansökan” enligt Tabell 5. Resultatet visar att 74 lantbrukare svarat ”Ja” på frågan. 34 
lantbrukare har inte tagit del av någon av broschyrerna.  

Tabell 5: Det antal lantbrukare som tagit del av någon av broschyrerna ”Betesmarker och slåtterängar 
2009”, ”Uppdateringar och rättelser till broschyren Gårdsstödet 2008" och ”Träd och buskar i 
betesmarker”. Totalt antal svarande på fråga 44 var 109.  

Fråga Ja Nej Vet ej 
Har du tagit del av någon av broschyrerna från Jordbruksverket? 74 34 1 

 
Alla broschyrer som tagits fram ska enligt Jordbruksverket ha skickats ut till lantbrukarna 
runt om i Sverige. Enligt resultatet i Tabell 6 uppger 63 % av lantbrukarna att de fått 
broschyrerna via post medan 19 % sökt upp broschyrerna själva. Av de 10 som svarade att 
de fått tag i informationen på annat håll uppger 5 att de fick den via länsstyrelsen.  

Tabell 6: Det tillvägagångssätt som lantbrukarna använt när de kom i kontakt med informationen från 
Jordbruksverket. Totalt antal svarande på fråga 45 var 78. 

Fråga Via post Via bekant Sökte själv upp Annan Vet ej 
Hur kom du i kontakt med 
informationen? 49 1 15 10 3 

 
En nyhet var även att Jordbruksverket hade producerat en drygt 8 minuter lång kortfilm 
för att ytterligare förtydliga de nya reglerna. Filmen finns tillgänglig på Jordbruksverkets 
webbsida (www.jordbruksverket.se). Resultatet i Tabell 7 visar att 7 av 114 svarande har 
tagit del av filmen. Av dessa ansåg 4 att de fått den informationen de sökte medan 3 
svarade ”Nej”.  

Tabell 7: De lantbrukare som tagit del av Jordbruksverkets film om betesmarker samt om de tyckte att 
filmen gav dem den information de sökte. Totalt antal svarande på fråga 42 var 114 och på fråga 43 8. 

Fråga Ja Nej Vet ej 

Har du tagit del av Jordbruksverkets film om betesmarker? 7 106 1 

Tyckte du att filmen gav dig den informationen du sökte? 4 3 1 

 
I det fall lantbrukaren har frågor eller önskar mer detaljerad information om regler och 
tillämpning av dessa är han/hon på Jordbruksverkets webbsida hänvisad till respektive 
länsstyrelse. Enligt Tabell 8 uppger 66 % av lantbrukarna att de fått tillräckligt med 
information från Jordbruksverket kring regeländringarna 2008 och 2009.  

Tabell 8: Lantbrukarna uppfattning vad gäller om de har fått den information de behövt från 
Jordbruksverket till följd av regeländringarna. Totalt antal svarande på fråga 46 var 111. 

Fråga Ja Nej Vet ej 
Anser du att du fått den information du behöver från 
Jordbruksverket till följd av regeländringarna 2008 och 2009? 

73 21 17 

 
Av de 25 lantbrukare som svarade på vilken information de saknade angav 10 att de var 
osäkra på vad som gällde eller att de ville ha mer detaljerad beskrivning av reglerna (se 
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Tabell 9). 2 lantbrukare visste inte om att det skett regeländringar. 3 har angett att de saknar 
bedömningsgrunderna. Andra anger med korta svar att de saknar all information eller att de 
inte vet vilken information de saknar. 5 lantbrukare har använt svarsutrymmet för att 
uttrycka sina övriga åsikter kring regeländringarna.  

Tabell 9: De svar lantbrukarna har lämnat på frågan om vilken information de saknade från 
Jordbruksverket. Totalt antal svarande på fråga 47 var 25. 

Fråga Allt
Visste inte att 
reglerna hade 
ändrats 

Osäker på 
vad som 
gäller 

För mycket 
info, har ej 
tagit del av  

Bedömnings-
grunder   

Övriga 
kommentarer 

Vet 
ej 

Vilken 
information 
saknade du? 

2 2 10 2 3 5 1 

 
Några exempel på svaren som lämnats är följande: 
 

”Hur gör man för att få stöd om marken ej kvalificerade sig till allmänna eller särskilda värden.” 
(Man 47 år, liten lantbrukare i Örebro)  
 
”Det är allt för krångligt och omfattande för att man skall kunna tillgodogöra sig den!” (Man 58 
år, liten lantbrukare i Skåne) 
 
”Upplever att det är olika information, så jag är osäker på vad som egentligen gäller.” (Man 55 år, 
stor lantbrukare i Örebro) 
 
”Tydligare beskrivning av hur man räknar träd och ytor - i praktiken finns antagligen många 
gränsfall och tveksamheter. Klungor av träd, träd med fri yta på en eller flera sidor, osv.” (Man 57 
år, liten lantbrukare i Skåne)   

4.3.2. Information från länsstyrelserna 

Länsstyrelsen i Örebro län uppgav att de inte tagit fram någon egen information till följd av 
regeländringarna 2008 och 2009. I Skåne tog man 2009 fram en lathund för den nya 
betesmarksdefinitionen men för övrigt har de inte tagit fram någon ytterligare information. 
Den extra information som de båda länsstyrelserna har erbjudit har varit i form av 
kurser/fältvandringar där lantbrukare under 2008 och 2009 fått chansen att i fält se hur de 
nya reglerna ska tillämpas. I Örebro var antalet planerade kurstillfällen 4 för respektive år. 
Under 2008 års kurser deltog sammanlagt 68 lantbrukare under 4 tillfällen. Under 2009 var 
intresset från lantbrukarna sviktande och endast 2 kurser genomfördes där sammanlagt 12 
deltog. I Skåne anordnades kurser vid tre tillfällen 2009, varav en blev inställd på grund av 
för få deltagare. Vid de andra tillfällena deltog 9 respektive 20 lantbrukare. Resultatet från 
enkätundersökningen visar att andelen lantbrukare som deltog i kurserna/fältvandringarna 
2008 var låg, endast 20 deltog. Enligt Tabell 10 ansåg 9 av dem som deltog att de fick den 
information de sökte.  

Tabell 10: Det antal lantbrukare som deltog i någon av länsstyrelsens kurser, fältvandringar, 
informationsmöten etc. om ersättning till betesmarker 2008. Totalt antal svarande på fråga 48 var 
108 och på fråga 49 var 20. 

Fråga Ja Nej Vet ej
Har du deltagit i någon av länsstyrelsens kurser, fältvandringar, informationsmöten 
etc. om ersättning till betesmarker 2008? 

20 88  

Tyckte du att kursen, mötet, fältvandringen etc. gav dig den informationen du sökte? 9 8 3 

 
 En översiktlig genomgång av Skåne och Örebro länsstyrelsers webbsidor visar att det råder 
brister vad gäller lättillgänglig information. Webbsidorna är lättnavigerade men innehåller 
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enbart en sammanfattad beskrivning av stöd till betesmark. Är man intresserad av hur 
reglerna fungerar eller söker mer detaljerad information är man hänvisad till informationen 
på Jordbruksverkets webbsida eller att ringa de kontaktpersoner som anges. Enligt Tabell 
11 anser 66 av lantbrukarna att de inte fått tillräcklig information från länsstyrelsen till följd 
av regeländringarna.  

Tabell 11 Lantbrukarna uppfattning vad gäller om de har fått den information de behövt från 
länsstyrelsen till följd av regeländringarna. Totalt antal svarande på fråga 50 var 112. 

Fråga Ja Nej Vet ej 
Anser du att du fått den information du behöver från länsstyrelsen till följd 
av regeländringarna 2008 och 2009? 

67 26 19 

 
Många av de lantbrukare som svarat att de saknar information har angett att de saknar 
samma information från länsstyrelsen som de saknar från Jordbruksverket. Lantbrukarna 
saknar noggranna beskrivningar för hur reglerna ska tillämpas och känner att de behöver 
hjälp i fält. 10 lantbrukare uttrycker en förvirring över vilka regler som gäller eller att de 
behöver all möjlig information (se Tabell 12). Vissa anser att de vill ha en bättre förklaring 
till varför reglerna ändrats och varför de ändras med så korta intervall. 3 lantbrukare svarar 
att de får för mycket information medan 7 har angett ”Vet ej” eller ”Inget” som svar. Även 
under denna fråga har lantbrukarna använt svarsutrymmet för att uttrycka sina övriga 
åsikter kring regeländringarna. 

Tabell 12: De svar lantbrukarna har lämnat på frågan om vilken information de saknade från länsstyrelsen. 
Totalt antal svarande på fråga 51 var 33. 

Fråga Allt 
Visste inte att 
reglerna hade 
ändrats 

Osäker på 
vad som 
gäller 

För mycket 
info, har ej 
tagit del av  

Bedömnings-
grunder   

Övriga 
kommentarer 

Vet 
ej 

Vilken 
information 
saknade du? 

3 1 7 3 6 8 5 

 
Några exempel på svaren som lämnats är följande: 
 

”All information av värde saknas. Hur gör man för att få bidrag för marken?” (Man 47 år, liten 
lantbrukare i Örebro) 
 
”Jag har inte tagit mig tid att titta igenom all information som kommer. Upplever att det kommer för 
mycket information som ej gäller. Ny information med bara några veckors mellanrum, svårt att veta 
vad som gäller.” (Man 55 år, stor lantbrukare i Örebro) 
 
”När träd ska räknas inom en del av ett block. Hur ska jag dela in blocket i olika områden? Där 
känner jag att det finns en stor osäkerhet och otydlighet. Ex. räknar jag på hela blocket klarar jag 
50-trädsgränsen men ju mindre områden jag delar upp betet i desto fler områden är där det finns för 
många träd per hektar.” (Man 43 år, stor lantbrukare i Skåne) 
 
”Information om naturvård om det fanns för mycket träd och alternativ för stöd.” (Man 49 år, liten 
lantbrukare i Örebro) 

4.3.3. Informationsflödet efter regeländringarna 

Resultatet i undersökningen av informationsflödet efter regeländringarna visar att 
omställningen inför den senaste ändringen 2009 var snäv. De nya reglerna var klara 3 
veckor innan SAM-ansökningarna skulle lämnas in och 3 månader innan ändring av 
uppgifter skulle lämnas in. Samtidigt som regeländringen infördes 2008 så påbörjades 
blockinventeringen där länsstyrelserna närmare undersökte alla block som 
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jordbruksmarken är indelad i. Genom samtal med länsstyrelserna i Skåne och Örebro 
framgår det att blockinventeringen har inneburit extra mycket arbete utöver 
regeländringarna, inte minst för personalen på länsstyrelserna.  

4.4. Vidtagna åtgärder till följd av regeländringarna 

Cirka hälften av de svarande lantbrukarna röjde till följd av regeländringarna 2008 och 
drygt en fjärdedel röjde 2009 (se Tabell 13). 16 lantbrukare röjde både 2008 och 2009. 
Resultatet visar även att hälften av dem som svarade kommer att röja i framtiden till följd 
av regeländringen 2009.  

Tabell 13: Antalet lantbrukare som röjt till följd av reglerna för ersättning år 2008, 2009 och/eller 
planerar att röja i framtiden.  Totalt antal svar på fråga 12 var 91, på fråga 25 var 87 och på fråga 
27 var 36. 

 Ja Nej Vet ej 
Har röjt 2008 45 46  
Har röjt 2009 22 64 1 
Har röjt 2008 och 2009 16  
Planerar att röja i framtiden? 18 9 9 

 
10 av de lantbrukare som röjde 2009 uppgav att röjningen skedde i betesmarker med 
allmänna värden medan 16 uppgav att röjning skedde i betesmarker med särskilda värden. 2 
lantbrukare valde att inte besvara frågan. Av de lantbrukarna som röjde till följd av 
regeländringarna 2008 valde majoriteten, 71 %, enligt Tabell 14 att utföra det själva. Av de 
lantbrukarna som röjde/kommer att röja till följd av regeländringarna 2009 valde/väljer  
87 % att utföra det själva.  

Tabell 14: Vem som utförde/kommer att utföra röjningen till följd av regeländringarna (2008 och 
2009). Totalt antal svar på fråga 13 var 52 och på fråga 28 var 31. 

 Lantbrukaren Entreprenör Annan Vet ej
Vem utförde röjningen 2008 37 14 1 0 
Vem utförde röjningen 2009/ 
kommer att röja i framtiden 27 4 0 1 

 
För mer än hälften av de lantbrukare som röjde sina betesmarker 2008 och 2009 uppfyller 
markerna de nya kraven för ersättning enligt Figur 99 men för 3 av lantbrukarna som röjde 
2008 uppfyller marken inte kraven. 29 % av de lantbrukare som svarade är osäkra på om 
deras marker är godkända.  
 

 
Figur 9: Andel fall där marken uppfyller betesmarkskraven efter röjning för de lantbrukare som 
röjt 2008 och 2009. Totalt antal svar på fråga 24 var 44 och fråga 39 var 15. 
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Det förkommer inga större mängder skador på marken till följd av röjningen i de 
trädbärande betesmarkerna 2008 och 2009 enligt lantbrukarnas egen bedömning (Figur 
1010). I 72 % av fallen när lantbrukarna själva röjde och 69 % av fallen där en entreprenör 
röjde förekom det inga skador.  
 

 
Figur 10: Den kondition marken i lantbrukarnas betesmarker hade efter röjning (Stora 
skador = körskador med spår djupare än 20 centimeter, Mindre skador = körskador med 
spår mellan 5 och 20 centimeter, Inga skador = få eller inga synliga skador med spår 
grundare än 5 centimeter). Totalt antal svarande på fråga 15 och 30 var 72. 

Konditionen på den kvarvarande vegetationen efter röjning visar enligt Figur 111 liknande 
mönster. I 51 % av fallen när lantbrukarna själva röjde och 63 % när en entreprenör röjde 
förekom inga skador. Anmärkningsvärt är att stora skador på vegetationen förekom i 9 % 
av fallen när lantbrukarna själva röjde.  
 

