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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för biologisk mångfald på global nivå, inom EU 

och på nationell nivå. Vidare syftar framställningen till att belysa odlingslandskapets biologiska 

mångfald, hoten mot densamma samt miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att hejda 

förlusten av biologisk mångfald. För att besvara syftet har en rättsdogmatisk metod använts, 

vilken kompletterats med en rättsekonomisk analys för att utröna huruvida miljöersättningar 

kan anses vara effektiva. Hoten mot den biologiska mångfalden i odlingslandskapet består dels 

av ett intensiverat jordbruk, vilket berövar arter sina livsmiljöer genom förändrat bruk av 

marken, dels av att jordbruk läggs ner. För att vända trenden med minskad biologisk mångfald 

behöver variationen öka där jordbruket är intensivt, och i områden där jordbruket läggs ner 

krävs åtgärder som bidrar till att jordbruket fortsätter. Miljöersättningar är ett ekonomiskt 

styrmedel som används för att minska förlusten av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Vad 

som kan konstateras gällande detta styrmedel är att det har betydelse för bevarandet av 

mångfalden i odlingslandskapet, men att det hade kunnat vara utformat på ett effektivare sätt, 

till exempel genom att vara värde- och resultatbaserade istället för kostnads- och 

åtgärdsbaserade.
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Abstract 
The purpose of the thesis is to investigate the protection of biodiversity at the global level, 

within the EU and in Swedish law. Furthermore, the presentation aims to shed light on the 

biological diversity of the cultivated landscape, the threats to it and the effectiveness of 

environmental payments as a means of controlling the loss of biodiversity. In order to answer 

the purpose, a traditional legal analysis has been used, which has been supplemented by a legal-

economic analysis to determine whether environmental payments can be considered an 

effective policy instrument. The threats to biodiversity in the cultivation landscape consist 

partly of intensified agriculture, which deprives the species of their habitats by changing the 

use of the land and partly of the fact that agriculture is abandoned. In order to reverse the trend 

of reduced biodiversity, the variation needs to increase where agriculture is intensive, and in 

areas where agriculture is closed down, measures that contribute to the continuation of 

agriculture are necessary. Environmental compensation is an economic policy instrument used 

to reduce the loss of biodiversity in the agricultural landscape. The results of the study indicates 

that economic compensation indeed is an important instrument to preserve diversity in the 

cultivation landscape, but that it should be designed in a more efficient way, for example by 

being based on value and result rather than cost and action as is the case today.  
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1. Inledning  
 

”Den sannolikt största miljöpolitiska utmaningen idag, vid sidan av att motverka 

klimatuppvärmningen och lindra dess effekter, är att hejda utarmningen av 

biologisk mångfald. Allt fler arter dör ut eller hotas. Orsakerna är flera, men den 

främsta är att arternas livsmiljöer, såsom gammal skog, våtmarker, ängar och 

korallrev minskar.”1 

 

Precis som Jan Darpö framhåller i citatet ovan är minskad biologisk mångfald ett stort problem. 

Utgångspunkten för föreliggande uppsats är just problematiken med förlusten av biologisk 

mångfald. Som Darpö påpekar sker denna förlust på många olika områden. Denna framställning 

tar dock avstamp i odlingslandskapet. Människan har under lång tid brukat jorden för att odla 

grödor, till nytta för såväl människa som djur. En förändring i odlingslandskapets utformning 

har dock skett under de senaste hundra åren, där en mosaik av odlingsmarker har bytts ut mot 

ett allt mer intensifierat jordbruk. Dessa enorma områden bidrar till så kallade monokulturer, 

där endast en eller ett fåtal grödor odlas. Jordbruk är en nödvändighet för den biologiska 

mångfalden eftersom många arter har sin livsmiljö i odlingslandskapet och är beroende av att 

marken brukas. Jordbruk utgör emellertid också ett hot mot den biologiska mångfalden. Det 

storskaliga jordbruket med större marker, större maskiner och nya metoder kan helt eliminera 

livsmiljöer. Arter som lever i stenrösen eller diken utrotas eftersom deras livsmiljöer försvinner 

med ett ändrat bruk. Det intensiva bruket är således ett hot, men ett lika stort hot är när 

odlingslandskapet växer igen på grund av att jordbruk läggs ner och marken slutar att brukas. 

Många arter är nämligen beroende av att marker fortsätter att skötas, eftersom bruket i sig 

skapar livsmiljöer.  

 

Genom EU:s Landsbygdsprogram erbjuds lantbrukare inom unionen olika stöd och 

ersättningar. Ett av dessa är den så kallade miljöersättningen. Miljöersättning är ett ekonomiskt 

styrmedel som syftar till att minska jordbrukets negativa miljöeffekter. Jordbrukare som 

genomför åtgärder som är gynnsamma för miljön och den biologiska mångfalden kan erhålla 

miljöersättningar. Stödet kan också utgå för åtgärder som att anlägga och sköta småbiotoper för 

att få ett mer variationsrikt odlingslandskap och på så sätt bidra med fler livsmiljöer för 

organismer som lever i jordbrukslandskapet. Det kan till exempel röra sig om betesmarker, 

slåtterängar, skogsbete, mosaikbetesmarker eller gräsfattiga marker. Vidare kan miljöersättning 

betalas ut om jordbruket håller svenska utrotningshotade husdjursraser.2 Syftet med 

miljöersättningarna är således att främja biologisk mångfald, men sker detta i praktiken?  

 

1.1 Syfte  
Uppsatsen syfte är att belysa betydelsen av biologisk mångfald i odlingslandskapet, samt att 

redogöra för de rättsliga regleringar som finns för att skydda den på internationell nivå, EU-

nivå samt i svensk rätt. Vidare syftar uppsatsen till att redogöra för miljöersättningar som 

styrmedel för att främja den biologiska mångfalden, samt effektiviteten hos detta styrmedel i 

frågan om att bevara biologisk mångfald. 

 

1.2 Metod och material  
För att besvara de rättsliga delarna av syftet har den rättsdogmatiska metoden använts. Metoden 

innebär att rättskällorna lagstiftning, inklusive internationella konventioner och EU-rätt, 

förarbeten, praxis och doktrin studeras för att fastställa gällande rätt. För att besvara frågan om 

                                                 
1 Michanek, G. Artskyddet, politiken och juridiken, Särtryck ur boken Bertil Bengtsson 90 år, s. 383.  
2 Rundlöf, M. Hur kan den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet ökas? s. 81.  
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miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att främja den biologiska mångfalden i 

odlingslandskapet görs en rättsekonomisk analys.  

 

Eftersom svaret på frågeställningarna inte till fullo kan besvaras genom rättskällorna har andra 

källor, speciellt rapporter från berörda myndigheter såsom Jordbruksverket och 

Naturvårdsverket, utgjort en väsentlig del i arbetets material. Miljöersättningarna återfinns i 

landsbygdsprogrammet, vilket kan ses som ett policydokument som har sin grund i EU-

lagstiftning, och är ett ekonomiskt styrmedel. Miljöersättningarna ska ”bevara och utveckla ett 

attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv 

och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att bidra till att gemensamma och 

nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås”.3 I Sverige finns därmed ett klart uttalat 

effektivitetsmål för miljöersättningarna. 

 

Effektivitet i lagstiftning kan sägas vara att en lag fungerar på ett ändamålsmässigt sätt och att 

den leder till det resultat som var avsett. Med ändamålsmässighet menas att lagen uppfyller det 

syfte som lagstiftaren hade för avsikt att tillgodose med lagen. Det finns flera grader av 

effektivitet. Effektivitet är i detta sammanhang graden av måluppfyllelse; ju högre grad av 

måluppfyllelse, desto högre effektivitet. Ett problem som kan uppstå för lagstiftaren är att 

lagstifta på ett sådant sätt att människor handlar på ett ändamålsmässigt sätt, alltså för att nå 

måluppfyllelse.4 Enligt budgetlagens förarbeten innebär hög effektivitet att statlig verksamhet 

ska bedrivas på ett sätt som medför att de mål som riksdagen satt upp uppnås i så hög grad som 

möjligt utifrån de resurser som finns tillgängliga. Detta innebär att verksamheten är 

ändamålsenligt utförd. Med statlig verksamhet åsyftas regeringens verksamhet eller verksamhet 

som bedrivs av myndigheter som är underställda regeringen.5 I denna framställning är, som 

ovan nämnts, en del av syftet att besvara huruvida miljöersättningar bidrar till målet om att 

bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Om målet nås är miljöersättningar att 

betrakta ändamålsenliga och därför effektiva.  

  

                                                 
3 Regeringskansliet, Sweden - Rural Development Programme (National), s.329. Grundas på 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling, artikel 28. 
4 Westerlund, S. Miljörättsliga grundfrågor 2.0. s. 56.  
5 Prop. 1995/96:220, s. 20.  
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2. Biologisk mångfald  
Den mest etablerade definitionen av biologisk mångfald är den som återfinns i FN:s konvention 

om biologisk mångfald (CBD).  

 

(…) variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från 

bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 

mellan arter och av ekosystem.6 
 

Anledningarna till att det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden är många, men ett av 

de främsta skälen är att bevara funktionella ekosystem. Ekologisk resiliens är en del i sådana 

ekosystem, vilket innebär naturens motståndskraft gällande förändringar. Det finns ett påvisat 

samband mellan minskande antal arter och minskande resiliens. Biologisk mångfald är således 

en grundsten i funktionella ekosystem. Vad som är gränsen mellan nog mycket biologisk 

mångfald och ekologisk kollaps går dock inte att fastställa.7 I likhet med alla andra arter som 

finns på jorden är människan beroende av den biosfär vi lever i. Människan behöver till exempel 

ta del av de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller. Ekosystemtjänster är alla produkter och 

tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet, 

exempelvis pollinering av våra grödor, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.8  

 

2.1 Hoten mot den biologiska mångfalden  
Det finns, som inledningsvis nämndes, flera hot mot den biologiska mångfalden. Hoten kan 

emellertid delas in i följande kategorier: Habitatdegradering, vilket innebär att livsmiljöer 

förstörs eller försvinner. Inom såväl jordbruk som skogsbruk är det vanligt att detta sker. 

Habitatdegradering kan också ske genom att olika habitat delas upp i för små delar, 

fragmenteras, till exempel när en väg byggs. Föroreningar är ett annat hot mot den biologiska 

mångfalden. Ohållbar jakt eller fiske, vilket innebär att människan jagar eller fiskar mer än vad 

de olika bestånden klarar av, är ett annat hot. Slutligen är invasiva främmande arter ett hot mot 

den biologiska mångfalden.9 Eftersom det i odlingslandskapet främst är habitatdegradering som 

hotar den biologiska mångfalden är det den typen av hot som kommer behandlas i den här 

framställningen.  

