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Synpunkter på den gemensamma 

jordbrukspolitiken efter 2023  

Riksantikvarieämbetet deltog vid Näringsdepartementets sakråd den 20 april 2021 

om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023. Genom denna skrivelse 

önskar Riksantikvarieämbetet komplettera med skriftliga synpunkter på de tre 

frågeställningar som skickades ut i samband med inbjudan.  

 

Sammanfattande synpunkter 

 Mångfalden av växt- och djurliv är allvarligt hotad i odlingslandskapet när 

viktiga livsmiljöer som stenmurar, öppna diken och åkerholmar växer igen 

och försvinner och rentav tas bort. Trots detta saknar den strategiska 

planen förslag på åtgärder och stöd för att säkerställa en god förvaltning 

och regelbunden skötsel av överloppsbyggnader och landskapselement. 

Riksantikvarieämbetet anser därför att den angivna höjda miljö- och 

klimatambitionen bör utvecklas ytterligare i planen och att det biologiska 

kulturarvet inkluderas tydligare, både som de viktiga genetiska resurser 

de utgör och för de arter och raser de är.   

 Det behövs riktade ersättningar till jordbrukare för att sköta och investera 

i olika landskapselement, men stödet behöver utformas på ett annat sätt 

än landsbygdsprogrammen till och med 2013. Riksantikvarieämbetet har 

i tidigare sammanhang gett förslag på hur denna typ av stöd skulle kunna 

utformas för att ge effekter på landskapsnivå.  

 Riksantikvarieämbetet anser att landskapsvård ska ses som en del av 

jordbruksproduktionen och ersättas ekonomiskt på en skälig nivå. 

 Riksantikvarieämbetet ser att eco-schemes riskerar att främst gynna 

lantbruksföretag i slättbygd. En kompensation behövs för den 

kostnadsnackdel det innebär att bruka mindre produktiv mark. Genom att 

ersätta för landskapsvård jämte livsmedelsproduktion ökar 

förutsättningarna för att även mindre lönsamma jordbruk ska få finnas 

kvar i hela landet.  

 

Synpunkter på frågeställningarna 

Riksantikvarieämbetet vill skicka med följande synpunkter: 
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Vi behöver ha en höjd miljö- och klimatambition i den strategiska planen. 

Anser ni detta ska ske genom att skapa nya ersättningar eller genom att 

förstärka och utveckla befintliga ersättningar?  

Mångfalden av växt- och djurliv är allvarligt hotad i odlingslandskapet. Läget 

förvärras av att viktiga livsmiljöer som stenmurar, öppna diken och åkerholmar 

växer igen och försvinner och rentav tas bort. Trots detta saknar den strategiska 

planen förslag på åtgärder och stöd för att säkerställa en god förvaltning och 

regelbunden skötsel av överloppsbyggnader och landskapselement. 

Riksantikvarieämbetet anser därför att den angivna höjda miljö- och 

klimatambitionen bör utvecklas ytterligare i planen och att det biologiska 

kulturarvet inkluderas tydligare, både som de viktiga genetiska resurser de utgör 

och för de arter och raser de är. Riksantikvarieämbetet har vid ett flertal tillfällen1 

framfört att det behövs riktade stöd till skötsel av landskapselement för att nå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. I och med 

att det tidigare kultstödet samt miljöinvesteringar till exempelvis stenmurar och 

överloppsbyggnader inom Utvald miljö har försvunnit, hotas många miljöer av 

igenväxning och karaktärsskapande bebyggelse riskerar att försvinna. Utöver en 

negativ påverkan av landskapets upplevelsevärden hotas den biologiska 

mångfalden och det biologiska kulturarvet. 

 

Villkoren för framtida ersättningar behöver emellertid utformas på ett annat sätt än 

de varianter som fanns i landsbygdsprogrammen till och med 2013. I rapporten 

Större miljönytta – lägre kostnad2 redovisas hur en framtida miljöersättning för 

skötsel av landskapselement skulle kunna konstrueras. En av rapportens 

slutsatser är att villkoren för eventuella framtida miljöersättningar bör utgå från  

regionala förutsättningar, premiera uppnådda resultat istället för genomförda 

skötselföreskrifter samt premiera skötsel som ger effekter på landskapsnivå. 

 

För landets fäbodar är det extra viktigt att det finns långsiktiga stöd och 

ersättningar, i form av ersättningar för skötsel och investeringsstöd. I dessa miljöer 

finns både höga natur- och kulturvärden, som snabbt skulle gå förlorade om 

fäbodbruket lades ned, samtidigt som ett traditionellt brukande, kunnande och 

hantverk skulle riskera att gå förlorat för all framtid.  