 
Figur 11: Den kondition den kvarvarande vegetationen i lantbrukarnas betesmarker hade 
efter röjning (Stora skador = Brutna grenar, välta träd, barkskador, avbrutna toppar). Totalt 
antal svarande på fråga 16 och 31 var 72. 
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Av de 67 lantbrukare som röjde 2008 och 2009 svarade 63 på frågan om vilken storlek 
majoriteten av de röjda träden hade. Resultatet var att ingen av de svarande lantbrukarna 
har röjt störst mängd stora träd (träd med en omkrets större än 1 meter). Drygt hälften har 
främst röjt medelstora träd (träd med en omkrets mellan 30 centimeter och 1 meter) medan 
resten röjt en majoritet mindre träd (träd med en omkrets mindre än 30 centimeter). 
  
Totalt kom det in 55 svar på frågan om lantbrukarna hade frihuggit solitärträd eller ”stora” 
blommande småträd och resultatet var att 32 hade frihuggit medan 18 inte hade gjort det, 5 
svarade ”Vet ej”.  
 
Frågan om lantbrukarna avverkat ruttna/döende träd eller döda träd gav 39 svar (från 30 
lantbrukare), varav 13 svarade ”Vet ej”. 19 svar angav att ruttna/döende träd avverkats 
medan 11 svarade att döda träd avverkats. Totalt var det 20 lantbrukare som hade avverkat 
ett eller både alternativen. Utöver detta svarade 8 av 56 lantbrukare att träd ringbarkats vid 
röjningen. 
 
Resultatet på frågan vad lantbrukarna gjort med den röjda vegetationen visade att i 11 % av 
fallen hade lantbrukarna valt att lämna kvar all eller delar av vegetationen i betesmarken, i  
2 % av fallen lämnades vegetationen i skogen (se Figur 122). 23 % av lantbrukarna svarade 
att vegetationen eldats upp medan de resterande 64 % svarade att vegetationen sålts, förts 
bort eller använts som flis eller ved.  
 

  
Figur 12: Det som lantbrukarna valde att göra med vegetationen de röjde. Totalt antal 
svarande på fråga 23 var 43. 

Från enkätundersökningen kan man inte dra några säkra slutsatser om vilka trädslag som 
avverkats respektive sparats eftersom det finns alltför många ofullständiga svar. Totalt 
svarade 48 lantbrukare av de 67 som röjde 2008 och 2009. Resultatet visar att majoriteten 
av lantbrukarna valde att röja gran, björk och asp i större utsträckning än andra trädslag, 
endast i 3 fall röjdes andra trädslag (sälg, rönn och ek) i större omfattning. De trädslag som 
sparades vid röjningen hos de flesta lantbrukare var främst ek, rönn, sälg, oxel, bok, ask 
och tall. 14 lantbrukare valde att röja enligt trädslagsfördelningen i betesmarkerna.  
 
I de fall lantbrukaren blev av med rätten till ersättning för sin betesmark fanns möjligheten 
att söka miljöersättning för ”Utvald miljö”, ”Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga 
marker”. Resultatet i Figur 133 visar att majoriteten, 64 %, av de lantbrukare som svarat på 
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frågan vad de tycker om ersättningsformen ”Utvald miljö” svarar ” Vet ej” eller ”Känner ej 
till”. Bland de lantbrukare som kände till ersättningsformen kan ingen tydligt negativ eller 
positiv inställning utläsas ur resultatet.  
 

  

Figur 13 Den inställning lantbrukarna har till ersättningsformen ”Utvald miljö”. Totalt antal 
svarande på fråga 10 var 25. 

Tidigare nämnda resultat visar att 26 lantbrukare tog bort den areal som förlorat rätten till 
ersättning ur ansökan. I 85 % av fallen har markanvändningen i dessa borttagna arealer inte 
förändrats och de används fortfarande som betesmark (se Figur 144). Resultatet visar att av 
de lantbrukare som ändrat markanvändningen på den borttagna arealen har flest, 11 %, valt 
att omföra den till skog.  
 

 
Figur 14: Dagens markanvändning i de borttagna arealerna betesmark baserat på 
antal fall. Totalt antal svarande på fråga 11 var 27. 
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36 % av de 94 lantbrukare som svarade på frågan om de hade påverkats av de nya reglerna 
för ersättning till betesmarker som kom 2009 svarade ja. Enligt Figur 155 hade 50 % av 
dessa lantbrukare tagit bort arealen ur ansökan, 25 % hade genomfört åtgärder för att återfå 
rätten till stöd och 10 % hade sökt ersättning för ”Utvald miljö”.  
 

 

Figur 15 Det lantbrukarna har gjort med den areal betesmark som förlorat rätt till ersättning 
på grund av antalet träd. Totalt antal svarande på fråga 9 var 52. 

4.5. Lantbrukarnas inställning till Jordbruksverkets nya regler   

Majoriteten av de tillfrågade lantbrukarna är negativt inställda till de nya reglerna för tillåtet 
antal träd i betesmarker. På frågan om vad de tyckte om de nya reglerna för tillåtet antal 
träd i betesmarker svarade 72 % att de var tydligt negativa (Figur 166). Endast 9 % 
lantbrukare hade en positiv inställning eller tyckte att reglerna var acceptabla. Av de 
lantbrukare som tagit ställning (de som svarat, positiv inställning, negativ inställning eller 
acceptabla) är 86 % negativt inställda. 
 

 
Figur 16: Lantbrukarna åsikt om de nya reglerna för tillåtet antal träd i betesmarker. Totalt antal 
svarande på fråga 40 var 105. 
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Av de lantbrukare som svarat på frågan och tagit ställning är en större andel av de 
lantbrukare som saknar än de som har trädbärande betesmarker är positivt inställda till de 
nya reglerna enligt Figur 177. Enbart 9 % av de lantbrukare som har trädbärande 
betesmarker är positivt inställda.  
 

  
Figur 17: Lantbrukare med respektive utan trädbärande betesmarker och deras inställning 
till de nya reglerna för tillåtet antal träd i betesmarker. Totalt antal svarande var 89. 

Resultatet visar även att små lantbrukare är positivt inställda i större omfattning än stora 
lantbrukare samt att lantbrukarna i Örebro län är mer positivt inställda till regeländringarna 
än lantbrukarna i Skåne län (se Tabell 15).  

Tabell 15: Den inställning olika grupper lantbrukare har till regeländringarna. Totalt antal svarande 
på inställning baserat på lantbrukets storlek var 88 samt 89 för inställning baserat på län. 

Små 
lantbrukare 

Stora 
lantbrukare 

Lantbrukare i 
Skåne 

Lantbrukare i 
Örebro 

Positivt inställda 8 1 2 7 
Acceptabla 2 1 2 1 
Negativt inställda 48 28 46 31 

 
Några exempel på de svaren som lämnats är följande: 
 

”Jag tycker att det ska finnas träd i våra betesmarker, så har ju kulturlandskapet sett ut i 
generationer. Djuren får svalka och regnskydd under träden. Dessutom äter djuren grenar o blad. 
Givetvis ska det inte vara en tät skog men dungar i markerna är vackert och bra. En del mark som 
är våtare har nytta av träden. En del mark som huggits fri från träd växer igen av sly och björnbär, 
hallon, tjörne (slån). Dessa hade varit bättre med träd. För att gynna biologisk mångfald bör även 
träden finnas kvar, inte i antal träd eller ett visst växtsätt utan för att det gynnar 
biologiskmångfald.”(Kvinna 36 år, liten lantbrukare i Skåne) 
 
”Man borde ha en flexiblare syn på träd i betesmark. Det Svenska beteslandskapet bygger på 
trädinslag i betesmarken. Såväl för den biologiska mångfalden som för skydd till djur. Såväl betande 
tamdjur som vilt. De gamla reglerna såg mer till helheten även om många redan då tyckte att 
trädreglerna var för hårda.” (Man 53 år, stor lantbrukare i Örebro) 
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”Påverkar den traditionellt svenska betesmarken negativt. Motverkar mångfalden i 
kulturlandskapet” (Man 41 år, liten lantbrukare i Örebro) 
 
”I stort sett OK, men borde nog vara mer flexibla, för att kunna anpassas till naturtyper och 
biologiska värden i det enskilda fallet.” (Man 57 år, liten lantbrukare i Skåne) 

4.6. Lantbrukarnas inställning till den trädbärande betesmarken 

Den trädbärande betesmarken har ett värde för 81 % av lantbrukarna (se Figur 188). För 
många är det en viktig del av landskapet som bär på både natur- och kulturvärden, andra 
nämner skugga och skydd för djuren som värde. Ingen lantbrukare nämner att det finns ett 
ekonomiskt värde i att sköta en trädbärande betesmark och flera är beroende av 
ekonomiskt stöd för att fortsätta sköta marken. 14 % av lantbrukarna vet inte vilket värde 
eller ser inte något speciellt värde i den trädbärande betesmarken.  
 

 
Figur 18 De svar lantbrukarna lämnade på frågan om den trädbärande betesmarken har något värde 
för dem. Totalt antal svarande på fråga 41 var 95. 

Några exempel på svaren som lämnats är följande: 
 
 ”Stora värden: stora träd som huggs ned kommer inte åter det tar mer än 50 år, och några nya kan 
inte heller etablera sig om marken skall skötas efter jordbruksverkets regler” (Man 63 år, liten 
lantbrukare i Skåne) 
 
”För att skapa ett varierat landskap och som skydd för djuren under regn och blåst är detta ett 
mycket viktigt inslag som vi måste bevara även om det inte smälter in i övriga Europas syn på 
betesmarker” (Man 56 år, stor lantbrukare i Skåne)  

 
”Mycket stort känslomässigt värde, inget värde alls rent ekonomiskt. Det totala stödet minus arrende 
och kostnader ger en blygsam ersättning för arbetstiden, men eftersom trivselvärdet för mig personligen 
är så stort så fortsätter jag tills vidare. Den dagen när kroppen eller ekonomin sätter en gräns blir jag 
troligen tvungen att avsluta åtagande och arrende” (Man 57 år, liten lantbrukare i Skåne) 
 
”Inte mer värde än att jag kan tänka mig att plantera igen den med gran när min åtagande period 
går ut” (Man 55 år, stor lantbrukare i Örebro) 
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4.7. Förändringar av arealen betesmarker i Sverige 

De senaste årens negativa trend med minskade arealer betesmark fortsätter (Figur 199) och 
enligt den officiella statistiken (baserad på SAM-ansökan) var arealen betesmark 474 000 
hektar 2009. Statistiken över miljöersättningarna bygger på siffror som Jordbruksverket 
levererar till Miljömålsportalen. Uppgifterna från 2009 är preliminära men visar att arealen 
betesmark totalt har minskat med cirka 20 000 hektar mellan 2008 och 2009 i både 
miljöersättningen samt för betesmarker totalt.  
 

 
Figur 19 Diagrammet visar hur utvecklingen av arealen betesmarken har sett ut mellan år 2000 – 2009, 
uppgifterna är baserade på SAM-uppgifter och kommer från officiell jordbruksstatistik.   

Utvecklingen för betesmarker med ersättning för särskilda värden visar att även denna areal 
enligt den officiella statistiken har minskat 2009 (Figur 2020), dock inte i samma 
utsträckning som övriga betesmarker  

 

Figur 20: Arealförändringar i betesmark med ersättning för särskilda värden under åren 
2001 till 2009, baserad på SAM-uppgifter. Uppgifterna för 2009 är preliminära.  
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Jordbruksverket har bedömt att ungefär 50 000 hektar betesmark med allmänna värden och 
en mindre del med höga värden kan komma att försvinna ur stödsystemet till följd av 
regeländringarna och uppdateringen av blockdatabasen. Enligt tidiga preliminära data från 
uppdateringen av blockdatabasen fanns det en indikation på att arealen betesmark med rätt 
till stöd minskat med cirka 16 000 hektar men senare siffror pekar på att minskningen kan 
vara så stor som 39 000 hektar.  
 
Tidiga beräkningar för hur stora arealer betesmark med allmänna värden som inte längre 
kommer att berättiga till gårdsstöd på grund av den nya definitionen som kom 2009 pekade 
på cirka 24 000 hektar. Samma areal skulle successivt försvinna ur miljöersättningarna 
eftersom betesmarker fått samma definition inom miljöersättningen som gårdsstödet. 
Jordbruksverket har beräknat att cirka 5000 hektar kommer att försvinna 2009 men det 
finns ännu inga uppgifter över hur stor del som har försvunnit. Hur stor den sammanlagda 
effekten blir är i nuläget svår att avgöra eftersom åtagandena för miljöersättning är 
femåriga. Det saknas även säkra data på hur stora arealer betesmarker som idag befinner sig 
utanför stödsystemet, den senaste säkra siffran är från 2006 då 65 000 hektar värdefull 
inventerad ängs- och betesmark inte hade jordbruksstöd. En ny siffra kan komma att 
presenteras i samband med rapporten av blockinventeringsprojektet.  

5. Diskussion 

5.1. Enkätundersökningens utformning och representativitet 

5.1.1. Val av metod 

Intervjun av lantbrukarna genomfördes i form av en webbaserad enkät trots risken för en 
låg svarsfrekvens och missförstånd. En av de största anledningarna till valet att utforma en 
webbaserad enkät var för att metoden möjliggör insamling av en större mängd data från 
flera lantbrukare som dessutom är lättare och mer tidseffektivt att sammanställa än en 
traditionell postenkät.  
 