 

2.2 Förlusten av biologisk mångfald  
Den biologiska mångfalden minskar i snabb takt och det är inte bara arter som minskar, utan 

hela ekosystem. Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES), 

publicerade nyligen en sammanfattning av en rapport om tillståndet för den biologiska 

mångfalden. IPBES är en mellanstatlig organisation, vilken sammanställer information om den 

biologiska mångfalden.10 Av rapporten framgår att situationen är allvarlig. Den biologiska 

mångfalden minskar i en snabbare takt än någonsin tidigare, på samtliga nivåer. Det vill säga, 

inom arter, mellan arter och ekosystem. IPBES framhåller att det rör sig om upp till en miljon 

arter som riskerar att utrotas, dessutom inom de närmaste decennierna. Det är naturligt att arter 

dör ut, men IPBES menar att hastigheten nu är upp till 100 gånger snabbare än de senaste 10 

miljoner åren. Orsakerna till den snabba förlusten av biologisk mångfald är en direkt följd av 

                                                 
6 SÖ 1993:77, artikel 2. 
7 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 56 f och s.26.  
8 Naturvårdsverkets hemsida – Vad är ekosystemtjänster? 
9 Naturvårdsverkets hemsida – Biologisk mångfald.  
10 IPBES hemsida, About.  
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människans påverkan. Enligt rapporten är orsakerna ändrad användning av hav och land, direkt 

utnyttjande av arter, klimatförändringar, miljöförstöring och invasiva arter.11  

 

2.3 Hållbar utveckling 
På det internationella planet är hållbar utveckling det övergripande målet för allt miljöarbete. 

Hållbar utveckling som mål erkändes på konferensen år 1992 i Rio de Janeiro, mer känd som 

Riokonferensen. Vad som menas med hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.” Hållbar utveckling kan sägas vara indelad i tre dimensioner: ekologisk, social och 

ekonomisk.12 För att kunna uppnå ekologisk hållbar utveckling fordras funktionella ekosystem 

i ett långsiktigt perspektiv, vilket i sin tur kräver biologisk mångfald.13  

 

Det kan konstateras att biologisk mångfald är en nödvändighet för allt liv på jorden. Vidare kan 

det konstateras att behovet av att bevara den biologiska mångfalden är uppmärksammat på både 

internationell nivå genom CBD och på EU-nivå genom EU:s strategi för biologisk mångfald.  

 

”Biodiversity […] is our life insurance, giving us food, fresh water and clean air, 

shelter and medicine, mitigating natural disasters, pests and diseases and 

contributes to regulating the climate. Biodiversity is also our natural capital, 

delivering ecosystem services that underpin our economy. Its deterioration and loss 

jeopardises the provision of these services: we lose species and habitats and the 

wealth and employment we derive from nature, and endanger our own wellbeing. 

This makes biodiversity loss the most critical global environmental threat alongside 

climate change.”14 

 

Förbrukas jordens resurser idag blir konsekvensen att framtida generationers möjligheter 

inskränks. CBD fastställer att människan har ansvaret att förvalta jordens resurser både för 

dagens generationer och kommande. Även på nationell nivå synliggörs 

generationsperspektivet. Miljöbalken 1 kap. 1 § stadgar nämligen att syftet med balken är:  

 
”(…) att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 

att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 

förvalta naturen väl.” 
 

Månggenerationsperspektivet förutsätter att resurserna används på ett hållbart sätt. Människan 

har genom regeln ett förvaltaransvar för miljön och dess resurser. En markägare ska således 

inte använda de resurser som finns på marken endast för eget bruk, denna ska även förvalta 

naturresurserna för kommande generationer.15 Ett av miljöbalkens huvudsyften är just att främja 

hållbar utveckling för att framtida generationer ska kunna tillgodose sina behov.16 Det var först 

genom miljöbalken som hållbar utveckling reglerades i svensk rätt.17 Målet om hållbar 

                                                 
11 IPBES hemsida, Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates 

‘Accelerating.  
12 World Commission on Environment and Development, Vår gemensamma framtid. 
13 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 46.  
14 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 

THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Our life 

insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020.  
15 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 97.  
16 Se Miljöbalken 1 kap. 1 § 1 st.  
17 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s .96 
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utveckling framgår sedan år 2003 även av den svenska regeringsformen där 1 kap. 2 § 3 stycket 

lyder: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer.” I detta stadgande är det således det allmänna som är bundet av 

målet.  

 

2.3.1 Miljöbalkens fem delmål för en hållbar utveckling  

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket framgår att miljöbalken ska tillämpas så att:  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 

tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

Paragrafens fem delmål kan sägas vara en precisering av målet en hållbar utveckling. Delmålen 

är till viss del överlappade, exempelvis naturskyddet i andra punkten och skyddet för biologisk 

mångfald i den tredje. Målen överlappar inte bara varandra, utan de kan också konkurrera med 

varandra i enskilda fall. Exempelvis kan målet i första punkten om att skydda miljön komma 

att konkurrera med hushållandet av energi i femte punkten. Dessa fem delmål är inte en 

uttömmande beskrivning vad som krävs för en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen fungerar 

som ytterligare vägledning för att nå en hållbar utveckling.18  

  

                                                 
18 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 98. 
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3. Det internationella skyddet  
Det finns ett antal konventioner som rör naturskydd och biologisk mångfald, bland andra 

våtmarkskonventionen19 från år 1971, vilken undertecknades av Sverige år 1974. Konventionen 

är global och syftar till att bevara våtmarker samt andra vattenmiljöer och främja hållbart 

användande av dessa miljöer.20 Två andra konventioner som syftar till naturskydd är 

Världsarvskonventionen21 från år 1972 som berör skyddet för platser som har egna kultur- eller 

naturvärden och CITES-konventionen22 från år 1973 som reglerar handel med utrotningshotade 

arter. Nämnas kan även Bonnkonventionen23 och Bernkonventionen24, båda från år 1979. Den 

förstnämnda rör flyttande av vilda djurarter. Den sistnämnda rör art- och biotopskydd.   

 

Det mest framträdande internationella skyddet för den biologiska mångfalden är konventionen 

om biologisk mångfald, CBD. Konventionen ligger till grund för såväl arbete med bevarandet 

av den biologiska mångfalden på EU-nivå som med de svenska miljökvalitetsmålen på nationell 

nivå.  

 

3.1 Konventionen om biologisk mångfald 
År 1992 ägde Riokonferensen rum och vid denna konferens enades världens länder om att det 

behövdes ett skydd för jordens biologiska resurser. Det konstaterades att det är var en 

internationell angelägenhet att bevara den biologiska mångfalden och konventionen om 

biologisk mångfald undertecknades. CBD ger uttryck för principen om hållbar utveckling och 

att den biologiska mångfalden ska nyttjas på ett sådant sätt att den bevaras för kommande 

generationer. Konventionen uttrycker även att biologisk mångfald har ett eget inneboende värde 

utöver dess betydelse i rent ekologiskt, ekonomiskt, genetiskt och socialt perspektiv.25  

 

Konventionen har tre övergripande mål: 

1. bevarande av biologisk mångfald 

2. hållbart nyttjande av biologisk mångfald och 

3. rättvis fördelning av vinster från nyttjandet av genetiska resurser.26 

 

Bevarandet av biologisk mångfald ska ske på tre nivåer, mellan arter, inom arter och ekosystem. 

I konventionen finns skydd in situ, det vill säga skydd för arter i sin naturliga miljö, vilket kan 

göras genom till exempel naturreservat eller nationalparker. Det finns också skydd för arter ex 

situ, vilket innebär skydd utanför den naturliga miljön, som till exempel bevarande av en hotad 

art på djurpark.27 CBD har till skillnad från många andra internationella överenskommelser en 

helhetssyn på skyddet av den biologiska mångfalden. Konventionen grundar sig på en 

ekosystemansats, vilket betyder att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter tas med i 

bedömningen om den biologiska mångfaldens nyttjade och bevarande.28 

 

CBD har en bred uppslutning och det är endast ett fåtal länder som inte har ratificerat den, vilket 

kan betraktas som en framgång för skyddet av den biologiska mångfalden. Svagheten med 

                                                 
19 Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.  
20 SÖ 1975:76.  
21 Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv.  
22 Convention of International Trade in Endangered Species. 
23 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 
24 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 
25 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 96.  
26 SÖ 1993:77. 
27 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 80.  
28 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 97.  
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konventionen är dess diffusa formuleringar och vaga krav på parterna.29 De åligganden som 

konventionen uppställer gentemot parterna uttrycks i termer som ”såvitt möjligt” och ”om 

lämpligt”.30 Som exempel kan artikel 8 ges, vilken behandlar skyddet av arter in-situ. Där anges 

att:  

 

a) ”Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt: 

b) inrätta ett system med skyddade områden eller områden där särskilda åtgärder 

behöver vidtas för att bevara biologisk mångfald;  

c) utarbeta, där så är nödvändigt, riktlinjer för urval, inrättande och skötsel av 

skyddade områden eller områden där särskilda åtgärder behöver vidtas för att 

bevara biologisk mångfald;  

d) reglera eller förvalta biologiska resurser av vikt för bevarandet av biologisk 

mångfald, vare sig dessa finns inom eller utanför skyddade områden, i syfte 

att säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av dem;  

e) främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av 

livskraftiga populationer av arter i naturliga miljöer 

f) främja miljöanpassad och hållbar utveckling i områden i anslutning till 

skyddade områden i syfte att främja skyddet av dessa områden […]” 

 

CBD ger redan i preambeln uttryck för att parterna har ett ansvar att bevara och på ett hållbart 

sätt nyttja den biologiska mångfalden, ändock är konventionstexten mer en målformulering. 

Konventionen har ingen tydlig vägledning för hur parterna ska uppfylla konventionens 

ålägganden i praktiken.  

 

Det som är mest centralt i konventionen är fördelningen mellan nyttjande av genetiska resurser 

och utvecklingsländerna, samt industriländernas åligganden gentemot varandra. 

Utvecklingsländerna ska kompenseras för att industriländerna ges möjlighet att ta tillvara de 

genetiska resurserna i exempelvis regnskogar. Den kompensation som industriländerna ger till 

utvecklingsländerna är vad den rättsliga konstruktionen vilar på, kompensationen utgör en 

förutsättning för utvecklingsländernas bundenhet till sina åligganden. Balansen som 

uppkommer på grund av detta har, i alla fall i teorin, positiva effekter för den biologiska 

mångfalden. Detta beror på att utvecklingsländerna inte behöver avverka exempelvis sin 

regnskog men ändå inbringa ersättning. I bästa fall innebär detta både förbättrad miljö och 

utveckling.31  

 

Trots att CBD är en ramkonvention och betydligt vagare än tidigare naturskyddskonventioner 

är den av stor betydelse för det miljöpolitiska samarbetet.32 Konventionen uttrycker ett krav på 

att parterna ska arbeta för att protokoll med konkreta åtgärder tas fram. Protokollen tas fram 

under CBD:s partskonferenser. Hittills har två protokoll tagits fram.33  

 

3.1.1 Aichimålen  

År 2010 beslutade världens länder om en strategisk plan för den biologiska mångfalden. 