 

                                                           
1 http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234518/FULLTEXT01.pdf 190211 Skriftliga 
synpunkter till Näringsdepartementet på Jordbruksverkets SWOT-analys, 200907 Yttrande 
över remiss av Promemoria om behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av 
den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (RAÄ-2020-1343) 
2 http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1234516/FULLTEXT01.pdf  

http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234518/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1234516/FULLTEXT01.pdf
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Riksantikvarieämbetet är positiv till administrativa förenklingar av stöden men inte 

på bekostnad av klimat- och miljönytta. För att uppnå en höjd miljö- och 

klimatambition borde landskapsvård ses som en del av jordbruksproduktionen och 

ingå i den strategiska planen och att det biologiska kulturarvet inkluderas tydligare. 

Det behöver även finnas utrymme för miljöinvesteringar i landskapselement, 

exempelvis för att lägga om ladutak, på samma sätt som när Utvald miljö till 

överloppsbyggnader fanns.  

 

Slutligen anser Riksantikvarieämbetet att de insatser som riktas ängs- och 

betesmarken med höga natur- och kulturvärden behöver utformas för att uppnå 

mesta möjliga miljö- och klimatnytta och måluppfyllelse och Konventionen om 

biologisk mångfald. Det gäller exempelvis behovet av höjda ersättningsnivåer, 

men även hur rådgivningen och kontrollerna av stöden ska utformas och hur 

eventuellt avskaffandet av åtgärdsplaner ska kompenseras.  

 

Fråga 2. 

Är det viktigt att miljö- och klimatåtgärder (eco-schemes) vid finansiering 

från pelare ett också ger konkurrenskraft eller är det mer effektivt att stärka 

konkurrenskraften genom riktade åtgärder med finansiering från pelare två. 

Sådana åtgärder kan vara exempelvis stöd till investeringar, innovationer 

eller rådgivning.  

Eco-schemes innehåller många komponenter som redan tillämpas i svenskt 

jordbruk, såsom besprutningsfri zon och att djur får gå på bete utomhus. Tidigare 

har det sagts att stöd inte kan ges för det som redan är krav enligt nationell 

miljölagstiftning. Riksantikvarieämbetet menar att det finns flera bra komponenter i 

eco-schemes såsom exempelvis restaurering av betesmarker men ser ändå att 

riktade insatser, rådgivning och investeringar bör ha bättre förutsättningar för att 

ge en större miljönytta på sikt.  

 

Fråga 3.  

Eftersom eco-schemes minskar inkomststöden för företagen, vad behövs 

för att skapa en balans mellan miljö- och klimatåtgärder och företagens 

inkomster och konkurrenskraft?  

Riksantikvarieämbetet ser att eco-schemes riskerar att främst kommer att gynna 

lantbruksföretag i slättbygd och att detta sker på bekostnad av företag belägna i 

skogs- eller mellanbygd. Det finns ett stort behov av att främja etableringen av fler 

nya små gårdar och företag, men också bromsa nedläggningen av de jordbruk 
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som redan finns. Den strategiska planen behöver säkra överlevnaden för gårdar i 

hela landet. Det är en förutsättning för ett robust och uthålligt livsmedelssystem.  

 

Att fler människor kan bo och leva på landsbygden ökar även förutsättningarna för 

en starkare social sammanhållning och för att attrahera fler unga människor. Den 

alltjämt pågående marginaliseringen av olönsamma gårdar och intensifiering av 

lönsamma jordbruk är även problematisk för odlingslandskapets kultur- och 

naturmiljöer. Det innebär att många jordbruksmiljöer utanför slättbygd inte längre 

hävdas och istället växer igen. Samhället behöver kompensera för den 

kostnadsnackdel det innebär att bruka mindre produktiv mark. Genom att få 

ekonomisk ersättning för landskapsvård jämte livsmedelsproduktion ökar 

förutsättningarna för att även mindre lönsamma jordbruk ska få finnas kvar i hela 

landet.  

 

Beslut om denna skrivelse har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter 

föredragning av utredaren Charlotte Hamilton. Även avdelningschefen Marja-

Leena Pilvesmaa, enhetschefen Rikard Sohlenius och utredaren Åsa Thorsell har 

varit med om den slutliga handläggningen. 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

 

Knut Weibull 

  Charlotte Hamilton 
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