Den förväntade svarsfrekvensen var 50 % men trots två påminnelser svarade endast 35 % 
av de tillfrågade lantbrukarna. Det finns en mängd olika förklaringar till varför 
svarsfrekvensen i enkätundersökningen var så låg, bland annat kan valet av tidpunkt, 
tillgång till Internet och/eller datorvana spelat in. En av de största orsakerna var troligen 
tidpunkten. Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen skickades ut i början av 
december när de flesta hade fullt upp med julförberedelser, därefter följde en ovanligt lång 
julhelg med 14 dagars ledighet för många. Under denna period hade sannolikt många lagt 
brevet åt sidan och glömt bort det, alternativt tappat intresset för att delta i studien. Ett 
bättre alternativ hade varit att förlänga svarsperioden och skicka ut påminnelser tidigare. 
 
Teknikproblem innebär inte alltid att felet ligger i tekniken utan kan även förklaras genom 
avsaknad av teknik eller den mänskliga faktorn. Trots att 89 % av befolkningen har tillgång 
till Internet finns det fortfarande de som saknar samtidigt som att tillgång till Internet inte 
automatiskt innebär att man använder det. Dock visar statistik att 86 % av personerna i 
åldern 16–74 år använder Internet minst en gång i veckan (SCB, 2010) och att 62 % av 
Sveriges lantbrukare lämnar in sin SAM-ansökan via Internet (muntl. Johansson). En del av 
de lantbrukare som fick förfrågan, främst de äldre, saknar troligtvis förutom en 
internetuppkoppling även den kunskap som krävs för att svara på enkäten. Denna tes 
stärks av att en lägre andel lantbrukare över 60 år deltog i studien i jämförelse med deras 
förekomst i Sverige samt att 6 av de 8 lantbrukarna som svarade via telefon var över 60 år. 
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För att kringgå bortfallet av lantbrukare som saknar tillgång till Internet eller kunskap hade 
ett alternativ varit att låta dem besvara frågorna skriftligt via en postenkät. Förlusten på 
grund av teknikproblem ansågs dock inte vara tillräckligt stort för att detta skulle vara 
aktuellt. 
 
En orsak till det låga deltagandet kan även bero på tekniska problem med webbsidan. Trots 
testande i olika webbläsare och olika versioner har enbart de vanligaste testats (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) vilket innebär att denna orsak inte helt kan 
uteslutas. Webbsidans enkla uppbyggnad, vad gäller skriptspråk och funktioner, bidrar dock 
till att den ska fungera även i de webbläsare som inte testats. Anledningen till att 43 enkäter 
skickades in obesvarade utöver de 115 kan jag inte finna någon annan förklaring till annat 
än att lantbrukarna tryckt på Enter/Return efter att ha markerat en ruta med fritt 
svarsalternativ. Det framgår dock tydligt att majoriteten av lantbrukarna upptäckte detta 
eftersom att en fullständigt ifylld enkät lämnades in efteråt. I de fall lantbrukare svarade fler 
gånger på enkäten har svaren från den första enkätinlämningen enbart räknats. I sökandet 
efter orsaken till de tomma enkätsvaren studerades webbadressens logg-filer för att utesluta 
fel i webbsidans uppbyggnad och att så kallade sökrobotar besökt sidan. Den möjliga 
förklaringen med Enter/Return tangenten upptäcktes i ett för sent skede för att en 
förklaring av problemet skulle hinna läggas ut på webbsidan. Detta medför att jag inte med 
all säkerhet kan utesluta att fler lantbrukare försökte att besvara enkäten men misslyckades 
och gav upp. 
 
En av de största orsakerna utöver kunskapsbrist och tekniska problem är förmodligen att 
lantbrukarna inte kände att de hade tid att svara på enkäten. Det är mycket som hänt kring 
årsskiftet 2009-2010 med både blockinventering, förberedelse för årets SAM-ansökan samt 
planering inför kommande säsong. En del kan även ha valt att inte svara på grund av att de 
inte tycker om enkäter. En risk med webbenkäten är att jag förlorade den personliga 
kontakten med lantbrukarna och därmed en del av förtroendet. Trots att jag skickade en 
förfrågan via post kan en del ha känt en ovilja att svara med risk för den personliga 
integriteten.   

5.1.2. Webbenkätens tekniska uppbyggnad 

Enkätens tekniska uppbyggnad har utarbetats efter min egen förmåga och tillgång på tid. 
Utformningen på enkäten är enkel men ändå funktionell och anpassad för en person med 
grundläggande kunskap inom Internetanvändning. Något som inte togs i beräkning var att 
en större mängd lantbrukare skulle hoppa över att svara på vissa frågor. Detta hade kunnat 
förhindras genom noggrannare anvisningar och en förbättring av webbenkäten. En 
möjlighet hade exempelvis varit att utöka webbsidan med smarta funktioner som 
omöjliggör att enkäten lämnas in med obesvarade frågor. Detta begränsades dock av min 
kunskap inom programmering samt att det sannolikt hade inneburit en mångdubbling i 
arbetstid vid utformningen av enkäten.   
 
Ett misstag från min sida var att det inte går att dra någon slutsats av vissa frågor, bland 
annat ”Vilken storlek hade majoriteten av de röjda träden?”, ”Avverkades något av följande 
alternativ, ruttna/döende träd, döda träd?” och ”Har solitärträd frihuggits?” på grund av att 
det saknas tidigare frågor om något av dessa existerade i betesmarken innan röjning. De 
enda slutsatserna som kunde dras av dessa frågor var om åtgärderna hade utförts eller inte. 
Detsamma gäller bedömningen av hur mycket lantbrukarna röjde åren innan 
regeländringarna. Hade jag ställt den frågan hade jag kunnat dra en slutsats om röjningen i 
betesmarkerna hade ökat som en följd av regeländringarna. Vad gäller frågan om hur 
lantbrukarna kom i kontakt med informationen från Jordbruksverket kan jag inte dra några 
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säkra slutsatser. Det går inte att avgöra hur många som fick informationen via post 
eftersom att det inte går att utesluta att några kan ha sökt upp eller fått informationen från 
annat håll innan den kom med posten.  
 
För förenkla analysen och undvika feltolkning av svaren i frågorna som behandlar åsikter 
kring regeländringarna och vilket värde den trädbärande betesmarken har för lantbrukarna 
borde en gradering av inställningen inkluderats utöver det fria svarsalternativet. Genom 
detta hade jag på ett bättre sätt kunnat framföra vilket värde den trädbärande betesmarken 
har för Sveriges lantbrukare. Vid analysen av svaren i enkäten upptäckte jag att ett flertal 
lantbrukare hade använt den sista ”fria” rutan, under frågan ”Vilken information saknade 
du?” till att skriva övriga kommentarer. Detta hade kunnat undvikas om jag lagt till en ruta 
för övriga kommentarer. 
 
Ett av de val jag hade kunnat göra vid utformningen av frågorna i enkäten var att jag 
koncentrerat mig på ett ämnesområde och ställt mer detaljerade frågor inom detta. Detta 
hade dock inte gett den översiktliga bild av effekter som jag sökte.   

5.1.3. Resultatets representativitet 

På grund av det bristande deltagarantalet går det inte att dra några säkra slutsatser kring 
vilka effekter regeländringarna fått 2008 och 2009. Det går dock att säga att flera av 
resultaten visar tendensen för vilka effekter regeländringarna har fått. 
 
Indelningen av lantbrukarna efter storlek skedde baserat på innehav av åkerarealer. 
Gränsen 50 hektar för stora lantbrukare kan diskuteras eftersom man enligt Statistiska 
centralbyrån drar gränsen vid 100 hektar betesmark. Att sätta gränsen vid 50 hektar ansågs i 
denna studie vara relevant då även lantbrukare med 50 hektar åkermark kan räknas som 
stora. Hade gränsen dragits vid 100 hektar hade valet av blivit annorlunda eftersom att även 
kriteriet med innehav av betesmark med särskilda värden skulle vara uppfyllt. 
Storleksfördelningen på betesmarker efter lantbrukets storlek visar att det fanns ett 
samband mellan åkerarealens storlek och arealen betesmark vilket påvisar att 
kategoriseringen av lantbrukarnas storlek, stora och små, var korrekt. 
 
Jämför man åldersfördelningen bland de lantbrukare som deltog i enkätundersökningen 
och åldersfördelningen bland alla Sveriges lantbrukare i Figur 66 ser man att lantbrukare 
från alla åldersgrupper har deltagit. Detta bidrar till att öka säkerheten i de resultat jag fått.  
 
Något som kan ha påverkat resultatet i enkätundersökningen är jag i det utskickade brevet 
angav att denna studie handlar om trädbärande betesmarker. Detta kan ha bidragit till att en 
högre andel lantbrukare med trädbärande betesmarker svarade än de utan. Det finns inga 
säkra siffror på hur stor andel lantbrukare som har respektive inte har träd i sina 
betesmarker men i denna studie var 19 % av dem som svarade på enkätundersökningen 
som inte hade några träd i sina betesmarker. Det är troligtvis mer än 19 % av lantbrukarna 
som saknar trädbärande betesmarker vilket innebär att jag i mitt brev till lantbrukarna hade 
behövt tydliggöra att studien inte enbart vände sig till lantbrukare med trädbärande 
betesmarker.  
 
I och med att regeländringen har väckt starkt negativa reaktioner hos många kan resultatet i 
denna studie spegla de negativa åsikterna i större utsträckning än de positiva. För att 
undvika att påverka vilka lantbrukare som svarade på webbenkäten har jag i de utskickade 
breven varit noggrann med att inte uttrycka någon ställning i frågan. Detta medför att 
påverkan på vilka lantbrukare som svarade sannolikt borde ha varit minimal.     
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5.2. Ny definition, nya regler 

5.2.1 Varför en begränsning av antalet träd? 

Innan 2008 fanns det ingen gräns för hur många träd en betesmark fick innehålla, oavsett 
vilket värde (allmänt eller särskilt) den hade, men idag är det värdet i betesmarken som 
begränsar antalet tillåtna träd. De senaste 2 åren har definitionen för betesmarker i 
miljöersättningarna ändrats varje år vilket fått stora konsekvenser. Att Jordbruksverket 
varje år ändrar sin uppfattning för vad som är värdefullt att bevara får förödande 
konsekvenser, inte minst för att lantbrukarnas förtroende för stödsystemet försvinner men 
också för att det skapar förvirring. Att varje år behöva anpassa sig efter nya regler är svårt 
för lantbrukare som planerar sitt brukande långsiktigt.  
 
Anledningen till att Jordbruksverket valde nya regler med trädräkning var delvis för att  
EU-kommissionen hade 50 träd som riktvärde (www. 14) men även för att det var 
nödvändigt med en metod som gör det enkelt för lantbrukare att söka miljöersättningar. 
Argumenten för att man valde 60 träd var för att det var så långt Jordbruksverket ansåg att 
de kunde sträcka sig för gränsen skulle godkännas av kommissionen.  
 
I nuläget är det omöjligt att säga hur länge det dröjer innan nästa regeländring kommer. 
Enligt Anders Elfström på Jordbruksverket har det varit ”ett stor aber” för lantbrukarna och 
länsstyrelserna i och med ändringarna som skett två år i rad. Han säger även att det är 
”fullständigt omöjligt att ändra förutsättningarna varje år. Det enda som skulle möjliggöra ytterligare 
regeländringar nästa år är om EU-kommissionen gör ytterligare ett avslag men som det ser ut idag så är 
reglerna godkända.” Han medger dock att det går att föra upp reglerna på diskussion igen 
med EU-kommissionen men säger samtidigt att det ”inte är politiskt läge just nu”. Vem eller 
vilka det är som motsätter sig att föra upp ämnet på diskussion igen har i denna studie inte 
gått att utreda. En möjlig förklaring kan vara att Sverige hade ordförandeskapet för EU 
under andra halvåret 2009 och därmed inte vågade riskera miljonskadestånd eller att 
motsätta sig vad EU-kommission beslutar.  
 
Att regeländringarna som skedde 2008 och 2009 väckte starka reaktioner från många håll 
går inte att förneka. Trots dessa ändringar måste man ha en viss förståelse för att 
Jordbruksverket valde att omarbeta definitionen av en betesmark och ändra 
ersättningsreglerna 2008 då Sverige riskerade att bli återbetalningsskyldiga. Den stora 
frågan är dock om det inte skulle ha lagts ner mer tid på att utarbeta kriterier för 
betesmarker snarare än att bara anpassa sig efter EU-kommissionens riktvärde som i sin tur 
är anpassat efter hela Europas förutsättningar. Att man i diskussionerna med EU-
kommissionen enbart kunnat sträcka sig till att tillåta 60 respektive 100 träd inklusive 
hävdträd vid nästa regeländring bör räknas som ett nederlag.  
 
Det är en orimligt att Sveriges betesmarker ska bedömas efter riktlinjer som är anpassade 
efter hela Europas förutsättningar. Sverige är ett skog- och trädrikt land som skiljer sig 
markant från övriga Europa och därför bör betraktas på ett annorlunda sätt. 
Regeländringarna har enligt resultatet i denna studie inneburit att 37 % av lantbrukarna 
tidigare tilldelats ersättning på felaktiga grunder. Ur EU-kommissionens perspektiv bör 
detta betraktas som en skandal. Samtidigt kan man ställa sig frågan om resultatet i denna 
studie inte ett bevis för att regeländringarna varit för hårda? Eller har Sverige under alla sina 
år som medlem felaktigt ”mjölkat” EU på pengar för marker som inte borde betraktas som 
betesmarker? Samtidigt kan man undra varför EU-kommissionen tillåter att trädrika 
betesmarker tilldelas miljöersättning ur landsbygdsprogrammet, där enbart hälften 
finansieras av EU. Inom EU:s jordbrukspolitik ingår bland annat arbetet med att bevara 
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den biologiska mångfalden (Jordbruksdepartementet 2010) men samtidigt motverkar 
ersättningssystemet mångfalden genom att inte premiera de unika biotoperna som skiljer 
EU:s länder åt utan enbart fullt ut finansiera betesmarker stöpta i samma mall.   