Beslutet togs i Nagoya i Japan, vid partsmötet för konventionen om biologisk mångfald. Syftet 

                                                 
29 Ebbesson, J. Internationell miljörätt, s. 163 f.  
30 Se t.ex. artikel 7-9, SÖ 1993:77.  
31 Ebbesson, J. Internationell miljörätt, s. 165.  
32 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 97. 
33 Cartagenaprotokollet trädde i kraft år 2003. Protokollet rör biosäkerhet och reglerar hur levande genetiska 

organismer på ett säkert sätt ska hanteras och fraktas, samt hur den internationella handeln med sådana organismer 

ska genomföras. Det andra protokollet kallas Nagoyaprotokollet, vilket innehåller regler om en rättvis fördelning 

mellan genetiska resurser. Se Bring, O, Mahmoudi, Z & Wrange, P. Sverige och folkrätten, s. 334.  
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med planen är att förbättra situationen för den biologiska mångfalden och att minska den direkta 

påverkan som finns mot den. Planen innehåller 20 mål, de så kallade Aichimålen och gäller för 

tiden 2011–2020. Målen ska uppfyllas på nationell nivå, efter de förutsättningar som råder i det 

aktuella landet.34  

 

Planen har som syfte att minska den stora förlust av biologisk mångfald som nu sker. Enligt 

planen ska ekosystemen år 2020 vara motståndskraftiga och ha en god resiliens, vilket är av 

vikt för att människan ska kunna fortsätta ta del av de tjänster som ekosystemen ger och som vi 

är beroende av. Planen fungerar dels som ett verktyg till CBD, dels som ett sätt att utvärdera 

Aichimålen. Vidare kan den sägas vara en brygga mellan aktörer på global och nationell nivå.35  

 

Genom att underteckna CBD har Sverige åtagit sig att göra det som konventionen stadgar, vilket 

är att genomföra de mål som anges rörande bevarande av biologisk mångfald och hållbart 

nyttjade av naturresurserna.36  

 

  

                                                 
34 Naturvårdverkets hemsida, CBD – Konvention om biologisk mångfald. 
35 Naturvårdverkets hemsida, CBD – Konvention om biologisk mångfald. 
36 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 46.  
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4. Skyddet på EU-nivå  
EU följer den internationella processen i frågan om att hejda förlusten av biologisk mångfald. 

I EU-fördraget anges exempelvis att unionen ska verka för en hållbar utveckling.37 Liksom på 

internationell nivå har mål angetts på EU-nivå om att minska förlusten av biologisk mångfald. 

EU skapade efter mötet i Nagoya en egen strategi för att bevara den biologiska mångfalden.38  

 

4.1 EU:s strategi för biologisk mångfald  
EU tog år 2010 fram ett övergripande mål för år 2020 gällande biologisk mångfald, vilket är att 

förlusten av biologisk mångfald och försvagningen av ekosystemtjänster ska ha hejdats, samt 

att i möjligaste mån återställa dem.39 EU beslutade även om en vision för år 2050 som lyder:  

 

”Den biologiska mångfalden i Europeiska unionen och de ekosystemtjänster som 

denna leder till – unionens naturkapital – skyddas, värderas och återställs på 

lämpligt sätt på grund av den biologiska mångfaldens inneboende värde och det 

avgörande bidraget till människors välfärd och ekonomiskt välstånd, och så att 

katastrofala förändringar förorsakade av förlusten av biologisk mångfald 

undviks.”40 

 

FN-mötet i Nagoya ledde fram till att EU år 2011 antog en strategi för biologisk mångfald med 

sex mål: 

- Att genomföra EU:s Fågel- samt Art- och habitatdirektiv fullt ut. 

- Att bevara och återställa ekosystem och ekosystemtjänster. 

- Att öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och förbättring av den biologiska 

mångfalden. 

- Att säkerställa hållbar användning av fiskeresurserna. 

- Att bekämpa invasiva främmande arter. 

- Att bidra till att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå.41 

 

Dessa sex mål är inriktade på de främsta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. Syftet 

är att minska de påfrestningar som finns på ekosystemtjänster och natur inom EU. 

Genomförandet sker gemensamt inom unionen. För att se hur utvecklingen går utgår strategin 

från en lägesbeskrivning av den biologiska mångfalden.42 

 

Art- och habitatdirektivet43 och fågeldirektivet44 utgör tillsammans EU:s naturvårdslagstiftning. 

Lagstiftningen bygger på två olika skydd, dels Natura 2000-områden och dels ett strikt 

artskydd.45 

 

4.1.1 Art- och habitatdirektivet  

Direktivets främsta syfte är att främja bevarandet av biologisk mångfald och samtidigt beakta 

ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov.46 Direktivet anger arter och naturtyper 

                                                 
37 EU-fördraget artikel 3.3.  
38 Naturvårdverkets hemsida, CBD – Konvention om biologisk mångfald. 
39 SOU 2011:34, s. 129. 
40 Europaparlamentets hemsida, Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk. 
41 EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020. 
42 EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020. 
43 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  
44 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. 
45 SOU 2011:34, s. 129.  
46 Europaparlamentets hemsida, Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk. 
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som måste prioriteras att skyddas eftersom förekomsten av dessa arter till stor del återfinns 

inom EU. För Sveriges del betyder det inte med automatik att det är samma arter som behöver 

prioriterat skydd i Sverige. När en sådan prioritering görs måste det dock beaktas huruvida 

exempelvis en nyckelart47 blir påverkad av prioriteringen.48  

 

Direktivet kan sägas vara det viktigaste i frågan om naturskydd inom EU. Vid antagandet av 

direktivet motiverades det med att en försämring av livsmiljöer pågick och att ett flertal arter 

var hotade. Hoten mot arter och livsmiljöer ansågs vara av sådan gränsöverskridande karaktär 

att det krävdes åtgärder på unionsnivå. Att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus 

hos djur, växter och livsmiljöer är syftet med åtgärder som görs enligt direktivet.49 

 

4.1.2 Fågeldirektivet 

Artikel 1 i direktivet behandlar bevarandet av samtliga fågelarter som naturligt förekommer 

inom medlemsstaternas europeiska territorium. Det omfattar skydd, skötsel, förvaltning och 

kontroll av dessa arter samt regler för exploatering av dem. Vidare sägs att det ska gälla för 

fåglar samt för deras ägg, bon och livsmiljöer. I den inledande delen framgår att många naturligt 

förekommande vilda fåglar drastiskt minskar och att det är ett hot mot den biologiska jämvikten. 

Många av de fågelarter som finns inom unionen är flyttfåglar, vilket innebär att problematiken 

med minskningen är gränsöverskridande. Direktivet framhåller att det är nödvändigt att se till 

att det finns tillräckligt stora och varierande livsmiljöer för fåglarna och om sådana områden 

blir skadade ska de återställas. Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

bibehålla den population av fåglar som naturligt förekommer på en nivå som svarar mot 

ekologiska, kulturella och vetenskapliga behov. Annars ska populationen återställas till en 

sådan nivå.50 

 

4.1.3 Natura 2000  

Natura 2000-områden är ett europeiskt nätverk som syftar till att skydda livsmiljöer samt djur- 

och växtarter. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra 

att deras livsmiljöer förstörs.51 Det är med stöd av fågeldirektivet och art-och habitatdirektivet 

som Natura 2000-områden utses.52 I direktiven listas 170 naturtyper samt 900 djur-och växtarter 

som anses vara särskilt betydelsefulla. Med utgångspunkt i listorna väljer medlemsländerna ut 

områden att bevara. Det är de enskilda länderna som ansvarar för förvaltningen av Natura 2000-

områden i sina territorier samt att arterna och livsmiljöerna bevaras.53 Natura 2000-områden 

uppgår totalt sett till 850 000 km2, vilket gör det till det största nätverket av skyddade 

områden.54 I Sverige finns ca 70 000 km2 som utgörs av Natura 2000-områden.55  

 
  

                                                 
47 En nyckelart är en djur – eller växtart som spelar en viktig roll för andra arter i ett ekosystem. 
48 SOU 2011:34, s. 139.  
49 Langlet, D & Mahmoudi, s. EU:s miljörätt, s. 362 f.  
50 Langlet, D & Mahmoudi, s. EU:s miljörätt, s. 357 f.  
51 Naturvårdverkets hemsida – Vad är Natura 2000?   
52 Bengtsson, B. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken¸ s. 199.  
53 Naturvårdsverkets hemsida – Syftet med Natura 2000.  
54 Europaparlamentet - Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk. 
55 Naturvårdsverkets hemsida – Vad är Natura 2000?   
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5. Skyddet på nationell nivå 
Sverige ska, genom ratifikationen av CBD, främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer 

och livskraftiga populationer av arter i deras naturliga miljöer. Bevarandet av biologisk 

mångfald är en grundbult i den svenska miljöpolitiken. Miljöarbetet för biologisk mångfald på 

nationell nivå har också betydelse för måluppfyllelse på global nivå, till exempel i form av 

Aichimålen, samt på EU-nivå i form av genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald. 

För att nå målen i det svenska miljöarbetet, miljökvalitetsmålen, finns det en strategi för 

bevarandet av biologisk mångfald även på nationell nivå. Den innefattar etappmål men också 

olika styrmedel.56 I det föreliggande avsnittet behandlas arbetet med biologisk mångfald på 

nationell nivå.  

 

5.1 Det svenska miljömålssystemet  
Begreppet hållbar utveckling har i Sverige brutits ner i 16 delar, så kallade miljökvalitetsmål, 

vilka tydliggör vilken miljökvalitet som hållbar utveckling innebär.57 Miljökvalitetsmålen är 

inte rättsligt bindande men är av stor betydelse eftersom miljöpolitiken i Sverige sedan år 1999 

baseras på dessa mål. Från början var det 15 mål, vilka sedan har utökats dels med ett mål om 

skyddet för biologisk mångfald år 2005, dels med ett övergripande mål – generationsmålet.58 

Generationsmålets syfte är att vara vägledande i genomförandet av de andra målen och lyder: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.”59  

 

Miljökvalitetsmålen ger uttryck för det tillstånd i naturen som miljöarbetet ska eftersträva. Av 

de 16 miljökvalitetsmålen är det endast ett som bedöms att nås till år 2020, vilket är Skyddande 

ozonskikt.60  

 

Allt eftersom har miljömålssystemet genomgått vissa förändringar. År 2010 beslutade 

riksdagen om en ny miljömålsstruktur. Samordningen för miljömålsuppföljningen innehas nu 

av Naturvårdsverket, tidigare var det Miljömålsrådet som hade den rollen. De ursprungliga 16 

målen finns kvar men över tid har bedömningsgrunderna i miljömålssystemet förändrats från 

delmål till etappmål. De så kallade delmålen angav vilka tillstånd i miljön som fordrades för att 

kunna nå de olika miljökvalitetsmålen. Dessa har nu ersatts av etappmål.61  

 

5.1.1 Etappmålen  

Etappmålen anger steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Målen 

anger således inte ett tillstånd i miljön som ska uppnås, eftersom miljökvalitetsmålen gör detta. 

Med etappmål istället för delmål är syftet att det ska bli lättare att analysera den svenska 

rådigheten över måluppfyllelsen. Vidare syftar etappmålen till att öka kraften i miljöarbetet.62 

Det har antagits ett trettiotal etappmål men i dagsläget är ett tjugotal aktuella.63  

                                                 
56 Prop. 2013/14:141, s. 16.  
57 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 48. 
58 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 98 och SOU 2000:52, s. 126.  
59 Sveriges miljömål - Generationsmålet.  
60 Naturvårdsverket, Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 – Med fokus på statliga 

insatser, s.15 f.  
61 Forsberg, M. Skogen som livsmiljö, s. 48.  
62 SOU 2011:34, s. 19. 
63 Naturvårdsverkets hemsida - Etappmålen.  



12 

 

Etappmålen ska vara mål som är möjliga att nå och de ska vara sammanlänkade med styrmedel 

och åtgärder som finns för att nå ett eller flera miljökvalitetsmål.64 Etappmålen för biologisk 

mångfald innefattar:  

- Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden. 

- Kunskap om genetisk mångfald. 

- Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden.65 

 

5.1.2 Miljökvalitetsmålens juridiska status  

Miljökvalitetsmålen är, som ovan nämnts, inte juridiskt bindande utan utgör politiskt satta mål 

som anger riktningen för miljöarbetet. Trots att målen saknar formell status som rättskälla är 

deras rättsliga status svår att bestämma.66 Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg menar att 

miljömålen och miljöbalkens målregel har en länk mellan sig eftersom förarbetena67 till 

miljöbalken hänvisar till miljömålen.68 Miljööverdomstolen har dessutom i ett mål baserat sin 

argumentation på ett miljökvalitetsmål. Fallet rörde en ansökan för enskild avloppsanläggning 

i skärgården, vilken avslogs med motiveringen att det inte var förenligt med målet om en hållbar 

utveckling och att det skulle försvåra uppnåendet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.69  

 

5.2 Miljömål med anknytning till miljöersättningar  
I det följande avsnittet görs en fördjupning av miljömål som är kopplade till odlingslandskapet 

och miljöersättningar. I princip alla miljömål har någon koppling till biologisk mångfald, men 

målet Ett rikt djur och växtliv är specifikt inriktat på bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Ett rikt odlingslandskap är det mål som är framtaget just för att främja odlingslandskapets 

biologiska mångfald. Ingen övergödning har också bäring på biologisk mångfald och är ett mål 

som påverkas av jordbrukets fosforläckage. Nyss nämnda mål är av stor vikt för skyddet av 

biologisk mångfald på nationell nivå och miljöersättningarna är tänkta att bidra till att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen.70 

 

5.2.1 Ett rikt växt och djurliv  

Anledningen till att miljömålet Ett rikt växt och djurliv antogs var att det ansågs behövas en 

kraftsamling för att nå målen om biologisk mångfald, bland annat målet om att stoppa förlusten 

av biologisk mångfald till år 2010 som antogs av EU.71 Ambitionen med målet är bland annat 

att bibehålla långsiktigt livskraftiga populationer av arter.72 Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt 

och djurliv antogs för att det behövdes ett effektivare, mer fokuserat och mer koordinerat arbete 

med bevarandet av biologisk mångfald. Syftet med målet är inte att uppnå ett visst miljötillstånd 

och sedan lägga ner arbetet. Eftersom den biologiska mångfalden ständigt är i förändring och 

utveckling krävs det att arbetet med att främja den också måste vara det. Det största hotet mot 

biologisk mångfald i Sverige är förstörelsen av livsmiljöer och då i synnerhet förändringar i 

markanvändningen. Detta syns framförallt i odlingslandskapet där bland annat nedläggning av 

jordbruk med upphört bete och igenväxning blir följden. Redan vid beslutet om att anta målet 

ansågs det komma bli svårt att nå det.73 Målet lyder: 

                                                 
64 SOU 2011:34, s. 19. 
65 Naturvårdverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, s. 126.  
66 SOU 2000:52, s. 126. 
67 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 8.  
68 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 98. 
69 MÖD 2006:53.  
70 Regeringskansliet, Sweden - Rural Development Programme (National), s. 329.   
71 Prop. 2004/05:150, s. 203 och s. 206. 
72 SOU 2011:34, s. 138.  
73 Prop. 2004/05:150, s. 203 och s. 206. 
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”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång 

till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd.”74 
 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv preciseras så att med målet avses att:  

- ”bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är 

gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk 

variation är bibehållen inom och mellan populationer, 

- den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de 

arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av 

klimatförändringar,  

- ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, 

som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra 

till att motverka klimatförändringen och dess effekter,  

- det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en 

kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att 

fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska 

mångfalden i landskapet bevaras,  

- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte 

är introducerade,   

- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden,  

- det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är 

bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av 

värdena, och  

- tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska 

mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.”75 
 

Det vanligaste sättet för att upprätthålla bestånd av hotade djurarter och naturtyper är genom att 

bedriva ett hållbart brukade av mark och vatten samt genom att skydda värdefulla områden. 

Vissa arter kräver dock ett mer specifikt skötselbehov, dessa arter återfinns ofta i 

odlingslandskapet och behöver speciella brukningsmetoder och brukningskombinationer, vilka 

ofta inte längre används i någon större utsträckning. Det kan exempelvis vara de metoder som 

användes i det småskaliga jordbruket. De åtgärder som behövs för att kunna skydda sådana arter 

är därför mycket art-och platsspecifikt.76  

 

5.2.2 Ett rikt odlingslandskap  

Miljökvalitetsmålet innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.77 Målet handlar om odlingslandskapet som ett 

multifunktionellt landskap med möjligheter att framställa livsmedel, biologisk mångfald och 

andra samhällsnyttor utan att dessa hamnar i konflikt med varandra. Biologisk mångfald är en 

                                                 
74 Sveriges miljömål – Ett rikt växt och djurliv.  
75 Ds 2012:23, s. 112. 
76 SOU 2011:34, s. 140.  
77 Prop. 2009/ 10:155, s. 193. 



14 

 

tillgång för jordbruket, på samma sätt som jordbruket är en förutsättning för att behålla en rik 

biologisk mångfald och ett attraktivt landskap.78 

 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap preciseras: 

- ”åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och 

processer är bibehållna,  

- jordbruksmarkerna har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, 

den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas, 

- odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,  

- odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade 

naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat 

som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar 

för vilda växt- och djurarter, 

- naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus 

och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,  

- husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart 

bevarade,  

- hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig,  

- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden, 

- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte 

är introducerade,  

- biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit 

genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  

- kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar 

för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och  

- odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 

tillgängliga för människor.”79 
 

Bakgrund till målet  

Odlingslandskapet är livsmiljö för ett stort antal arter och är samtidigt en viktig del av vårt 

kulturarv. Den snabba specialiseringen som skett sedan mitten av 1900-talet hotar 

odlingslandskapets naturvärden, på samma sätt som nedläggningen av jordbruk är ett hot.80 

Med det intensifierade jordbruket har många landskapselement, såsom stenmurar, dikesrenar 

och åkerholmar tagits bort. Mest framträdande har denna utveckling varit i slättbygderna. 

Effekterna av förändringen är att förutsättningarna för den biologiska mångfalden försämrats 

och att de kulturhistoriska värdena har minskat.81  

 

Åkermarken har minskat med en fjärdedel under 1900-talet, vilket främst skett i Norrland och 

i södra Sveriges skogsbygder. Arealen av naturliga fodermarker, det vill säga ängs- och 

hagmarker, har minskat till att nu endast utgöra en bråkdel av den totala arealen under samma 

period. Omkring år 1900 var landskapsbilden en helt annan. Stora delar av Norrlands 

skogsmark, i princip hela södra Sveriges skogar, inklusive skärgårdsöar och hedar var betade. 

Arealen med hävdad ängsmark uppgick till cirka 1 500 000 hektar. Dessa produktionsformer är 

idag ovanliga och ängsmarkerna är uppodlade eller omgjorda till betesmark. Bete sker i stor 

utsträckning på marker som tidigare varit åkermark och som förlorat delar av sina naturliga 

                                                 
78 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 12.  
79 Ds. 2012:23, s. 92. 
80 Jordbruksverket. Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken - Sveriges första 15 år som medlem i 

EU, s.15.  
81 Prop. 2000/01:130, s. 150.  
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arter. En annan förändring som är av betydelse är den numera tydliga uppdelningen mellan 

olika produktionsmarker, såsom bete på åkermark och skogsproduktion i skogsmark. Tidigare 

var det ett mer mångfacetterat nyttjade av markerna. Dessa förändringar har tillsammans med 

ändrade odlingsmetoder medfört att cirka 2000 av odlingslandskapets djur- och växtarter har 

rödlistats.82 Det intensiva nyttjandet av åkermark och användningen av bekämpningsmedel gör 

att livsmiljöerna för många arter minskar.83  

 

Det är nödvändigt med ett fortsatt jordbruk för att bevara de natur- och kulturvärden som 

återfinns i odlingslandskapet. Viktiga åtgärder för att främja dessa värden är information och 

utbildning, men även ekonomisk ersättning till lantbrukare när dessa utför miljötjänster.84 Målet 

kommer dock inte att nås till år 2020, och huvudorsaken till detta är att den biologiska 

mångfalden i odlingslandskapet har en negativ utveckling.85 För att målet skulle kunna nås 

krävs att arealerna av naturbetesmarker och slåtterängar ökar kraftigt, samt att variationen i 

slättbygderna förbättras. Vidare krävs att odlingslandskapets arter ökar i såväl antal som 

utbredning för att målet ska kunna nås, samt att grundläggande förutsättningar för att kunna 

leva och bo på landsbygden finns, liksom möjligheter att driva lönsamma jordbruksföretag.86 

 

5.2.3 Ingen övergödning 

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning har följande lydelse: ”Halterna av gödande ämnen i 

mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 

biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”87 Liksom 

de andra målen har det utarbetats en utförligare definition av målet om Ingen övergödning, 

vilket preciseras med att:  

 

- ”den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar 

till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom 

ramen för internationella överenskommelser,  

- atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några 

väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige,  

- sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen 

enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och  

-  havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:134).”88  

 

Övergödningen drabbar mark, sjöar och vattendrag och hav.89 Det är mänsklig verksamhet som 

är orsaken till övergödningen, genom utsläpp av fosfor- och kväveföreningar. De konsekvenser 

övergödningen har är bland annat minskad biologisk mångfald både på land och i vatten. 