5.2.2. De nya ersättningsformerna 

Att ha ett åtagande för särskilda värden på betesmarker med mer än 100 träd/hektar 
innebär med de nya reglerna en ekonomisk förlust i jämförelse med att ha en mark med 
allmänna värden eller särskilda värden som är berättigade till gårdsstöd. Det räcker inte att 
marker med särskilda värden och mer än 100 träd/hektar får höjd miljöersättning detta 
eftersom den inte kompenserar förlusten av gårdsstöd fullt ut. Förutsatt att 
Jordbruksverket får igenom sitt förslag för höjda miljöersättningar till betesmarker så är det 
enbart i region 2 och 3 (se Figur 3 samt Tabell 2) som kompenseringen blir lika stor medan 
det i region 4 och 5 blir en skillnad på 150 kr/hektar och i region 1 en skillnad på 200 
kr/hektar.  
 
Enligt Jordbruksverket (muntl. Elfström) är tanken med den höjda miljöersättningen att 
lantbrukarna ska kompenseras fullt ut men växelkursen på gårdsstödet gör att stödnivåerna 
varierar. För att full kompensation ska vara möjligt behöver även den höjda 
miljöersättningen för marker med särskilda värden och mer än 100 träd/hektar anpassas 
efter region. Risken med att lantbrukarna inte kompenseras fullt ut är att många lantbrukare 
ger upp och slutar att hävda sina betesmarker. Den tendens som resultaten i denna studie 
visar, baserat på antal lantbrukare som enligt enkätundersökningen förlorat rätten till 
ersättning, är att många lantbrukare valt att just ta bort sina arealer trädbärande 
betesmarker ur ansökan.  
 
Inställningen till den höjda miljöersättningen bland de 24 lantbrukare som svarade på 
frågan skiljer sig. Resultatet är baserat på för få svar för att kunna dra några säkra slutsatser 
men visar en tendens till en återhållsam inställning. Det var enbart 8 lantbrukare som öppet 
uttalade sig om de var positiva eller negativa till ersättningen. Anledningen till detta är 
troligtvis att ersättningsformen fortfarande är så pass ny att lantbrukarna inte hunnit skaffa 
sig en uppfattning. Detta stärks av att 5 lantbrukare inte kände till den höjda 
miljöersättningen medan 8 inte hade tagit ställning till vad de tyckte om den. Med mer 
riktad information till de lantbrukare som berörs eller kan beröras av denna ersättning 
borde inställningen till ersättningen bli mer positiv. 
 
I de fall lantbrukaren förlorat rätten till gårdsstöd på grund av antalet träd finns möjligheten 
att istället söka miljöersättningen ”Utvald miljö”, ”mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga 
marker”. Förutsättningarna för att detta ska vara möjligt är dock att de trädbärande 
betesmarkerna uppfyller kraven som bland annat innefattar att betesmarken ska ha höga 
biologiska värden och gynna förekomsten eller stärka artbeståndet för en hotad art. Marken 
måste därefter godkännas av länsstyrelsen som dessutom ska ha valt att satsa pengar på 
denna typ av ersättning inom ”Utvald miljö”.  
 
Av de 25 lantbrukare som valde att uttala sig om ”Utvald miljö” var det 16 som svarade 
”Vet ej” eller inte kände till ”Utvald miljö”, ”mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga 
marker”. Utöver dessa så var det bara 2 lantbrukare som tyckte ersättningsformen var okej 
eller bra medan resterande uttryckte sig negativt eller inte hade satt sig in i hur ersättningen 
fungerar. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser med tanke på att resultatet baseras 
på för få svar.  
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5.3. Informationen till lantbrukarna 

De flesta av de lantbrukare som svarade på enkäten hade tagit del av de broschyrer som 
Jordbruksverket tagit fram till följd av regeländringarna och skickat ut via posten. Detta 
bekräftas av resultatet i denna studie. Vad gäller Jordbruksverket film om betesmarker så 
var det få som hade sett den och enbart hälften upplevde att de fått den information de 
sökte.  
 
Något som var förvånande var att enbart en fjärdedel av lantbrukarna kände att de saknade 
information samtidigt som det var få som kände till möjligheterna i stödformen ”Utvald 
miljö”. Detta kan sannolikt förklaras av att en del lantbrukare tar hjälp av 
miljöstödskonsulter och därför inte behöver sätta sig in i detaljer hur de olika stödformerna 
fungerar.  
 
Av dem som saknade information från Jordbruksverket och länsstyrelserna var det en del 
som ville veta mer om beslutsgrunderna men de allra flesta saknade mer detaljerad 
information om hur reglerna skulle tillämpas. Trots att reglerna är ganska detaljerade finns 
det många som har svårt att bedöma vilka arealerna de ska ta bort ur ansökan och hur man 
kommer fram till vilka arealer som ska tas bort. De exempel som Jordbruksverket tar upp i 
sina broschyrer tar inte upp hur man ska agera i de svårbedömda fallen utan visar enbart de 
mest generella förhållandena (se Figur 5). På Jordbruksverkets hemsida går det heller inte 
att finna någon annan information än den som skickats hem till lantbrukarna. Detta gör att 
lantbrukarna är tvungna att ringa länsstyrelsen eller ta hjälp av en miljöstödskonsult.  
 
Trots att en del lantbrukare skriver att de behöver hjälp i fält för att bättre förstå de nya 
reglerna så har intresset varit sviktande för de fältvandringar/kurser som anordnas av 
länsstyrelserna som ett komplement till all information som lantbrukarna erbjuds. Av de 
lantbrukare som hade deltagit i fältvandringarna/kurserna var det knappt hälften som ansåg 
att de hade fått den informationen de sökte. Detta i kombination med det bristande 
intresset kan troligtvis förklaras av att lantbrukarna inte känner att de har tid att delta utan 
att de snarare enbart är intresserade av att veta hur reglerna ska tillämpas på deras mark.   
 
Det generella intrycket jag fått när jag läst svaren från lantbrukarna är att de är allmänt 
förvirrade och upprörda. De skriver att de får alldeles för mycket information som de inte 
hinner ta till sig innan en ny version kommer. Samtidigt skriver de att de saknar detaljerad 
information om hur de ska agera. Mitt i alla dessa regeländringar pågick dessutom 
blockinventeringen som påverkade många lantbrukare då gränser i vissa fall ritades om och 
stödrätter försvann. All förvirring och frustration jag tagit del av är inte förvånande då jag 
själv har fått uppleva svårigheterna med att sätta mig in i hur regelsystemet fungerar. 

5.4. Effekterna av regeländringarna på regional nivå 

Enligt resultatet har så många som 37 % av de svarande lantbrukarna i Skåne och Örebro 
län påverkats av regeländringarna 2009, varav 70 % av dessa förlorat rätten till stöd på all 
eller delar av sina arealer betesmark. Visserligen framgår det inte hur stora arealer 
betesmark detta motsvarar men det är en otroligt hög siffra.  
 
Vad händer då med de arealer som förlorat rätten till ekonomisk ersättning på grund av 
antalet träd? Resultatet visar klart och tydligt att 62 % av lantbrukarna valde att ta bort 
arealerna ur ansökan. Detta trots att det finns möjligheter att söka ersättning för ”Utvald 
miljö”, ”mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga betesmarker”, när antalet träd överstiger 
det tillåtna. Detta kan naturligtvis förklaras av att majoriteten av de svarande lantbrukarna 



Jordbruksverkets nya definition av betesmark – Effekter och reaktioner hos lantbrukarna 
 

49 

inte kände till ersättningsformen ”Utvald miljö”. Det finns heller ingen garanti för att man 
få denna ersättning när man söker den eftersom att det är länsstyrelserna som prioriterar 
mellan alla olika ansökningsformer inom ”Utvald miljö” och beslutar vilka som ska få 
ersättning och hur hög denna ska vara.  
 
Trots att många lantbrukare förlorade rätten till stöd visar resultatet i denna studie att 45 % 
inte påverkades av regeländringen som kom 2009. Utöver dessa så beviljades 15 % av 
lantbrukarna rätt till höjd miljöersättning eller fick sin betesmark med allmänna värden 
uppgraderad till särskilda.  

5.4.1. Vidtagna åtgärder 

Sammanlagt valde 51 lantbrukare, drygt 52 %, att röja i sina marker för att återfå rätten till 
stöd 2008 och 2009. Svaren på frågorna om följderna av röjningarna visar både glädjande 
och mindre glädjande resultat. 
 
Resultatet från frågorna om vilken kondition marken och vegetation hade efter röjning 
visar glädjande siffror i jämförelse med resultatet i Jordbruksverket uppföljning av  
50-trädsregeln (Jordbruksverket 2009h). Resultatet visar att det inte förekom några större 
skador på marken samt att i 72 % av fallen när lantbrukarna själva röjde och 69 % av fallen 
där en entreprenör röjde förekom det inga skador (spår grundare än 5 centimeter). När det 
gäller konditionen på kvarvarande vegetation visade även den ett liknande mönster bortsett 
från att det i 9 % av fallen när lantbrukarna röjde förekom större skador. Resultatet i denna 
studie skiljer sig från Jordbruksverkets uppföljning av 50-trädsregeln (Jordbruksverket 
2009h) då röjning i betesmarker analyserats genom satellitbilder och fältkontroll. I 
uppföljningen observerades skador i drygt två tredjedelar av jordbruksblocken vilket kan 
förklaras genom att studien enbart omfattade relativt tätt trädklädda betesmarker 
 
Att det inte förekom några större mängder skador i betesmarkerna i denna studie är 
förvånande men kan sannolikt förklaras genom att mer än 70 % av lantbrukarna 
valde/väljer att röja själva i betesmarken samt att entreprenörerna som anlitats i länen har 
den kompetens som krävs. Det som var överraskande var att det förkom stora skador på 
vegetation i några av de fall där lantbrukarna själva röjde. Detta kan dels förklaras av att 
vissa lantbrukarna inte har samma erfarenhet av avverkning som entreprenörer vilket bidrar 
till fler fall med skador på vegetationen men också av att vissa lantbrukare kan ha varit 
oförsiktiga på grund av tidsbrist. Det var trots allt ont om tid mellan införseln av de nya 
reglerna och sista inlämningsdag för SAM-ansökan. En annan förklaring kan vara att det 
svarsalternativet ”mindre skador” inte var specificerat vad som räknades som mindre 
skador vilket kan ha lett till feltolkning.  
 
Något som är oroväckande och uppvisar likheter med uppföljningen av 50-trädregeln är att 
många döende och döda träd har avverkats. Totalt var det 20 lantbrukare som svarade att 
de hade avverkat döende/döda träd. Det betyder att 40 % av de 51 lantbrukare som valde 
att röja i sina betesmarker röjde ruttna/döende träd och/eller döda träd. Visserligen visar 
resultatet i denna studie enbart tendensen men det är en oroande hög siffra med tanke på 
att båda alternativen är undantagna vid räkningen av tillåtet antal träd i betesmarken. 
 
Döende och döda träd bör inte avverkas annat än i de fall de utgör en fara för människa, 
djur eller byggnad. Att så många som 20 lantbrukare skulle valt att avverka på grund av fara 
går inte att fastställa men är inte sannolikt. Varför har då detta skett? En av anledningarna 
är såklart det estetiska, döende eller döda träd är inte vackra, men samtidigt har 
lantbrukarna kunskap nog för att inte låta estetiken gå före naturens värden. En annan 
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förklaring kan vara att Jordbruksverket misslycktas med att få fram informationen om att 
dessa träd inte ska tas med i beräkningen. I föreskrifterna och broschyrerna från 2009 står 
det att döda och ringbarkade träd inte ska räknas men inget om detta nämndes 2008 vilken 
kan vara förklaringen till att så pass många lantbrukare valde att röja döende/döda träd. 
Ringbarkning har dock förekommit i betesmarkerna i Skåne och Örebro län, enligt 
resultatet valde 14 % av de svarande lantbrukarna att ringbarka träd. En bidragande orsak 
till detta är förmodligen att dessa lantbrukare röjde mycket björk och asp som förökar sig 
genom stubb- och rotskott. Ringbarkning är även ett snabbt och effektivt sätt att slippa 
hugga ner träden direkt. 
 
I majoriteten av fallen lämnades vegetationen inte kvar i betesmarken vid röjningen utan 
kördes bort, såldes, eldades eller flisades. Det framgår inte vilken storlek de bortförda 
träden hade men sannolikt har de grövsta dimensionerna sålts eller använts medan de allra 
minsta träden samt ris lämnats kvar. Det går dock inte att analysera hur många träd som 
har lämnats kvar då sammanställningen av frågorna är baserad på antal fall men att 
vegetationen enbart lämnades kvar i 11 % av fallen kan ses som ett tecken på att deras 
ekonomiska värde väger tyngre än det värde de utgör om de lämnas kvar i betesmarken. 
Det hade varit positivt om en högre andel träd lämnades kvar i betesmarkerna för att öka 
andelen död ved och på så sätt främja mångfalden. 

5.4.2. Lantbrukarnas reaktion på regeländringarna 

Flera av de resultat jag fått fram om inställning till betesmarker och myndigheter stämmer i 
stor utsträckning överens med en studie utförd 2009 av Ulrich Nitsch på uppdrag av 
Centrum för biologisk mångfald. Studien var en del av forskningsprogrammet 
HagmarksMistra och hade som syfte att samla in erfarenheter och synpunkter från bönder 
om skötseln av naturbetesmarker i strävan att bevara dessa (Nitsch, 2009). Precis som 
resultatet i denna studie går det att läsa i Nitsch studie att lantbrukarnas inställning till träd 
och buskar är positiv och att lantbrukarna önskar att reglerna var mer flexibla och 
anpassade efter förhållandena på den enskilda gården. Många av lantbrukarna i denna 
studie gav långa svar på frågan om vilket värde den trädbärande betesmarken hade för dem. 
Det var få som såg något ekonomiskt värde i marken utan de framhävde istället natur, 
kultur och rekreation som de högsta värdena. Man fick en känsla att marken betyder väldigt 
mycket för dem men att det var många som tyvärr begränsas ekonomiskt och därför var 
beroende av bland annat miljöersättning.  
 