Övergödningen medför att sjöar växer igen, att det blir ökad algblomning och att det uppstår 

bottendöd i havet. Övergödningen försämrar möjligheterna till turism och bad, men även 

fiskenäringen drabbas eftersom fiskens reproduktionsmöjligheter försämras i övergödda 

vatten.90  

 

                                                 
82 En nationell rödlista är en sammanställning av arters status inom ett lands gränser.  
83 Prop. 2000/01:130, s. 150.  
84 Prop. 2000/01:130, s. 151. 
85 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 47. 
86 Jordbruksverket, Ett rikt odlingslandskap – fördjupad utvärdering 2019  ̧s. 39.  
87 Prop. 2000/01:130, s. 79. 
88 Ds 2012:23, s. 49.  
89 Naturvårdsverkets hemsida, Ingen övergödning,  
90 Prop 2000/01:130, s. 81.  
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I Sverige är det jordbruket som är den största källan till kväveutsläpp som belastar havet. 

Jordbruket bidrar också med betydande fosforutsläpp. Gällande övergödning på land är det 

främst nedfall av luftburna kväveföroreningar som är orsaken.91 I Sverige kommer dessa 

föroreningar främst från trafik och energianvändning.92 Kvävegynnande växter frodas på grund 

av övergödningen på bekostnad av arter som är anpassade för näringsfattiga livsmiljöer. Detta 

sker i både odlingslandskapet och i skogen, vilket har negativ påverkan på den biologiska 

mångfalden.93 Den jordbrukspolitik som har bedrivits inom EU har haft negativa miljöeffekter 

eftersom den medfört ett ökat läckage av växtnäringsämnen till miljön, vilka bidrar till 

övergödningen. För att kunna nå miljömålet Ingen övergödning samt generationsmålet, är det 

av stor vikt att EU:s jordbrukspolitik bedrivs på ett hållbart sätt som främjar biologisk 

mångfald.94 

 

5.3 Naturskydd i odlingslandskapet  
Det behövs skydd på olika nivåer för att skydda odlingslandskapets biologiska mångfald. Det 

formella skyddet finns för att säkra det långsiktiga bevarandet av speciella områden samt för 

att förvalta dessa på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.95 Miljöbalkens 7 kapitel 

anger förutsättningarna för skydd av naturvärden inom vissa områden. De typer av formellt 

skydd som dominerar, arealmässigt, i odlingslandskapet är naturreservat och Natura 2000-

områden. Dessa två skyddsformer överlappar till stor del varandra. Omkring 15-20 procent av 

gräsmarkerna har formellt skydd. Den skyddade arealen utgör dock endast tre procent av den 

totala arealen i odlingslandskapet, vilket beror på att den dominerande arealen består av 

åkermark. Det är miljöersättningar och gårdsstöd som utgör de resurser som används för att 

förvalta de skyddade områdena, vilket är detsamma som för oskyddade områden. De skyddande 

områdena utgör ofta kärnområden för att främja den biologiska mångfalden i omkringliggande 

områden.96  

 

5.3.1 Naturreservat 

I 7 kapitlet 4 – 8 §§ återfinns ett annat naturområde, naturreservat. Ett naturreservat kan ha två 

syften, antingen med inriktning på naturskydd eller på friluftsliv. Om det är frågan om 

naturskydd är syftet med reservatet att bevara biologisk mångfald samt att skydda naturområden 

som är värdefulla i egenskap av sitt växt- eller djurliv. Ett naturreservat kan både vara till för 

att skydda natur och friluftsliv eller endast en av dessa. Oavsett om det är det ena eller det andra 

innebär reservatsbildandet inskränkningar i hur naturen i reservatet får nyttjas. I största mån 

handlar det om inskränkningar för markägaren, det kan till exempel vara förbjudet att avverka 

skog eller att jaga. En inskränkning kan vara så skarp att det inte är tillåtet att beträda området, 

till exempel om det rör sig om en fågelsjö. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar 

om naturreservat.97 Bildandet av naturreservat är ett viktigt led i främjandet av den biologiska 

mångfalden, men det kan vara en tidskrävande process att skapa ett reservat.98 Den största delen 

av skyddande områden enligt miljöbalken var år 2010 var naturreservat.99  

 

                                                 
91 Prop. 2000/01:130, s. 81. 
92 Havs – och vattenmyndigheten, Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. s. 19.  
93 Prop. 2000/01:130, s. 81. 
94 Prop 2000/01:130, s. 83 f.  
95 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 22.  
96 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 58 f. 
97 Bengtsson. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken¸ s. 196 f.  
98 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 218 f.  
99 Naturvårdsverket. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård, s. 18. 
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5.3.2 Kulturreservat 

Miljöbalkens 7 kap. 9 § reglerar skyddsformen kulturreservat. Syftet med kulturreservat är att 

skydda värdefulla kulturpräglade landskap, det kan till exempel vara betesmarker eller 

lövängar. Reglerna om kulturreservat kompletterar reglerna om naturreservat och det finns 

ingen tydlig skillnad mellan skyddsintressena mellan de två skyddstyperna. I vissa fall behövs 

ett omedelbart skydd för så kallade nyckelbiotoper, vilket är viktiga livsmiljöer för hotade djur 

och växter, och då är det lämpligt att inrätta biotopskyddsområden.100  

 

5.3.3 Biotopskyddsområde  

Ett mer specifikt biotopskydd återfinns i 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Biotopskyddsområden 

utgörs av mindre mark eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller 

växtarter. Syftet med biotopskyddet är att bevara ett varierat odlingslandskap och den 

biologiska mångfald som karaktäriserar ett sådant landskap. Biotopskyddet är inriktat på 

landskapstyper och naturelement som riskerar att försvinna, vilka ska vara lätta att identifiera.  

Det ska röra sig om naturtyper som har en viss ekologisk stabilitet och som klart går att 

avgränsa, exempelvis alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 

jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i 

jordbruksmark samt åkerholmar.101 Det finns ingen exakt gräns för hur stort ett område  ska 

vara för att bli ett naturreservat istället för ett biotopskyddsområde.102 Det är inte tillåtet att 

bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön inom ett 

biotopskyddsområde.103 I vissa fall slår förbudet hårt mot markägare. Dispens kan ges i vissa 

fall, exempelvis när intresset för att skydda en biotop är lågt medan intresset för att nyttja 

området är stort.104 För att få dispens är det normalt sett inte tillräckligt att en jordbrukare har 

behov av att rationalisera sin jordbruksverksamhet.105  

 

5.4 Odlingslandskapet och dess biologiska mångfald  
Sveriges yta består av ungefär 45 miljoner hektar, av dessa är 41 miljoner hektar land. Av denna 

yta upptar skogen hela 69 procent, jordbruksmarken 8 procent och endast 2,8 procent är 

bebyggd mark.106 Sedan år 1927 har arealen jordbruksmark minskat med 2,7 miljoner hektar, 

vilket innebär en minskning med nästan 50 procent. Det är inte bara arealen som minskat över 

åren, utan också den biologiska mångfalden. Anledningen till detta beror till stor del på 

jordbruket och skogsbrukets förändring under samma tid, något som inneburit att många av 

odlingslandskapets arter och naturmiljöer har minskat. Det har inte gått att vända den negativa 

trenden, trots stora insatser under de senaste två decennierna.107 

 

Odlingslandskapet är ett multifunktionellt landskap som inte bara behövs för produktion av 

livsmedel och foder, utan det innefattar också livsmiljöer för ett stort antal arter och har stora 

sociala- och kulturmiljövärden. Många jordbruk har lagts ner, vilket har medfört att stora arealer 

av slåtterängar, åkrar och naturbetesmarker108 har växt igen. Motsatsen, som också innebär ett 

problem för den biologiska mångfalden, är intensifiering av jordbruket. Jordbruket har länge 

utvecklats mot större enheter med såväl större maskiner som nya brukningsmetoder. Genom 

                                                 
100 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 223.  
101 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 80.  
102 Bengtsson, B. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken¸ s. 198. 
103 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 80. 
104 Michanek, G & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 225.  
105 MÖD 2006:16.  
106  SCB, Markanvändningen i Sverige, s. 7.   
107 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 5 och s. 47. 
108 Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. 
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förändringen i bruket får många arter problem att överleva eftersom landskapet samtidigt 

genomgår en förändring. Även intensifieringen innebär att arter blir berövade sina livsrum.109  

 

För ett långsiktigt bevarade av odlingslandskapets värden, men även livsmedelsproduktionen, 

behövs jordbruk. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan jordbruk och biologisk mångfald. 

För att bevara de arter som lever i odlingslandskapet behövs ett aktivt brukande, annars kommer 

arter på sikt försvinna. Jordbruket är också i sig självt beroende av att det finns en biologisk 

mångfald; utan den riskerar de ekosystemtjänster som är avgörande för fortsatt jordbruk att 

upphöra. Av de rödlistade arterna i Sverige har drygt 50 procent till viss del sin livsmiljö i 

odlingslandskapet och en tredjedel av de rödlistade arterna är beroende av odlingslandskapet 

för sin överlevnad. En förutsättning för att nå målen om biologisk mångfald finns ett behov av 

åtgärder på samtliga nivåer, från internationell nivå till lokal nivå. På nationell nivå, i 

odlingslandskapet, är ett ekonomiskt lönsamt jordbruk en av de viktigaste aspekterna eftersom 

stora arealer annars riskerar att växa igen. Lönsamhet i produktionen är av stor betydelse för att 

långsiktigt säkra den biologiska mångfalden.110 

 

5.4.1 Miljöövervakning  

En viktig del i att kunna utvärdera tillståndet i naturen, men även miljöpolitiken som bedrivs, 

är miljöövervakning.111 Jordbruksverket framhåller att miljöövervakning i åkermark är av 

betydelse för att kunna nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.112 Genom att följa utvecklingen 

i naturen kan förändringar uppmärksammas. Det kan handla om såväl generella förändringar 

som hur olika populationer av arter förändras. Miljöövervakningen är därför också av betydelse 

för odlingslandskapets biologiska mångfald. Genom att övervaka bland annat gräsmarker, 

åkermarkers fysikaliska egenskaper och mångfalden av fjärilar kan förändringar 

uppmärksammas.113 Det saknas dock bra uppföljningar av de miljöeffekter som olika 

ersättningar har på odlingslandskapet. Det kan anses vara något av en självklarhet att integrera 

uppföljningar av miljöersättningars effekter för att bedöma huruvida dessa ger någon miljönytta 

eller ej.114 Den enda miljöövervakningen för biologisk mångfald som skett en längre tid är 

övervakning av fåglar, vilken pågått sedan år 1975.115 

  

                                                 
109 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 14 
110 Berg lund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 20.  
111 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 22. 
112 Jordbruksverket, Ett rikt odlingslandskap – fördjupad utvärdering 2019, s. 45. 
113 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 22.  
114 Jordbruksverket, Hur kan Landsbygdsprogrammets miljöersättningar förbättras? Erfarenheter från andra 

länder, sammanfattning.  
115 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 22. 
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6. EU:s gemensamma jordbrukspolitik  
Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU, CAP116, har sitt ursprung i Romfördragets117 

artikel 39 och startades under slutet av 1950-talet.118 Vid tidpunkten var läget för jordbruket 

inom unionen besvärligt, hela Europa led av sviterna av krig och livsmedelsförsörjningen kunde 

inte garanteras.119 CAP infördes med syftet att stabilisera marknaden, garantera lantbrukarna 

en rimlig levnadsstandard, se till att konsumenterna kunde ta del av livsmedel till rimliga priser 

samt att säkerställa att befolkningen fick tillräckligt med mat.120 Jordbruket stimulerades av att 

EU införde tullar, vilket bidrog till ökad produktion.121 Jordbruksmarknaden blev reglerad 

under 1960-talet genom så kallade marknadsordningar, vilka är EU:s bestämmelser för 

reglering av jordbruksmarknaden.122  

 

EU blev självförsörjande genom den gemensamma jordbrukspolitiken och på 1980-talet 

uppstod ett överskott av viktiga jordbruksvaror. Följden av detta blev att varorna exporterades, 

lagrades eller såldes subventionerat inom EU. Kritiska röster hördes internationellt på grund av 

detta, exempelvis från stora exportländer som Nya Zeeland och Australien. Detta medförde att 

jordbrukspolitiken förändrades.123 Under 1980-talet påbörjade EU förändringar för att begränsa 

överskottsproduktionen, men också för att möta de krav som ställdes i internationella 

handelsavtal såsom GATT124 och WTO125.126  

 

Vid den här tiden fanns inga gemensamma miljömål inom unionen, men år 1992 genomfördes 

den så kallade MacSharry-reformen. Genom reformen infördes miljömål indirekt genom 

miljöersättningsprogram. Stödpriserna sänktes och kompenserades istället med direkta 

inkomststöd. Även tullarna sänktes och djur- och arealbidrag infördes. Samtidigt skedde 

emellertid en begränsning i arealen för spannmål och det antal djur jordbrukarna kunde erhålla 

stöd för. Reformen innebar dock att EU med att minska överskottet av jordbruksvaror. Vidare 

infördes vad som kallades uttagsplikten, vilken innebar att alla jordbrukare som hade åkerareal 

över en viss nivå blev tvungna att ta delar av sin mark ur produktion för att få stöd.127  

 

Det har sedan den gemensamma jordbrukspolitikens start framförts kritik gällande vilken 

påverkan politiken haft på miljön. Exempelvis har det gjorts gällande att den biologiska 

mångfalden har minskat inom unionen genom bland annat godtyckligt användande av 

växtskyddsmedel som ett led i den gemensamma jordbrukspolitiken.128 

 

                                                 
116 Common Agricultural Policy.  
117 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) 
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CAP:s konstruktion består av två pelare där den första pelaren handlar om direktstöd, vilket 

innebär att alla jordbrukare får stöd utan några större motprestationer. Det finns emellertid ett 

antal tvärvillkor, inklusive regler om folkhälsa, miljöskydd och djurskydd, som måste uppfyllas 

för att stöd ska utgå.129 I den andra pelaren återfinns stöd för miljöåtgärder och 

landsbygdsutveckling, häribland Landsbygdsprogrammet.130 CAP är det styrmedel som har 

störst påverkan på såväl det svenska som det europeiska jordbruket.131 

 

6.1 Landsbygdsprogrammet  
Den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller olika typer av stöd.132 Vissa av stöden ingår i 

Landsbygdsprogrammet133 som i sin tur ingår i arbetet med EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. 

Strategins övergripande mål är smart och hållbar tillväxt för alla. EU:s främsta 

investeringsredskap för tillväxtstrategin är de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

(ESI-fonderna)134 och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som ingår i ESI-fonderna. De 

nationella landsbygdsprogrammen är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och 

godkänns av EU-kommissionen och avser sjuåriga programperioder. Genomförandet av 

landsbygdsprogrammet görs med delad förvaltning, vilket betyder att både medlemsländerna 

och EU deltar i genomförandet. De ramar som länderna har att förhålla sig till bestäms av EU-

lagstiftningen, medan genomförandet i Sverige, exempelvis fördelningen av stöd till 

lantbrukarna, bestäms inom ramen för de principer och regler som gäller i den svenska 

förvaltningen.135 

 

Medlemsländerna har ett visst handlingsutrymme att själva besluta om vad de nationella 

programmen ska innehålla. Det finns en allmän förordning som reglerar 

landsbygdsprogrammet136, men även förordningar som reglerar jordbruk och 

landsbygdsutveckling som exempelvis Ejflu-förordningen.137 Förordningarna innehåller regler 

om vilka åtgärder medlemsländerna kan välja att ha med i sina nationella program, vad som 

måste uppfyllas för de olika åtgärderna och hur genomförandet ska ske. Vidare anges hur 

uppföljning och utvärdering ska genomföras. I Sverige finns förordningen om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder som kompletterar EU-förordningarna. EU-kommissionen 

övervakar hur Sverige genomför programmet och om inte Sverige lever upp till kraven EU 

ställer kan kommissionen rikta sanktioner mot Sverige.138  

                                                 
129 Jordbruksverket m.fl. Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015–2019 Uppföljning och utvärdering 

av den gemensamma jordbrukspolitiken, s. 19. 
130 Born, Charles-Hubert (red.), The Habitats Directive in its EU environmental law context: European nature's 

best hope? s. 437.  
131 Jordbruksverket, Ett rikt odlingslandskap - Fördjupad utvärdering 2019, s. 21. 
132 Jordbruksverkets hemsida, Så här är stöden uppdelade. 
133 Regeringskansliet, Sweden - Rural Development Programme (National). 
134 Syftet med ESI-fonderna är att skapa nya jobb och investera i en hållbar och sund europeisk ekonomi och miljö. 

Fonderna som ingår är Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), 

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt Europeiska havs- 
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135 Riksrevisionen, Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande, s. 5, s. 18 och s. 23.  
136 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
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137 Förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. 
138 Riksrevisionen, Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande, s. 13 och s. 19.  
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Det nu gällande landsbygdsprogrammet löper mellan åren 2014 och 2020.139 Det svenska 

landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden 

och är det viktigaste ekonomiska styrmedlet för att finansiera miljöåtgärder i odlingslandskapet. 

Utformningen av landsbygdsprogrammet är därför av stor betydelse för odlingslandskapets 

biologiska mångfald. Med tanke på detta måste de åtgärder som programmet innehåller vara de 

som är bäst för miljön, men det är också viktigt att även det stöd som programmet erbjuder är 

kostnadseffektiva och attraktiva att söka.140  

 

Programmet, liksom innehåll och ersättningsnivåer, beslutas av regeringen141 efter 

rekommendation från Jordbruksverket, som i samarbete med andra myndigheter tar fram 

förslag på innehåll och utformning av landsbygdsprogrammet. Regeringens huvudsakliga mål 

för landsbygdsprogrammet är ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat näringsliv i hela landet. 

Vidare ska programmet främja lönsamma och livskraftiga företag, ett aktivt jordbruk som håller 

landskapen öppna, samt en modern landsbygd.142   

 

Budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet är totalt ca 37 miljarder kronor för 

programperioden 2014–2020, 60 procent kommer från svensk medfinansiering och resterade 

från Ejflu.143 

 

Genom att lantbrukare och andra som lever och verkar på landsbygden, och som är intresserade 

av att förvalta naturen på ett hållbart sätt, deltar i programmet skapas förutsättningar för en 

hållbar livsmedelsproduktion och öppna landskap, vilket är viktigt för bevarandet av den 

biologiska mångfalden.144 Landsbygdsprogrammet förväntas bidra till de nationella 

miljökvalitetsmålen145 och regeringen menar att miljöersättningarna är en viktig del i arbetet 

för att nå flera av miljökvalitetsmålen.146  

 

Landsbygdsprogrammet innehåller som sagt en rad olika ersättningar och stöd, häribland:  

 

- Miljöersättning till lantbrukare som vill utföra miljötjänster, exempelvis hållbar odling 

på vall eller att betesmarker och slåtterängar sköts.  

- Ersättning för ekologisk produktion. Detta innebär att den som driver lantbruk kan få 

ersättning för att satsa på ekologisk produktion. Ersättningen kan även användas för att 

ställa om verksamheten till ekologisk produktion.  

- Kompensationsbidrag i syfte är att främja jordbruk på platser där detta är svårt.  

- Djurvälfärdsersättningar i syfte att förbättra välfärden för djur. Ersättningen kan utgå 

för får, suggor och mjölkkor.  

- Stöd för miljöinvesteringar, till exempel arbete för att förbättra vattenkvaliteten. Stödets 

syfte är att förbättra miljön.  

- Miljöåtgärder i skogsbruket, både i samband med exempelvis katastrofer och för att 

förbättra miljön.  

- Kompetensutveckling och rådgivning för att öka kompetensen hos verksamma på 

landsbygden i syfte att nå målen med landsbygdsprogrammet.147  

                                                 
139 Jordbruksverkets hemsida, Om landsbygdsprogrammet. 
140 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 21. 
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146 Riksrevisionen, Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande, s. 32.  
147 Jordbruksverkets hemsida, Stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020.  
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Vidare finns det även olika typer av företagsstöd, till exempel för att starta jordbruk eller söka 

investeringsstöd för befintligt jordbruk. Det finns även flera typer av projektstöd och stöd för 

att på olika sätt bedriva samarbete för att utveckla landsbygden. Det sistnämnda har till syfte 

att bland annat stärka konkurrenskraften inom exempelvis jordbruket. Vidare finns stöd för 

innovationsprojekt och stöd för lokalt ledd utveckling.148 Som tidigare nämnts är fokus för 

uppsatsen miljöersättningar.  