Att den trädbärande betesmarken betyder mycket för många lantbrukare bekräftas av att 
resultatet visar att 62 % av lantbrukarna som förlorade rätten till stöd på grund av antalet 
träd valde att ta bort arealen ur ansökan. 85 % av den borttagna arealen används dessutom 
fortfarande som betesmark men frågan är hur länge till? Förutsatt att inga regeländringar 
sker inom de närmsta åren kommer de lantbrukare som begränsas av ekonomin 
förmodligen i framtiden vara tvungna att bestämma sig för om de ska hugga ner träd och 
buskar för att betesmarkerna återigen ska berättigas till stöd eller låta marken övergå till 
skog.  
 
Resultaten i denna studie visade tydligt att majoriteten av lantbrukarna i Skåne och Örebro 
är negativt inställda till de nya reglerna. Av dem som tagit ställning var det 86 % som var 
tydligt negativa.  Tittar man närmare på de lantbrukare som var positivt inställda till 
regeländringarna visar det att det inte var någon skillnad mellan de lantbrukare som hade 
trädbärande betesmarker och de som inte hade. Däremot var det skillnad mellan små och 
stora lantbrukare samt lantbrukare i Skåne och Örebro län. Skillnaden mellan länen 
förklaras av att de som vara positiva till regeländringarna var de små lantbrukarna i Örebro 
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län. Varför just dessa var positivt inställda till reglerna är svårt att avgöra med det beror 
sannolikt på att små lantbrukare inte berörs i samma utsträckning av regeländringen. En 
annan intressant iakttagelse var att hälften av dem som var positiva var äldre lantbrukare 
samt att majoriteten av dem som var positivt inställda till regeländringen trots allt såg ett 
värde i den trädbärande betesmarken. De som uttryckte sig positivt framhävde att de tyckte 
det var bra att alla betesmarker inte berättigade till stöd eftersom att för många träd 
försämrar foderkvalitén.    
 
Av de lantbrukare som uttryckte sig negativt till regeländringarna var det många som skrev 
att de brukat marken likadant i flera generationer och därför var helt emot att de nya 
reglerna tvingar dem att ändra sitt brukande. Med tanke på att många betesmarker idag 
hotas av igenväxning till följd av bristande hävd (Ahnland, 1996; Ihse, 1995) så kan 
lantbrukarnas uppfattning om sitt brukande i vissa fall vara felaktig. Samtidigt är det svårt 
att tro att alla 36 % som förlorade rätten till ersättning på grund av antalet träd inte hävdat 
sina betesmarker tillräckligt. Det är trots allt trädantal och tillåten mängd impediment som 
är nyheter efter regeländringarna. Kravet på god hävd och undanhållande av 
igenväxningsvegetation har funnits i Jordbruksverkets föreskrifter sedan tidigare. 
 
Regeländringarna har lämnat många lantbrukare upprörda men även inneburit att många 
förlorat rätten till ersättning för all eller delar av sin betesmark. Hur lantbrukarna i Sverige 
agerar till följd av regeländringarna kommer att påverka Sveriges betesmarker en lång tid 
framöver. Samtidigt som vissa lantbrukare uttrycker att de är beredda att hugga ner alla träd 
eller plantera skog för att slippa besväret med reglerna i framtiden så finns det de som 
trotsar den ekonomiska förlusten och tar bort arealen ur stödsystemet. Det går idag inte att 
avgöra vilken slutlig effekt regeländringarna kommer att ha, dels på grund av att alla 
betesmarker inte har påverkats än eftersom alla tidigare åtaganden för miljöersättning inte 
gått ut än men även på grund av att effekterna enbart syns ur ett långsiktigt perspektiv  

5.4.3. Minskande arealer betesmark 

64 % av lantbrukarna tog bort all eller delar av sina arealer trädbärande betesmark ur 
ansökan 2009. Det framgår inte hur stora arealer detta motsvarar men sannolikt kommer 
de arealer som sköts utanför ersättningssystemet att öka 2010. Detta är något som man på 
Jordbruksverket har förutspått. Samtidigt tror de att denna minskning kan motverkas av att 
blockinventeringen avslutats och att fler lantbrukare som varit utanför stödsystemet nu 
ansluter sig tack vare att oklarheterna kring regeländringen har minskat (muntl. Elfström). 
 
Minskningarna av arealen betesmark med miljöersättning började redan 2005 vilket enligt 
Jordbruksverket kan förklaras av att lantbrukarna kände en osäkerhet inför det nya 
landsbygdsprogrammet som kom 2007. Anders Elfström från Jordbruksverket medger 
även att det är sannolikt att en del av minskningen under 2008 - 2009 beror på ändrade 
regler för ersättning men eftersom arealen minskade redan åren innan är det svårt att 
avgöra hur stor roll de nya reglerna spelat.  
  
Uppdateringen av blockdatabasen har enligt preliminära data gett en indikation på att 
arealen betesmark med rätt till stöd minskat med 12 %, cirka 39 000 hektar. All denna 
minskning kan dock inte enbart relateras till de nya reglerna utan beror till viss del på att 
vägar, hus och skog har ritats bort från blocken. Det man vet är att under 2008 och 2009 
har minskningen av arealen betesmark med gårdsstöd och miljöersättningen varit större än 
det som försvunnit till följd av uppdateringen av blockdatabasen vilket förklaras av att 
lantbrukarna inte söker ersättning i samma omfattning som tidigare. Anledningen till att 
arealen betesmarker med särskilda värden inte har minskat i samma utsträckning som 
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övriga betesmarker förklaras med stor sannolikhet av att betesmarker med särskilda 
betesmarker undantogs från 2008 års betesmarksregler. Samtidigt ska de flesta lantbrukare 
som har trädbärande betesmarker med särskilda värden och mer än 100 träd/hektar ha 
kompenserats genom en förhöjd miljöersättning enligt reglerna för 2009.  
 
Stora arealer betesmarker sköts utanför ersättningssystemet (Jordbruksverket, 2009c) och 
med tanke på resultatet i denna studie riskerar den arealen att öka de närmsta åren 
allteftersom de gamla åtagandena för miljöersättning går ut. På Jordbruksverket tror man 
att en av förklaringarna till att så pass stora arealer sköts utanför ersättningssystemet är att 
förtroendet för ersättningssystemet är lågt. Lantbrukarna känner osäkerhet inför vilka regler 
som gäller och vilka åtgärder som krävs för att deras mark ska berättigas till stöd (muntl. 
Elfström). Även detta kan bekräftas genom resultaten i denna studie. Frågan är dock om 
det är rimligt att acceptera att fler lantbrukare med viss sannolikhet kommer att ta bort sina 
arealer betesmark ur stödsystemet. Huvudtanken med ersättningarna inom jordbruket är 
väl trots allt att stödja de lantbrukare som brukar som mark på ett korrekt och uthålligt sätt 
inte att förskjuta dem ur stödsystemet. 

5.4.5. Negativ syn på träd och buskar 

Kriterierna i miljöersättningssystemet har till viss del bidragit till en mer negativ syn på träd 
och buskar. Kravet att avlägsna all igenväxningsvegetation har gjort att fler träd och buskar 
än nödvändigt röjs. Lantbrukarna riskerar att förlora miljöersättningen om marken 
innehåller för många träd och buskar men att röja för hårt får inga negativa följder trots att 
det enligt Jordbruksverkets föreskrifter inte är tillåtet att skada eller ta bort värdefulla träd 
(Jordbruksverket, 1999). Detta beror på att det i stort sätt är omöjligt att bevisa vilka 
värden som funnits i ett nedsågat träd. Vad denna studie inte kan ge svar på är om 
röjningen av träd och buskar ökat i och med regeländringarna 2008 och 2009.   

5.5. Konsekvenser av regeländringarna 

5.5.1. Ökad arbetsbörda 

Konsekvensutredningarna från Jordbruksverket visar att bördan för länsstyrelserna kan 
komma att öka då regeländringen 2009 medför fler felaktiga ansökningar och risk för en 
förhöjd kontrollfrekvens. Detta bekräftades genom samtal och yttranden från 
länsstyrelserna i Örebro och Skåne. Samtidigt som regeländringarna infördes 2008 och 
2009 genomfördes dessutom blockinvententeringen vilket ytterligare ökade arbetsbördan. 
Tidigare rapporter från Jordbruksverket har tagit upp problematiken med en ökad 
arbetsbörda och vad det kan leda till. Det har även diskuterats att det förekommit en brist 
vad gäller den breda kompetens som krävs för att upprätta åtgärdsplaner samtidigt som 
exempelvis tidsbrist och personalomsättningar påverkar arbetets kvalitet. Utöver detta har 
fördelningen av resurser lett till brister inom uppföljning av åtgärder vilket i sig självt är 
tidskrävande. Tidsbristen och avsaknad av rutiner har även lett till att det förkommit en 
brist på uppföljning av ersättningssystemens följder och effekten av restaureringar.  

5.5.2. Minskad flexibilitet  

Ett tidigare problem som diskuterats innan regeländringarna 2008 och 2009 genomfördes 
är bristen på flexibilitet. I Jordbruksverkets rapport ”Tre nya miljöersättningar – Hur blev 
det?” (2004c) riktade lantbrukare bland annat kritik mot att länsstyrelsens kontrollanter 
hade stränga regler som motarbetade den biologiska mångfalden. Det utrymme som fanns 
för tolkningar och flexibilitet i myndigheternas kontrollarbete hade vägt allt för lätt mot 
regelsystemets efterföljande. Samtidigt förekom inte alltid ett gott samarbete mellan de 
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rådgivare som upprättar åtgärdsplaner och kontrollanterna. I rapporten framgår det även 
att i rådgivningen till lantbrukare prioriteras de råd som ger bäst möjlighet för lantbrukare 
att uppfylla reglerna för miljöersättningar och att utbetalningen kommer i tid. 
Åtgärdsplaner tvingas fram i för hög takt vilket medför att det uppstår brister i variation. 
Anvisningarna blir likartade och inte efter betesmarkernas utseende. Arbetet med att 
förbättra flexibiliteten och arbetssättet har sannolikt lagts på is i och med 
blockinventeringen och de nya betesmarksreglerna som infördes 2008 och 2009  

5.5.3. Ökad röjning 

En stor risk med den nya betesmarksdefinitionen är att lantbrukarna röjer ”för säkerhets 
skull”. Det finns även risk för oaktsam röjning på de marker med allmänna och särskilda 
värden som redan ingår i ett gammalt åtagande eftersom att dessa marker inte alltid är 
berättigade till gårdsstöd utan kompletterande röjning. Det finns inga generella 
skötselvillkor som anger hur röjning ska ske i betesmarker med allmänna värden men 
oaktsamhet vid röjning kan leda till att lantbrukarna förlorar miljöersättningen vilket i viss 
utsträckning kan motverka felaktig röjning. Även i marker med särskilda värden finns det 
risk för negativa åtgärder vilket poängterar att det är viktigt att åtagandeplanerna är tydliga 
och att informationen till lantbrukarna betonar att åtgärdsplanen alltid ska följas. 

5.5.4. Försämrat skydd av biologiskt värdefulla träd 

Den nya definitionen av betesmark leder till ett försämrat skydd av biologiskt värdefulla 
träd då lantbrukaren i vissa fall väljer att avverka fel träd för att inte förlora rätten till 
ersättning. Detta trots att det enligt Jordbrukverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) inte är 
tillåtet att skada eller ta bort ”träd som haft en funktion i äldre markanvändning”. Hävdträden är 
med andra ord skyddade enligt Jordbruksverkets föreskift även i de fall då träden leder till 
att lantbrukaren förlorar rätten till ersättning. Enligt Jordbruksverket ska information 
rörande denna och andra liknande regleringar ingå i informationen om den nya 
betesmarksdefinitionen. Några tecken för att denna information förekommer har dock inte 
gått att finna annat än i konsekvensutredningen för regeländringarna 2009. 

5.5.5. Långsiktigt perspektiv förlorat 

Det långsiktiga perspektivet saknas inom EU:s ersättningssystem. För att alla värdefulla 
trädbärande betesmarker runt om i Sverige ska behålla sina höga värden krävs att 
kontinuitet främjas. Det tar lång tid för de flesta träd att utveckla värdefulla strukturer, 
vilket innebär att det i trädbärande betesmarker krävs föryngring och träd i olika 
åldersgrupper. Det krävs även att miljön inte är för tät och därför är röjning en nödvändig 
åtgärd. Problemet uppstår när föryngringsträden under stora delar av sin utveckling klassas 
som igenväxning. Det är enbart när de är små, det vill säga under 10 centimeter i 
brösthöjdsomfång, som de är skonade från röjning. Med dagens stödsystem finns det ur ett 
långt tidsperspektiv ingen anledning att spara små träd om de ändå kommer att tas bort 
inom 10 år. Följden kan på så sätt bli att fler väljer att röja sina marker i större utsträckning 
än vad som är nödvändigt i förebyggande syfte och att den framtida föryngringen 
förhindras.  
 
Att det trots allt finns möjlighet för variation vad gäller antal träd i betesmarker med 
särskilda värden är positivt men frågan är varför det inte finns samma möjlighet för 
betesmarker med allmänna värden. De flesta betesmarker med allmänna värden har trots 
allt potentialen att utvecklas till särskilda värden ur ett mer långsiktigt perspektiv och borde 
därför betraktas som en resurs inför framtiden. I Sverige har vi satt upp miljökvalitetsmål 
där vi ska öka arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna men det spelar ingen 
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roll hur mycket vi försöker bevara de mest värdefulla och hotade typerna av betesmark om 
vi inte samtidigt tänker på kontinuitet. Betesmarker med särskilda värden innehållandes 
enbart ”hävdträd” är dödsdömda ur ett långsiktigt perspektiv. Det måste finnas utrymme 
för mindre värdefulla träd att utvecklas för att de särskilda värdena ska bestå. Med 
nuvarande definition riskerar vi att tappa möjligheten till succession då betesmarker inte 
tillåts innehålla mer än ett visst antal träd. Tillämpning av den nya betesmarksdefinitionen 
bygger på att naturen är statisk och inte föränderlig. En bättre lösning vore om 
betesmarkerna med allmänna värden betraktades som utvecklingsmark och tilläts innehålla 
fler träd och buskar. Detta innebär inte att man kan missköta sin betesmark och låta den 
växa igen utan snarare att alla marker som sköts korrekt berättigas till stöd oavsett hur 
många träd de innehåller.  
 