 

6.1.1 Biologisk mångfald i landsbygdsprogrammet  

Att behålla den biologiska mångfalden i odlingslandskapet kräver kontinuerligt arbete och alla 

åtgärder som vidtas har betydelse. Som tidigare nämnts är jordbruket en förutsättning för många 

av de värden som finns i odlingslandskapet, till exempel biologisk mångfald som är en 

förutsättning för att kunna nyttja naturresurserna långsiktigt. Biologisk mångfald är således ett 

fokusområde för landsbygdsprogrammet och flera av de åtgärder som återfinns i programmet 

har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.149  

 

I takt med att arter försvinner minskar också förmågan hos naturen att leverera de 

ekosystemtjänster som människan är beroende av. Mångfalden bland arter kan sägas vara som 

en buffert, vilket är av stor betydelse speciellt när stora förändringar såsom klimatförändringar 

sker. Pollinering är till exempel en sådan viktig ekosystemtjänst; finns det många olika sorters 

pollinerare är också chanserna för en god pollinering i framtiden större.150  

 

En viktig del i bevarandet av biologisk mångfald i odlingslandskapet är att slåtter och bete är 

återkommande. Genom denna typ av bruk samsas fler arter på samma område, vilket i sin tur 

gynnar andra arter såsom insekter och fåglar. Om marken slutar betas förändras markerna och 

sly och andra växter tar över, vilket innebär att artrikedomen minskar och 

produktionsegenskaperna försämras.151 Betesdjur har därför stor betydelse för den biologiska 

mångfalden; de kan sägas vara nyckelarter i ekosystemet. Variation i landskapet är viktigt för 

den biologiska mångfalden och betesmark tillhandahåller sådan variation.152 En gräsmark som 

betas en tid efter slåttern är den allra artrikaste. Arealen för betesmark och slåtterängar minskar 

dock kontinuerligt i Sverige, med konsekvenserna att arter mister sina livsmiljöer. Nu finns 

endast en mycket liten del av alla dessa områden, vilka tidigare utgjorde enorma arealer, kvar.  

Genom landsbygdsprogrammet kan miljöersättning för skötsel av betesmark och slåtterängar 

utgå. Eftersom slåtterängen är en av de mest artrika miljöerna är det av stor betydelse för den 

biologiska mångfalden att dessa fortsätter att brukas.153   

 

6.2 Miljöersättning 
Miljöersättning är ett samlingsnamn för ett antal olika ersättningar som främst gäller skötsel av 

jordbruksmarker. Den som sköter marken är den som söker ersättning. Gemensamt för de olika 

ersättningarna är att den som söker ersättning ingår ett fem år långt avtal där denna åtar sig att 

sköta marken enligt de villkor som finns för just den marktypen, exempelvis slåtteräng. All 

mark som ingår i definitionen slåtteräng eller betesmark omfattas av miljöersättning.154 Syftet 

med miljöersättningarna är att främja den biologiska mångfalden, att kulturvärdena i 
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odlingslandskapet bevaras, att landskapet hålls öppet och att produktionen sker på ett 

miljövänligt sätt.155  

 

Det finns ett antal åtgärder som ger rätt till miljöersättning. Lantbrukare som sköter och bevarar 

betesmarker och slåtterängar kan erhålla miljöersättning. Syftet är att bevara landskapets natur- 

och kulturvärden.156 Ersättning kan erhållas om restaurering av betesmarker och slåtterängar 

genomförs, vilket syftar till att arealen av betesmarker och slåtterängar ska öka samt att utveckla 

odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.157 En annan åtgärd som ger ersättning är 

Fäbodbete, som innebär att ersättning ges om fäbodbete bedrivs. Ett sådant bete syftar till att 

bevara landskapets karaktär och dess biologiska mångfald.158 Vidare kan miljöersättning ges 

till lantbrukare som håller svenska hotade husdjursraser. Här är syftet att underlätta för och 

uppmuntra bönder att hålla denna typ av raser.159  Om bönder odlar fånggröda eller vårbearbetar 

mark, alternativt gör båda delarna på samma mark kan miljöersättning ges för minskat 

kväveläckage. Syftet är att minska kväveutlakning och fosforförluster från åkermark och att 

lagra in kol i marken.160 Vid anläggande av skyddszoner kan miljöersättning ges i syfte att 

minska ytavrinning, erosion samt läckage av näringsämnen i åkermark, såsom fosfor. 

Skyddszoner är även positivt i frågan om att hindra att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och 

vattendrag.161 Sköts våtmarker och dammar med syfte att förbättra dem som redan finns kan 

miljöersättning ges. Våtmarker och dammar kan minska växtnäringsläckage men är även bra 

för den biologiska mångfalden.162 Även vallodling, som innebär att fleråriga slåttervallar, 

frövallar eller betesvallar odlas på åkermark ger rätt till ersättning. Syftet med miljöersättning 

för vallodling är att stimulera hållbar odling samt att minska läckage av växtnäring.163 

 

Om marken inte sköts enligt de villkor som uppställs för den speciella marktypen dras 

ersättningen in. Det kan exempelvis röra sig om ersättning som ges för betesmark, men på 

marken finns inte betesdugliga växter utan domineras av exempelvis brännässlor.164 Det finns 

vissa speciella åtgärder som inte får göras på marker som omfattas av miljöersättning, såsom 

att använda gödsel och växtskyddsmedel, skada fornlämningar eller att bedriva täkt av jord eller 

sten.165 

 

6.2.1 Olika ersättningsformer   

Åtgärdsbaserade ersättningar handlar om att en viss åtgärd ska genomföras för att erhålla 

ersättning. Exempelvis att en mark ska slås med en viss typ av redskap inom en viss tidsrymd. 

Åtgärdsbaserad ersättning är den i särklass vanligaste formen av miljöersättning, såväl i Sverige 

som inom Europa.166   

 

Resultatbaserade ersättningar erhålls när ett specifikt resultat har uppnåtts. Det kan exempelvis 

vara att ett visst antal förutbestämda växter ska återfinnas på en jordbrukares mark. När dessa 
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växter finns ges ersättningen ut. Hur jordbrukaren uppfyller detta är inte förutbestämt som i 

fallet med de åtgärdsbaserade ersättningarna.167 

 

Vidare kan en distinktion göras mellan resultat- eller värdebaserade ersättningar och åtgärds-

och kostnadsbaserade sådana. Det handlar då om ersättningsnivån som utges för miljötjänsten. 

En kostnadsbaserad ersättning utgår från vad det kostar att uppfylla villkoren för att erhålla 

stödet, vilket är den vanligaste principen.168 Ersättningsnivån får dessutom inte vara högre än 

totalkostnaden för att producera miljönyttan. Detta innebär att hur samhället värderar 

miljönyttan inte behöver överensstämma med ersättningsnivån.169 Värdebaserade ersättningar 

innebär istället att ersättningen är relaterad till den faktiska miljönytta som stödet ges för, vilket 

betyder att ju högre miljönytta som skapas desto högre är ersättningen som utgår. En mark med 

stor biologisk mångfald skulle enligt denna princip inbringa större ersättning för bonden än en 

mark med låg biologisk mångfald. På detta vis liknar resultat- eller värdebaserade ersättningar 

mer prissättningen på marknadsvaror, där saker eller tjänster av högre kvalitét eller som är mer 

eftertraktade normalt sett inbringar ett högre pris.170  
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Figur 1. Typologi över ersättningsformer 

Källa: Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 6. 

 

6.3 Resultatet av miljöersättningar  
Som en del i att utvärdera landsbygdsprogrammet har Jordbruksverket gett i uppgift till SLU171 

att analysera hur kvaliteten förändras i betesmarker och slåtterängar som sköts med 

miljöersättning och dem som sköts utan miljöersättning. Syftet med utvärderingen är att 

bedöma huruvida det uttalade målet att bevara och utveckla markernas biologiska mångfald 

uppfylls med miljöersättningar.172 Undersökningen baserades på förändringar som skett mellan 

två femårsperioder. Resultatet av utvärderingen visade ingen tillförlitlig koppling mellan 

förändringar i artrikedom och miljöersättningar, varken i artrikedomen hos humlor, fjärilar eller 

kärlväxter. Den enda förändringen som var signifikant var att fältskiktets täckning hade ökat 

något och att kortväxt gräsvegetation, lägre än fem cm, hade minskat. Marker som sköttes utan 

                                                 
167 Jordbruksverket, Resultat- och värdebaserade ersättningar– ett pilotprojekt i Falbygden.   
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miljöersättning hade högre täckning av träd och buskar samt glesare fältskikt173. Dessa marker 

hade mer skogskaraktär och ett större antal arter som är skuggtåliga med låga näringskrav. 

Utvärderingens resultat pekar mot att de skillnader som kunde utläsas mellan marker med och 

utan miljöersättning förmodligen berodde på att skillnaderna redan funnits före skötsel med 

miljöersättning genomförts. De positiva effekterna med miljöersättning har enligt 

utvärderingen att göra med att landskapet är mer öppet där markerna sköts med 

miljöersättning.174 

 

Det finns både för och nackdelar med det system som används idag. Det positiva är att det 

främjar ett öppet landskap eftersom fler marker hålls i hävd jämfört mot om ersättningarna inte 

hade funnits. En aspekt som är negativ är att miljöersättningarna har utformats för att fungera 

på en så stor areal betesmarker som möjligt. Följden av detta blir att skötsel och restaurering av 

variationsrika betesmarker som har stor biologisk mångfald kan bli svår att anpassa. En annan 

aspekt är att många av de mest artrika markerna inte räknas som slåtter- eller betesmark enligt 

landsbygdsprogrammets definition, och därför utges inte heller miljöersättning för skötsel av 

dessa marker.175  

 

Det finns ungefär 80 000 hektar ängs- och betesmark inom Natura 2000-områden i Sverige, 

varav 50 000 sköts med miljöersättning. De marker som till stor del sköts med miljöersättning 

är alvar176, kalkgräsmarker177 och silikatgräsmarker178. Anledningarna till varför resterande 

30 000 hektar inte sköts med miljöersättning är till stor del att det är brist på djurhållande 

lantbrukare, att det är för låg ersättningsnivå för den skötsel som krävs samt att markerna inte 

ingår i definitionen av betesmark eller slåttermark.179  

 

Nivåerna på miljöersättningen är i många fall för låg för att en optimal skötsel ska kunna göras 

på de betesmarker och slåtterängar som är mest heterogena och skötselkrävande.180 Sådana 

marker består ofta till stor del impediment, det vill säga ytor som inte har tillräcklig mängd örter 

och gräs för att de ska vara stödberättigade, vilket medför att arealen som jordbrukaren kan 

erhålla stöd för är mindre än den areal som faktiskt är inhägnad. Anledningen till detta är att 

betesmarkdefinitionen i sin nuvarande form inte inkluderar marker som inte har fodervärde, det 

vill säga örter och gräs, om den utgör viss (större) andel av betesmarken.181   

 