Vilka effekter regeländringarna kommer att få ur ett långsiktigt perspektiv är för tidigt att 
avgöra. Det som däremot kan konstateras är att många lantbrukare har påverkats och att 
fler kommer att påverkas inom de närmsta åren. Det som är direkt avgörande är vilka 
åtgärder som tas av de lantbrukare som förlorar rätten till ersättning för all eller delar av sin 
areal betesmark.  
 
Jordbruksverket har dock fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen för bland 
annat träd- och buskrika betesmarker och slåtterängar som på grund av de nya reglerna inte 
längre berättigas till stöd.  I uppdraget ingår det bland annat att de analysera om 
förutsättningarna för att nå miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” har förändrats samt:  
 

 effekterna av de eventuella anpassningsåtgärder som jordbrukare vidtagit för att uppfylla de 
nya kriterierna för stödberättigande 

 hur de nya regler som gäller inom gårdsstödet och landsbygdsprogrammets stöd och 
ersättningar till betesmarker och slåtterängar fr.o.m. 2009 påverkar omfattningen av, och 
natur- och kulturmiljövärdena i, hävdade betesmarker och slåtterängar 

 i vilken omfattning det föreligger konflikter mellan nationell miljölagstiftning och de nya 
stöd- och ersättningskriterierna som förhindrar jordbrukare att vidta anpassningsåtgärder 
för att uppfylla de nya stöd- och ersättningskriterierna (Regeringen, 2009). 

5.5.6. Nya reglerna strider mot miljömål 

Sverige har satt upp 16 miljökvalitetsmål vars syfte bland annat är att värna om den 
biologiska mångfalden och naturmiljön samt att ta till vara på kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena. Två av dessa miljömål, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt 
djur- och växtliv”, inkluderar arbetet med att bevara värdena i våra betesmarker. Detta 
innebär att Sverige ska arbete för att ”samtliga betesmarker ska bevaras och skötas på ett sätt som 
bevarar deras värden” och att ”arters livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
skall värnas” (Miljödepartementet, 2001). 
 
Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” är en insats på nationell nivå för att bidra till 
målet att både bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet 
med FN:s konvention om biologisk mångfald. Världens regeringschefer antog vid 
toppmötet i Johannesburg 2002 målet att till år 2010 stoppa den dramatiska förlust av 
biologisk mångfald som nu sker. Samtidigt skulle Sverige arbeta med att samtliga ängs- och 
betesmarker skulle bevaras och skötas på ett sätt som bevarar dess värden. Arealen hävdad 
ängsmark skulle ”utökas med minst 5 000 hektar, och arealen hävdad betesmark av de mest hotade 
typerna ska utökas med minst 13 000 hektar till år 2010” (Miljödepartementet, 2001; www. 15). 
Detta mål kommer med all sannolikhet inte att nås inom tidsramen eftersom att både 
regeländringar och blockinventeringen bidragit till att arealen betesmarker minskat i 
statistiken.  
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5.6. Hur många träd behövs det egentligen i våra betesmarker? 

I Jordbruksverkets föreskrifter (2009a; 2008a) räknas de träd och buskar som kan skada 
natur- eller kulturmiljövärden eller den foderproducerande markvegetationen som 
igenväxningsvegetation. Det framgår även tydligt att ersättningsträd till de träd som visar 
spår av äldre markanvändning eller har ett särskilt natur- och kulturvärde inte ska räknas 
som igenväxningsvegetation, inte heller de träd som behövs som skydd för betesdjur. 
Frågan är dock vem det är som avgör om och i så fall hur många träd som behövs som 
ersättningsträd eller skydd för djuren? 
 
Modeller som utarbetas för att beräkna kraven för särskilda arter är ofta underskattade, se 
exempel i Appendix B. I verkligheten som består av en föränderlig natur krävs det ofta ett 
högre antal och större ytor för att bevara den biologiska mångfalden. En vanlig hage 
innehåller exempelvis sällan enbart ekar vilket inte heller bör eftersträvas. Detta medför att 
det krävs ett högre antal träd per hektar för att uppnå det antal ekar som modellarten i 
Jonsson och Ranius (Appendix B) metod kräver. Enligt en uppskattning av Karl-Olof 
Bergman (2003) ska 25 % av marken i en hage vara permanent öppen och 75 % hysa ekar 
och andra lövträd. Om en hage med dessa förhållanden innehåller 60 % ekar krävs det 82 
träd/hektar. Antar man att modellförhållanden råder, det vill säga en jämn åldersfördelning 
bland träden, så kommer majoriteten av de unga träden inte att betraktas som hävdträd och 
därför enligt betesmarksreglerna vara tvungna att röjas. 
 
Enligt Bergman (2003) ska man inte eftersträva att ha en större areal gamla hålträd än 15 % 
för att kontinuitet ska vara möjligt och glapp i mängden hålträd inte ska uppstå längre fram 
i tiden. Dessa siffror bygger enbart på hålträd men i det fall man istället antar att en 
motsvarande siffra för alla värdefulla träd (träd som inte bör röjas enligt Jordbruksverkets 
regler) skulle vara 20 % så får det inte finnas mer än 12 hävdträd/hektar i betesmarker med 
allmänna värden för att kontinuitet ska vara möjlig.  
 
Det går inte att ange hur många träd som en betesmark bör innehålla för att inte betraktas 
som igenväxande. Det går inte heller att fastställa vilka faktorer som ska uppfyllas för att ett 
träd ska betraktas som skydd eller rekryteringsträd. Förutsatt att en betesmark innehåller 12 
värdefulla träd/hektar så finns det tillräckligt med rekryteringsträd men vad händer i de 
marker med allmänna värden som innehåller mer än 12 värdefulla träd/hektar? Enligt Pyret 
Ovesson från Skånes länsstyrelse finns det betesmarker med allmänna värden som 
innehåller fler än 60 hävdträd/hektar. Bara i en betesmark med 30 hävdträd/hektar krävs 
det 150 träd/hektar för att kontinuitet ska vara möjlig enligt antagandet att det får 
förekomma högst 20 % värdefulla träd. Idag är klassificeringen av betesmarkernas värden 
främst baserade på de värden som går att finna i fältskiktet, utan hänsyn till om värden 
finns i trädskiktet. Det finns således ingen möjlighet för lantbrukarna att få sina marker 
uppgraderade till särskilda värden, där 100 träd/hektar tillåts, även om han/hon kan 
motivera att träden i betesmarken innehåller höga värden.  
 
Man ska dock inte stirra sig blind på siffror. Naturen är föränderlig och förutom förekomst 
av ett visst antal träd krävs det även en viss areal för att den biologiska mångfalden inte ska 
gå förlorad. Det är därför viktigt att vi fortsätter att bevara våra värdefulla trädbärande 
betesmarker och arbetar för deras fortlevnad genom att betrakta även de mindre värdefulla 
betesmarkerna, med allmänna värden, som potentiella arvtagare till dessa värden.  
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5.7. Kommunikation med myndigheter 

Kommunikation är viktigt på många sätt, inte minst för att vi demokratiskt ska kunna fatta 
beslut men även för att dessa beslut ska kunna respekteras. Utan bra kommunikation och 
samarbete riskerar förtroende att gå förlorat vilket kan leda till konflikter. Syftet med denna 
studie var inte att undersöka hur lätt det var att kommunicera, få tag i information eller få 
frågor besvarade men det visade sig till slut bli en viktig del. 

5.7.1. Gap mellan beslutsfattare 

Genom denna studie har jag själv fått erfarenhet av vad många lantbrukare runt om i 
Sverige möter när de söker information. Majoriteten av mina samtal med tjänstemän runt 
om i landet har varit trevliga men resultatet en besvikelse. Att få svar man är nöjd med är 
svårt och om man lyckas få ett svar dröjer det ofta lång tid. Tidigare studier gjorda av bland 
annat Jordbruksverket (2004b; 2009c), Ulrich Nitsch (2009) och Anna Peterson (2005) har 
pekat på brister i samordning inom och mellan myndigheter. Studier av Nitsch och 
Peterson visar att villkoren och reglerna som gäller nationellt är alltför generalistiska och 
skapar problem i den praktiska tillämpningen. Många upplever dessutom att det finns ett 
gap mellan beslutsfattarna på högre nivå och de lokala utövare (rådgivare och 
kontrollanter) som ska tillämpa besluten. Hur olika länsstyrelser arbetar skiljer sig på många 
sätt. Det som främst har påpekats i Jordbruksverkets studier (2004b; 2009c) är brister i 
dokumentation, avsaknad av diskussion kring skötsel samt att regelverket styr kontrollerna i 
allt för hög grad. Man har även påpekat att ökad arbetsbörda för länsstyrelserna leder till att 
skötselanvisningar och vägledningar blir likartade. Detta är särskilt oroande med tanke på 
att de senaste årens regeländringar och blockinventeringen ökat arbetsbördan för 
länsstyrelserna markant. Visserligen har kanske bördan börjat mattats av men skadan kan 
redan vara skedd då åtgärdsplaner för en mängd betesmarker redan har upprättats och 
anvisningar om röjning redan delats ut. 
 
Väljer man att studera föreskrifterna som lantbrukarna ska följa för att deras betesmarker 
ska berättigas till gårdsstöd och miljöersättning så verkar den nya definitionen av 
betesmarker inte vara allt för hård. Tyvärr fungerar dessa regler endast i teorin. Skillnader i 
tolkning och tillämpning av de nya betesmarksreglerna samt att mycket information går 
förlorad på vägen från Jordbruksverket till lantbrukarna gör att det finns ett stort utrymme 
för förbättringar inom området. Det krävs att både Jordbruksverket och länsstyrelserna har 
en närmare kontakt med lantbrukarna och ständigt för en dialog för att värdefulla 
betesmarker inte ska gå förlorade på grund av feltolkningar eller simpla missförstånd.  

5.7.2. Egna erfarenheter 

Mina erfarenheter från denna studie är att bemötandet skiljde sig beroende på vilken 
instans som jag kontaktade. Kontakten med länsstyrelserna i Skåne och Örebro gav ett 
positivt intryck. De var trevliga, besvarade gärna mina frågor och dessutom var det lätt att 
få tag på rätt person. Det negativa var att det skedde med ett visst dröjsmål. Båda 
länsstyrelserna var tydliga med att framföra att det var oerhört hektiskt för tillfället men att 
de skulle försöka att göra sitt bästa för att hjälpa mig. Frågan är dock hur länge det är 
godtagbart att vänta på information? Personligen tycker jag att man ska kunna få 
åtminstone någon form av svar inom 2 veckor men det dröjde mer än 4 veckor innan 
någon från länsstyrelsen hörde av sig. Länsstyrelsen i Skåne var bättre på att höra av sig i 
tid vilket förmodligen kan förklaras av att de har mer personal och att andra uppgifter, 
exempelvis blockinventeringen, inte tagit upp lika mycket tid.   
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Samtalen med länsstyrelserna gav även bekräftelse på min tes att kommunikationen mellan 
Jordbruksverket, länsstyrelserna och lantbrukarna fungerar undermåligt. Det är 
Jordbruksverket som sätter upp riktlinjer och fattar beslut som rör regler för ersättningar 
till betesmarker.  Länsstyrelsernas roll är sedan att med hjälp av regler och riktlinjer göra 
den slutliga bedömningen av vilka betesmarker som uppfyller kraven för att godkännas för 
ersättning. Frågan är dock vad som händer när problem uppstår. Vem bär det slutliga 
ansvaret vid besluten av vilka betesmarker som är eller inte är berättigade till ersättning. 
Från Jordbruksverkets sida är det länsstyrelserna som bär ansvaret eftersom att de utför 
kontrollerna men länsstyrelserna anser att det är Jordbruksverket som satt upp riktlinjerna 
och därför är högst ansvariga för vad som sker. Med andra ord så hänvisar Jordbruksverket 
till länsstyrelsen och länsstyrelsen hänvisar till Jordbruksverket  
 
Kontakten med Jordbruksverket lämnade mestadels ett negativt intryck. Bilden jag fått 
efter att talat med diverse tjänstemän är att Jordbruksverket är en splittrad myndighet. Om 
det handlar om okunskap eller ren ovillighet att svara på vissa frågor kan jag i denna studie 
inte avgöra. Mitt intryck är att det är kombination av olika faktorer som gör att det är svårt 
att få svar på vissa frågor. Besluten som fattas om betesmarker spänner över flera 
avdelningar vilket bidrar till att många har svårt att uttala sig när det kommer till 
detaljfrågor och därmed tycker att det är lättare att hänvisa vidare. Att söka svaret på en 
fråga från en myndighet kan te sig enkelt men i detta fall krävdes det både tålamod, 
envishet och mycket tid. Det som ytterligare ökade svårigheterna med att få tag på rätt 
person var avsaknad av direktnummer på Jordbruksverkets webbsida vilket medför att man 
alltid är hänvisad till att ringa kundtjänsten.  
 
Alla mina samtal med Jordbruksverket var dock inte resultatlösa. Att kontakta 
Jordbruksverket var till en början inga problem. Jag blev trevligt bemött av en mängd olika 
personer som mer än gärna skickade den informationen jag sökte men vartefter mina 
kunskaper inom ämnet ökade och mina frågor blev mer komplexa så ändrades attityden. 
Plötsligt blev jag hänvisad vidare kors och tvärs utan att få några riktiga svar. I mitt fall tog 
det ett 10-tal samtal och vidarekoppling mellan olika personer innan jag till slut insåg att jag 
inte skulle få några ordentliga svar på mina frågor via telefon. Detta medförde att jag 
ändrade taktik och bad att få ställa dem personligen. Efter ett ihärdigt ringande och 
mailande fick jag till slut möjligheten att ställa mina frågor på plats i Jönköping.  

6. Slutsats 

Det går inte att dra några säkra slutsatser kring vilka effekter regeländringarna fått 2008 och 
2009 då många av effekterna endast syns ur ett mer långsiktigt perspektiv. De slutsatser 
man trots allt kan dra i denna studie är att: 
 

 många lantbrukare som förlorat rätten till ersättning för sina trädbärande 
betesmarker väljer att ta bort arealerna ur stödsystemet 

 många lantbrukare har eller kommer att vidta åtgärder för att den trädbärande 
betesmarken ska berättiga till ersättning  

 det för många lantbrukare fortfarande finns oklarheter kring regeländringarna 
 de flesta lantbrukare är negativt inställda till den nya definitionen av betesmarker  
 den trädbärande betesmarken har ett värde för många lantbrukare 
 de senaste årens minskning av arealen betesmarker delvis kan förklaras av 

regeländringarna  
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Bilagor 

Bilaga 1: Diskuterade frågeställningar 

 
Följande frågeställningar diskuterades under intervjun med Anders Elfström, Emelie 
Nilsson och Karl-Johan Petterson, representanter från Jordbruksverket 
 

 Varför gränsen 50 och 60 träd/hektar betesmark? 
 

 Vilken vetenskaplig grund finns det enligt er för dessa gränser? 
 

 Har 60-trädsgränsen utarbetats i samarbete med Europeiska kommissionen eller inte? 
 

 Varför argumenterar Jordbruksverket inte för värdena som finns i de svenska trädbärande 
betesmarkerna?  

 
 Vilken reaktion har ni fått från länsstyrelserna och lantbrukarna efter 50 och 60 

trädsregeln? 
 

 Vilken information har ni sänt ut till länsstyrelserna efter regeländringarna? 
 

 Vilken information har ni sänt ut till lantbrukarna efter regeländringarna? 
 

 Vad tycker ni om resultatet som redovisas i den opublicerade rapporten ”Uppföljning av 
50-trädsregeln”? I den kritiseras 50-trädsregeln för att den är för hård men 60-trädsregeln 
är ju ännu hårdare. 

 
 Är ni nöjda med 60-trädsregeln eller är det något ni vill ändra? 

 
 Kommer 60-trädsgränsen att gälla eller är det nya ändringar på väg? 

 
 Har arealen betesmark med rätt till ersättning har minskat till följd av ett hårdare regelverk? 

 
 Hur stora arealer stödrätter för betesmarker drar ni in? Hur stor del av dessa beror på nya 

reglerna respektive blockinventeringen?  
 

 Hur blir det med miljömålen när arealen betesmarker plötsligt minskar i statistiken? 
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Bilaga 2: Brev inför intervjun 

 
Webbenkät angående effekten av Jordbruksverkets nya regler för tillåtet antal träd i 
betesmarker 
 
Till lantbrukaren 
 
Hej 
 
Jag heter Isabelle Eriksson och studerar vid institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Jag läser biologisk-geovetenskaplig linje och 
skriver för närvarande mitt avslutande examensarbete som behandlar effekten av 
Jordbruksverkets nya regler för tillåtet antal träd i betesmarker. 
 
Med anledning av kritik från EU har Jordbruksverket fått ändra reglerna för ersättning till 
betesmarker och slåtterängar både 2008 och 2009. Detta har skapat en debatt och många 
organisationer har uttryckt sin åsikt. Oavsett åsikt så påverkar regeländringarna Sveriges 
lantbrukare. I denna studie har jag därför valt att undersöka effekterna av dessa 
regeländringar på lantbrukarnas nivå.  
 
Anledningen till att jag kontaktar er är för att jag är intresserad av er medverkan i studien. 
Målet med min studie är att klargöra om och i så fall vilka åtgärder som vidtagits av 
lantbrukare till följd av nya reglerna för tillåtet antal träd i betesmarken. För att kunna 
besvara mina frågor låter jag lantbrukare i Skåne och Örebro län svara på en webbaserad 
enkät. 
 
Er medverkan i studien är frivillig och jag garanterar er anonymitet. Enskilda svar kan 
komma att redovisas men inte kunna spåras. Min förhoppning är att ni har möjlighet att 
avvara cirka 15 minuter till att besvara mina frågor.  
 
För att delta i undersökningen krävs det att du har tillgång till en internetuppkoppling och 
en webbläsare. Besök sidan www.xxxx.se/intervju och ange koden som står nedan, följ 
sedan instruktionerna på bildskärmen  
 
Din kod är: xxx 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar angående undersökningen är ni välkommen att kontakta mig på 070 xxxxxxx. Jag kan även nås 
via e-mail på adress xxxx@student.su.se 
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Bilaga 3: Frågor i webbenkäten 

 
 
Förklaring av svarsalternativ 

○ Envalsfråga 
□ Flervalsfråga 

 Öppen fråga 
 
 
1. Ålder? 

 
 

2. Kön? 
○ Man 
○ Kvinna 

 
3. Hur många hektar betesmark ingår i 
ditt företag? 

 hektar 
 
4. På hur många hektar av dessa 
betesmarker har du ett åtagande för 
särskilda värden? 

 hektar 
 
5. Är någon/några av dina betesmarker 
trädbärande? 

○ Ja 
○ Nej  
○ Vet ej 

 
6. Innehåller någon av dina betesmarker 
med särskilda värden mer än 100 
träd/hektar? 

○ Ja 
○ Nej  
○ Vet ej 

 
7. Hur upplever du den höjda 
miljöersättningen som finns tillgänglig 
för betesmarker med mer än 100 
träd/hektar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Har du påverkats av de nya reglerna för 
ersättning till betesmarker som kom 2009? 

○ Ja, förlorade rätten till stöd för all 
eller delar av arealen 

○ Ja, den trädbärande betesmarken med 
allmänna värden blev uppgraderad till 
särskilda värden eller fick rätt till höjd 
miljöersättning 

○ Ja, förlorade rätten till delar av 
arealen samt fick rätt till 
miljöersättning för särskilda 
värden/höjd miljöersättning för delar 
av betesmarken 

○ Nej, all areal fortfarande 
ersättningsberättigad  

○ Vet ej 
 
9. Vad har du gjort med den areal som 
förlorat rätten till gårdsstöd eller 
miljöersättning på grund av antalet träd? 

○ Genomfört åtgärder för att återfå 
rätten till stöd 

○ Sökt ersättning för utvald 
miljö(mosaikbetesmarker/andra 
gräsfattiga marker) 

○ Genomfört åtgärder i vissa 
betesmarker samt sökt ersättning för 
utvald miljö för vissa betesmarker 

○ Tagit bort arealen ur ansökan, i så fall 
varför? 

 
○ Vet ej 

 
10. Vad tycker du om ersättningsformen 
utvald miljö? 
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11. Vilken typ av markanvändning har 
den areal som du tagit bort ur ansökan 
idag? 

○ Fortfarande betesmark 
○ Skogsmark 
○ Åkermark 
○ Annan, vilken? 

 
 
12. Har du röjt som en följd av reglerna 
för ersättning år 2008, d.v.s. 50-
trädregeln? 

○ Ja 
○ Nej  
○ Vet ej 

 
13. Vem utförde röjningen? 

○ Utförde/kommer att utföra själv 
○ Entreprenör 
○ Annan, vem? 

 
 
14. Vilken storlek hade majoriteten av de 
röjda träden? 

○ Små, omkrets mindre än 30 
centimeter 

○ Mellan, omkrets mellan 30 centimeter 
och 1 meter 

○ Stora, omkrets större än 1 meter 
○ Vet ej 

 
15. I vilken kondition var marken efter 
röjning? 

○ Körskador, spår djupare än 20 cm 
○ Mindre körsskador, spår mellan 5 - 20 

cm 
○ Få eller inga synliga skador, spår 

grundare än 5 cm 
○ Vet ej 

 
16. I vilken kondition var kvarvarande 
vegetation efter röjningen? 

○ Stora skador, d.v.s. brutna grenar, 
välta träd, barkskador, avbrutna 
toppar 

○ Mindre skador 
○ Inga skador 
○ Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 

17. Vilken trädslagsfördelning hade den 
trädbärande 
betesmarken/betesmarkerna innan 
röjning? 
Ange trädslagsfördelningen i procent i den mån det är 
möjligt, värdena kan vara ungefärliga. Har du röjt i flera 
betesmarker anges den totala trädslagsfördelningen. 

□ Gran, % 

□ Björk,  % 

□ Asp, % 

□ Ek, % 

□ Sälg, % 

□ Rönn, % 
□ Annan, 

 i så fall vilket/vilka?  % 

□ Vet ej, % 
 
18. Vilken trädslagsfördelning hade de 
avverkade träden? 
Ange trädslagsfördelningen i procent i den mån det är 
möjligt, värdena kan vara ungefärliga. Har du röjt i flera 
betesmarker anges den totala trädslagsfördelningen. 

□ Gran, % 

□ Björk,  % 

□ Asp, % 

□ Ek, % 

□ Sälg, % 

□ Rönn, % 
□ Annan, 

 i så fall vilket/vilka?  % 

□ Vet ej, % 
 
19. Avverkades något av följande 
alternativ? 

□ Ruttna/döende träd 
□ Döda träd 
□ Vet ej 

 
20. Har solitärträd eller ”stora” 
blommande småträd frihuggits? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 
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21. Har något träd ringbarkats? 
○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
22. Har den röjda vegetationen lämnats 
kvar i betesmarken? 

○ Ja, all vegetation 
○ Ja, delar av vegetationen 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
23. Vad gjorde ni med den röjda 
vegetationen? 

 
 
24. Uppfyller marken kraven för 
ersättning efter röjning? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
25. Har du röjt som en följd av reglerna 
för ersättning år 2009, d.v.s. 60-
trädregeln? 

○ Ja 
○ Nej  
○ Vet ej 

 
26. Vilka värden har de betesmarker där 
röjning utfördes? 

○ Allmänna värden 
○ Särskilda värden 
○ Både allmänna och särskilda värden 
○ Annat 

 
 
27. Planerar du att röja i framtiden som 
en följd av de nya reglerna? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
28. Vem kommer att utföra/utförde 
röjningen? 

○ Utförde/kommer att utföra själv 
○ Entreprenör 
○ Vet ej 

 
 
 
 
 

29. Vilken storlek hade majoriteten av de 
röjda träden? 

○ Små, omkrets mindre än 30 
centimeter 

○ Mellan, omkrets mellan 30 centimeter 
och 1 meter 

○ Stora, omkrets större än 1 meter 
○ Vet ej 

 
30. I vilken kondition var marken efter 
röjning? 

○ Körskador, spår djupare än 20 cm 
○ Mindre körskador, spår mellan 5 - 20 

cm 
○ Få eller inga synliga skador, spår 

grundare än 5 cm 
○ Vet ej 

 
31. I vilken kondition var kvarvarande 
vegetation efter röjningen? 

○ Stora skador, d.v.s. brutna grenar, 
välta träd, barkskador, avbrutna 
toppar 

○ Mindre skador 
○ Inga skador 
○ Vet ej 

 
32. Vilken trädslagsfördelning hade den 
trädbärande betesmarken innan röjning? 
Ange trädslagsfördelningen i procent i den mån det är 
möjligt, värdena kan vara ungefärliga. Har du röjt i flera 
betesmarker anges den totala trädslagsfördelningen. 

□ Gran, % 

□ Björk,  % 

□ Asp, % 

□ Ek, % 

□ Sälg, % 

□ Rönn, % 
□ Annan, 

 i så fall vilket/vilka?  % 

□ Vet ej, % 
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33. Vilken trädslagsfördelning hade de 
avverkade träden? 
Ange trädslagsfördelningen i procent i den mån det är 
möjligt, värdena kan vara ungefärliga. Har du röjt i flera 
betesmarker anges den totala trädslagsfördelningen. 

□ Gran, % 

□ Björk,  % 

□ Asp, % 

□ Ek, % 

□ Sälg, % 

□ Rönn, % 
□ Annan, 

 i så fall vilket/vilka?  % 

□ Vet ej, % 
 
34. Avverkades något av följande 
alternativ? 

□ Ruttna/döende träd 
□ Döda träd 
□ Vet ej 

 
35. Har solitärträd eller ”stora” 
blommande småträd frihuggits? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
36. Har något träd ringbarkats? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
37. Har den röjda vegetationen lämnats 
kvar i betesmarken? 

○ Ja, all vegetation 
○ Ja, delar av vegetationen 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
38. Vad gjorde ni med den röjda 
vegetationen? 

 
 
39. Uppfyller marken kraven för 
ersättning efter röjning? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
 

40. Vad tycker du om Jordbruksverkets 
nya regler för tillåtet antal träd i 
betesmarker? 

 
 
41. Vilket värde har den trädbärande 
betesmarken för dig? 

 
 
42. Har du tagit del av Jordbruksverkets 
8 minuter långa film om betesmarker? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
43. Tyckte du att filmen gav dig den 
informationen du sökte? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
44. Har du tagit del av någon av 
nedanstående broschyrer från 
Jordbruksverket? 
Betesmarker och slåtterängar 2009, 
Uppdateringar och rättelser till broschyren "Gårdsstödet 
2008", 
Träd och buskar i betesmarker – Nya regler för vilken 
mark du kan ta med i SAM-ansökan 

○ Ja 
○ Nej  
○ Vet ej 

 
45. Hur kom du i kontakt med 
informationen? 

○ Via post 
○ Via bekant 
○ Sökte själv upp informationen 
○ Annat sätt, vilket? 

 
○ Vet ej 

 
46. Anser du att du fått den information 
du behöver från Jordbruksverket till följd 
av regeländringarna 2008 och 2009? 

○ Ja  
○ Nej 
○ Vet ej 

 
47. Vilken information saknade du? 
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48. Har du deltagit i någon av 
länsstyrelsens kurser, fältvandringar, 
informationsmöten etc. om ersättning 
till betesmarker 2008? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
49. Tyckte du att kursen, mötet, 
fältvandringen etc. gav dig den 
informationen du sökte? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

50. Anser du att du fått den information 
du behöver från länsstyrelsen till följd av 
regeländringarna 2008 och 2009? 

○ Ja 
○ Nej 
○ Vet ej 

 
51. Vilken information saknade du? 
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Appendix A 

Förteckning över svaren i enkätundersökningen 
 
Totalt antal svarande: 123 
 
Antal svarande per län: 
Skåne 75 

Örebro 48 
 
Antal svarande baserat på gårdsstorlek: 
Små lantbrukare (<50 ha åkermark) Stora lantbrukare (>100 ha åkermark)

76 47
 
Kön:  
Man Kvinna  Uppgift saknas 
104 17 2 
 
Åldersfördelning hos svarande lantbrukare: 

Ålder Denna studie Hela Sverige 
Under 25 2 257
25 - 34 år 10 3 311 
35 – 44 år 13 11 455 
45 – 49 år 13 8 460 
50 – 54 år 21 9 374
55 – 59 år 26 9 927 
60 – 64 år 13 10 065 
Över 64 år 23 14 828

Uppgift saknas 2 4 932
 
Areal betesmark samt areal betesmark med särskilda värden: 

Hektar Betesmark Betesmark med särskilda värden 
<1 3 9

>1 – 5 32 52 
>5 – 10 26 24 
>10 – 15 16 11 
>15 – 20 8 4
>20 – 25 10 9 

>25 26 10 
Uppgift saknas 2 4

 
Fråga 5: Är någon/några av dina betesmarker trädbärande? 
Ja Nej Totalt antal svarande 
96 23 119 
 
Fråga 6: Innehåller någon av dina betesmarker med särskilda värden mer än 100 träd/hektar? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
26 63 8 97 
 
Fråga 7: Hur upplever du den höjda miljöersättningen som finns tillgänglig för betesmarker med mer än 100 
träd/hektar? 

Bra Dålig Känner ej till Ej tagit ställning
Tror inte jag 
kan få 

Har ej märkt 
av denna 

Totalt antal 
svarande 

6 2 5 8 1 2 24
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Fråga 8: Har du påverkats av de nya reglerna för ersättning till betesmarker som kom 2009? 

Ja, förlorade 
rätten till stöd 
för all eller 
delar av arealen 

Ja, den trädbärande 
betesmarken med allmänna 
värden blev uppgraderad 
(särskilda värden) eller fick 
rätt till höjd miljöersättning

Ja, förlorade rätten till delar 
av arealen samt fick rätt till 
miljöersättning för särskilda 
värden/höjd miljöersättning 
för delar av betesmarken 

Nej, all areal 
fortfarande 
ersättnings- 
berättigad 

Vet ej 
Totalt 
antal 
svarande 

19 1 13 42 17 92
 
Fråga 9: Vad har du gjort med den areal som förlorat rätten till gårdsstöd eller miljöersättning på grund av antalet 
träd? 

Genomfört åtgärder för 
att återfå rätten till stöd 

Sökt ersättning 
för utvald miljö 

Genomfört åtgärder 
samt sökt ersättning 
för utvald miljö 

Tagit bort arealen 
ur ansökan 

Vet ej 
Totalt 
antal 
svarande 

9 1 4 26 12 52 
 
Fråga 10: Vad tycker du om ersättningsformen utvald miljö? 
Har ej satt mig in i hur 
”utvald miljö” fungerar 

Inget som passar 
mitt lantbruk 

Ok eller bra Dålig
Känner ej till "Utvald 
miljö", vet ej 

Totalt antal 
svarande 

2 1 2 4 16 25 
 
Fråga 11: Vilken typ av markanvändning har den areal som du tagit bort ur ansökan idag? 
Skog Betesmark Åkermark Totalt antal svarande

3 23 1 27
 
Fråga 12: Har du röjt som en följd av reglerna för ersättning år 2008, d.v.s. 50-trädregeln? 
Ja Nej Totalt antal svarande 
45 46 91 
 
Fråga 13: Vem utförde röjningen? 
Röjde själv Entreprenör Annan Totalt antal svarande

37 14 1 52
 
Fråga 14: Vilken storlek hade majoriteten av de röjda träden? 

Små, omkrets 
mindre än 30cm 

Mellan, omkrets 
mellan 30cm och 1m 

Stora, omkrets
större än 1 m 

Vet ej Totalt antal svarande 

21 23 0 1 45
 
Fråga 15: I vilken kondition var marken efter röjning? 
 Inga skador Mindre skador Stora skador Totalt antal svarande
Lantbrukaren 27 9 0 36
Entreprenör 9 2 0 11
Annan 1 0 0 1
 
Fråga 16: I vilken kondition var kvarvarande vegetation efter röjningen? 
 Inga skador Mindre skador Stora skador Vet ej Totalt antal svarande 
Lantbrukaren 17 15 3 1 36 
Entreprenör 7 4 0 0 11
Annan 0 1 0 0 1 
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Fråga 17: Vilken trädslagsfördelning hade den trädbärande        Fråga 18: Vilken trädslagsfördelning 
betesmarken/betesmarkerna innan röjning?                        hade de avverkade träden? 
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Fråga 19: Avverkades något av följande alternativ? 
Ruttna, döende Döda Vet ej Totalt antal svarande

13 6 10 29 
 
Fråga 20: Har solitärträd eller ”stora” blommande småträd frihuggits? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
26 13 2 41 
 
Fråga 21: Har något träd ringbarkats? 
Ja Nej Totalt antal svarande 
4 38 42 
 
Fråga 22: Har den röjda vegetationen lämnats kvar i betesmarken? 
Delar All Nej Vet ej Totalt antal svarande

14 1 27 1 43 
 
Fråga 23: Vad gjorde ni med den röjda vegetationen? 

Ved Eldade upp Flisade Sålde 
Lämnade i 
skogen 

Lämnade i 
betesmarken Körde bort 

Totalt antal 
svarande 

15 13 12 7 1 8 6 43 
 
Fråga 24: Uppfyller marken kraven för ersättning efter röjning? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
28 3 13 44 
 
Fråga 25: Har du röjt som en följd av reglerna för ersättning år 2009, d.v.s. 60-trädregeln? 
Ja Nej Totalt antal svarande 
22 64 87 
 
Fråga 26: Vilka värden har de betesmarker där röjning utfördes? 
Allmänna Särskilda Allmänna och särskilda Totalt antal svarande

4 10 6 20 
 
Fråga 27: Planerar du att röja i framtiden som en följd av de nya reglerna? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
18 9 9 36 
 
Fråga 28: Vem kommer att utföra/utförde röjningen? 
Röjde själv Entreprenör Annan Vet ej Totalt antal svarande

27 4 0 1 31
 
Fråga 29: Vilken storlek hade majoriteten av de röjda träden? 

Små, omkrets 
mindre än 30cm 

Mellan, omkrets 
mellan 30cm och 1m 

Stora, omkrets
större än 1 m Vet ej Totalt antal svarande 

6 11 0 1 18
 
Fråga 30: I vilken kondition var marken efter röjning? 
 Inga skador Mindre skador Stora skador Vet ej Totalt antal svarande 
Lantbrukaren 14 6 0 1 21 
Entreprenör 2 3 0  5 
Annan 0 0 0 0
 
Fråga 31: I vilken kondition var kvarvarande vegetation efter röjningen? 
 Inga skador Mindre skador Stora skador Vet ej Totalt antal svarande 
Lantbrukaren 11 7 2 1 21
Entreprenör 3 2 0 5
Annan 0 0 0 0
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Fråga 32: Vilken trädslagsfördelning hade den  Fråga 33: Vilken trädslagsfördelning 
trädbärande betesmarken/betesmarkerna innan röjning?  hade de avverkade träden? 
 

 
 
Fråga 34: Avverkades något av följande alternativ? 
Ruttna, döende Döda Vet ej Totalt antal svarande

4 3 3 10 
 
Fråga 35: Har solitärträd eller ”stora” blommande småträd frihuggits? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
6 5 3 14 
 
Fråga 36: Har något träd ringbarkats? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
4 9 1 14 
 
Fråga 37: Har den röjda vegetationen lämnats kvar i betesmarken? 
Delar All Nej Vet ej Totalt antal svarande

4 0 8 3 15 
 
Fråga 38: Vad gjorde du med den röjda vegetationen? 

Ved Eldade upp Flisade Sålde 
Lämnade i 
skogen 

Lämnade i 
betesmarken

Körde bort
Totalt antal 
svarande 

4 5 4 2 1 1 4 15 
 
Fråga 39: Uppfyller marken kraven för ersättning efter röjning? 

 
 
 

Fråga 40: Vad tycker du om Jordbruksverkets nya regler för tillåtet antal träd i betesmarker? 
Positiv inställning Negativ inställning Acceptabla Inte tagit ställning Vet ej Totalt antal svarande 

9 77 3 7 9 105 
 
 

 

Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
11 0 4 15 
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Inställning till de nya reglerna i olika grupper:  
 Positiv inställning Acceptabla Negativ inställning Totalt antal svarande
Lantbrukare med trädbärande betesmarker 7 3 65 75 
Lantbrukare utan trädbärande betesmarker 2 0 12 14 
Små lantbrukare 8 2 48 58 
Stora lantbrukare¨ 1 1 28 30 
Örebro 7 1 31 39 
Skåne 2 2 46 50 

 
Fråga 41: Vilket värde har den trädbärande betesmarken för dig? 
Ja Varken eller Lågt eller inget värde Vet ej Totalt antal svarande
77 5 11 2 95
 
Fråga 42: Har du tagit del av Jordbruksverkets film om betesmarker? 

 
 
 

Fråga 43: Tyckte du att filmen gav dig den informationen du sökte? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
4 3 1 8 
 
Fråga 44: Har du tagit del av någon av nedanstående broschyrer från Jordbruksverket? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
74 34 1 109 
 
Fråga 45: Hur kom du i kontakt med informationen? 
Via post Via bekant Sökte själv upp Annan Vet ej Totalt antal svarande

49 1 15 10 3 78
 
Fråga 46: Anser du att du fått den information du behöver från Jordbruksverket till följd av regeländringarna 2008 
och 2009? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
73 21 17 110 
 
Fråga 47: Vilken information saknade du? 

Allt Omedveten om 
att regler ändrats 

Osäker på vad 
som gäller 

För mycket info, 
ej tagit del av  

Bedömnings-
grunder 

Övriga 
kommentarer 

Vet 
ej 

Totalt 
antal 

svarande
2 2 10 2 3 5 1 25

 
Fråga 48: Har du deltagit i någon av länsstyrelsens kurser, fältvandringar, informationsmöten etc. om ersättning till 
betesmarker 2008? 
Ja Nej Totalt antal svarande 
20 88 108 
 
Fråga 49: Tyckte du att kursen, mötet, fältvandringen etc. gav dig den information du sökte? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
9 8 3 20 
 
Fråga 50: Anser du att du fått den information du behöver från länsstyrelsen till följd av regeländringarna 2008 och 
2009? 
Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
67 26 19 112 
 
Fråga 51: Vilken information saknade du? 

Allt 
Omedveten om 
att regler ändrats 

Osäker på vad 
som gäller 

För mycket info, 
ej tagit del av  

Bedömnings-
grunder 

Övriga 
kommentarer 

Ingen, 
vet ej 

Totalt 
antal 

svarande
3 1 7 3 6 8 5 33

 

Ja Nej Vet ej Totalt antal svarande 
7 106 1 114 
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Appendix B 

En modell för tillräckligt antal träd i en ekhage 

Följande modell är använd för att ge exempel på vad som kan krävas för kontinuitet i en ekhage. 
Modellen är utarbetad av Bengt Gunnar Jonsson och Thomas Ranius (2009) och röd 
mulmknäppare (Elater ferrugineus) används som modellart. Röd mulmknäppare är klassad som 
starkt hotad enligt ”Rödlistan” och lever i hålträd, främst ek. Modellen för hur många träd som 
krävs för denna arts överlevnad bygger på dessa antaganden: 
 

 Arten förkommer på 31 % av ytan på lämpliga träd. 
 20 lämpliga träd krävs för artens fortlevnad 
 

Detta medför att det enligt modellen i en kontinuerlig yta krävs 65 träd med tillräckligt stora 
håligheter för artens överlevnad. Därefter antas detta: 
 

 Håligheter med rätt kvalitet utvecklas först när trädet är 300 år 
 Dödligheten bland alla ekar yngre än 500 år är 0,8 % 
 Alla kvarvarande träd antas dö vid åldern 500 år 
 

Vilket medför att i en ekpopulation med en stabil åldersfördelning är 7 % av träden potentiellt 
lämpliga för arten. För att det ska finnas 65 träd med tillräckligt stora håligheter behöver det 
totala antalet ekar därmed vara 930. 
 

 Varje träd kräver en yta på 0,02 hektar. 
 

Detta medför att minsta arean för en ekhage bör vara 19 hektar och innehålla 49 ekar/hektar. I 
verkligheten krävs dock en större yta då modellen enbart bygger på fortlevnaden av en art. 
Samtidigt bygger antalet träd per hektar på konstanta förhållanden och att nyrekryteringen av 
antalet lämpliga träd med åren är konstant vilket medför att snittet på 49 träd/hektar bör ses som 
ett minimum.  
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