Miljöersättningarna ska täcka kostnaderna för skötseln av gräsmarkerna och de arter som finns 

i odlingslandskapet. Som tidigare nämnts regleras miljöersättningar i landsbygdsprogrammet, 

som sätter ramar för vad som är möjligt att få ersättning för inom programmet samt vilka 

skötselvillkor som gäller. Detta kan medföra att motstridigheter uppstår mellan kriterierna för 

gynnsam bevarandestatus182 och definitionen av betesmark inom miljöersättningen. Det kan till 

exempel vara arter och naturtyper som inte definieras på ett sådant sätt att de täcks av 

                                                 
173 Vegetationsskiktningen som utgörs av ris, örter, gräsartade växter och ungplantor av träd och buskar.  
174 Berg, Å. m.fl. Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning, s. 5 och s. 10. 
175 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 47. 
176 Alvar är ett stäppliknande landskap med kalkrik jord. Vegetationen är låg, som gräs och låga buskar. I Sverige 

finns alvar på Öland, på Gotland och i Västergötland. 
177 Naturtypen är rik på kalk, ofta med stort inslag av örter. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet.  
178 Silikatgräsmarker kallas de öppna till halvöppna marker som traditionellt betats under lång tid.  
179 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 47. 
180 Naturvårdsverket, Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker - Hur fungerar de för arbetet med gynnsam 

bevarandestatus? s. 8.  
181 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 52.  
182 Gynnsam bevarandestatus innebär att ett antal kriterier är uppfyllda och kan anges både för en viss naturtyp 

och för en enskild art. 
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miljöersättningen. Detta innebär att det kan vara svårt att använda landsbygdsprogrammet för 

att skydda arter och naturtyper som behöver speciell skötsel.183  

 

6.4 Kommande landsbygdsprogram  
Det kan bli aktuellt med en förändring i landsbygdsprogrammets miljöersättningar i 

framtiden.184 Jordbruksverket framhåller i uppföljningen av miljökvalitetsmålet Ett rikt 

odlingslandskap att det för att motivera lantbrukare att sköta marker med höga biologiska 

värden bör utredas om det är möjligt att införa resultat- och värdebaserade miljöersättningar.185 

Förändringen skulle då vara att de idag åtgärds- och kostnadsbaserade ersättningarna byts ut 

mot värde-och resultatbaserade ersättningar.  

 

6.4.1 Pilotprojektet i Falbygden  

Mellan år 2017–2019 bedriver Jordbruksverket ett pilotprojekt för att utreda om resultat- och 

värdebaserade miljöersättningar är en bättre modell än den nuvarande ersättningsformen med 

de kostnads- och åtgärdsbaserade stöden. Projektet pågår i Falbygden i Västergötland och berör 

bland annat skogsbryn, stenmurar och åkerholmar. Landskapselementen är utvalda dels för att 

de har stor betydelse för odlingslandskapets biologiska mångfald, dels för att de utvalda 

landskapselementen inte vanligtvis omfattas av miljöersättning vanligtvis.186  

 

Projektet syftar till att utreda om de värdebaserade ersättningarna fungerar i praktiken. Det 

utvärderas bland annat om det blir mer kostnadseffektivt, alltså ger mer miljönytta per krona. 

En annan punkt som kommer att utvärderas är om ett sådant system är mer accepterat av 

jordbrukarna, med förhoppning om att fler då vill ansluta sig.187  

 

6.4.2 Resultatbaserade ersättningar i praktiken 

Resultatbaserade ersättningar finns redan i flera länder inom EU. till exempel Tyskland, 

Nederländerna och Frankrike.188 I Tyskland finns det ett landsbygdsprogram för varje delstat 

och Württemberg, Brandenburg och Niedersachsen är några av de delstater som använder 

resultatbaserade ersättningar.189  

 

De resultatbaserade miljöersättningarna som finns i delstaten Brandenburg syftar till att öka den 

biologiska mångfalden. Områdena som är möjliga att erhålla stöd för är permanenta gräsmarker, 

som tidigare har odlats intensivt. Miljöersättningarna används således inte till marker med stora 

ekologiska värden som redan erhåller någon form av skydd.190 För att lantbrukarna ska få 

miljöersättningen måste fyra indikatorväxter finnas på deras marker. Systemet utgår från en 

utarbetad lista med indikatorväxter, vilka har ett samband med biologisk mångfald. Om 

lantbrukarna hittar fyra av de arter som tas upp på listan söker de själva miljöersättningen.191 

                                                 
183 Berglund, H. m.fl.  Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 53.  
184 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 1 
185 Jordbruksverket, Ett rikt odlingslandskap - Fördjupad utvärdering 2019, s. 45.  
186 Jordbruksverket, Resultat- och värdebaserade ersättningar– ett pilotprojekt i Falbygden.   
187 Jordbruksverket, Resultat- och värdebaserade ersättningar– ett pilotprojekt i Falbygden.   
188 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 13 ff.   
189 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 4.  
190 Matzdorf, B. Kaiser, T och Rohner, M-S. Developing biodiversity indicators to design efficient agri-

environmental schemes for extensively used grassland, s. 256 ff. 
191 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 14 f.   
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De resultatbaserade ersättningarna har medfört att den biologiska mångfalden har blivit bättre 

bevarad på betes- och slåttermark än med det föregående stödet.192 Tyskland är det land som 

längst använt sig av resultatbaserade miljöersättningar.193  

 

6.5 En framåtblick   
Systemet med miljöersättningar i landsbygdsprogrammet idag handlar om att kompensera 

lantbrukare för vad det antas kosta att vidta vissa åtgärder, oavsett vilken miljönytta detta leder 

till. Nuvarande landsbygdsprogram har alltså kostnadsbaserade miljöersättningar, vilket 

betyder att stödnivån inte får överstiga merkostnaden för att producera miljötjänsterna. Max 30 

procent av brukarnas transaktionskostnader för stödet får ingå i ersättningsbeloppet. Det är 

normalt sett samma storlek på miljöersättningen oavsett hur stor miljönytta som åtgärden 

inbringar på en viss typ av mark, till exempel betesmark. Ersättningen genomförs på detta sätt 

på grund av att EU endast godkänner ersättningsnivåer som maximalt ger kostnadstäckning 

enligt dokumenterade kostnadskalkyler.194 Nuvarande system är dessutom åtgärdsbaserade.195  

 

Att miljöersättningarna är kostnadsbaserade är i många fall både samhällsekonomiskt 

ineffektivt och suboptimalt med avseende på miljönyttan. Resurserna kan inte riktas dit där de 

skulle göra störst nytta, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt, och incitamentet för dem 

som söker stöd blir missvisande.196 Följande är ett exempel för att illustrera: det konstateras att 

kväveläckaget behöver minskas, men en åtgärd för att minska utsläppet är inte att betrakta som 

värd att satsa mer pengar på eftersom det är en dyr åtgärd.197 Åtgärdsbaserade ersättningar utgår 

från att förutbestämda åtgärder genomförs som motprestation för att erhålla ersättningen, 

exempelvis att en bonde ska slå sin äng under ett visst bestämt tidsintervall och till en viss 

bestämd längd. Resultatet blir i praktiken att lantbrukarna som söker stöd är mer fokuserade på 

att uppfylla de krav som finns istället för att fokusera på att öka naturvärdena.198 

 

De resultatbaserade ersättningarna är till skillnad från exemplet ovan konstruerade på det viset 

att de betalas ut när ett specifikt resultat har uppnåtts. Om detta appliceras på miljöersättningar 

innebär det till exempel att en lantbrukare erhåller ersättning när marken uppnår ett antal givna 

kriterier, till exempel att marken täcks av mindre än en procent sly och att ett antal bestämda 

växter återfinns på marken. 199 

 

Värdebaserade miljöersättningar har, i alla fall i teorin, goda möjligheter att skapa ett 

effektivare stöd än det som finns med nuvarande system. Miljönyttan som sådan blir här av stor 

betydelse, men även jordbrukets ökade möjligheter att bedriva en ekonomiskt lönsam 

produktion. Det finns alltså en möjlighet att värde- eller resultatbaserade miljöersättningar 

                                                 
192 Matzdorf, B & Lorenz, J, How cost-effective are result-oriented agrienvironmental measures? - An empirical 

analysis in Germany. Land Use Policy, No 27 (2), s. 535 ff.  
193 Jordbruksverkets hemsida, Jordbrukspolitikens effekter på miljön. 
194 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 1.  
195 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 1.  
196 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 1.  
197 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 2.  
198 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 2 och s. 5.   
199 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 1 s. 2 och s. 5.   
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skulle ge större miljönytta till lägre kostnad. Medan de kostnadsbaserade ersättningarna inte 

har de teoretiska förutsättningarna för att vara effektiva, har däremot de värde- eller 

resultatbaserade ersättningarna det. Om ett samhällsekonomiskt optimalt pris sätts på det som 

efterfrågas kommer endast de marker som är samhällsekonomiskt lönsamma att ges stöd för att 

skötas.200  

 

Anledningen till varför det kan vara aktuellt att byta det nuvarande åtgärds- och 

kostnadsbaserade ersättningarna mot resultat- och värdebaserade ersättningar är främst för att 

de sistnämnda kan vara effektivare, och innebära högre miljönytta till lägre kostnad.201 Ett 

sådant system innebär att lantbrukare har större frihet i de metoder som används för att uppnå 

önskat resultat. Som positiv återkoppling för hög miljönytta ges hög ersättning, vilket innebär 

att resurserna kan fördelas på ett sätt som gör att de ger så stor nytta som möjligt.202   

 

I praktiken kan värdebaserade miljöersättningar ses som en delmängd av de resultatbaserade 

ersättningarna eftersom priset alltid bestäms av vilket resultat som uppnås. Det omvända gäller 

dock inte, eftersom resultatbaserad ersättning kan utges när ett visst resultat har levererats, men 

ersättningsnivån kan ändå beslutas utifrån en bedömning av vad det kommer att kosta att uppnå 

resultatet.203  

 

Sverige kommer inte att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, eftersom den 

biologiska mångfalden fortsätter att minska, trots miljöersättningarna. Värdebaserade 

ersättningar skulle göra det möjligt för marker med stor artrikedom att få högre ersättning och 

på så vis skulle den biologiska mångfalden främjas i högre grad.204  

  

                                                 
200 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 2. 
201 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s.1. 
202 Jordbruksverket, Ett rikt odlingslandskap - Fördjupad utvärdering 2019, s. 45.  
203 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 5.  
204 Jordbruksverket, Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar 

förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? s. 7.  
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7. Analys 
Det behöver ske förändringar för att den negativa utvecklingen gällande odlingslandskapets 

biologiska mångfald ska brytas. Jordbruksverket framhåller att de förändringar som krävs kan 

delas upp i två övergripande delar beroende på vilken typ av landskapsbild det handlar om. I 

slättbygden behövs en ökad geografisk spridning samt tidsmässig variation. Vidare krävs att 

användningen av växtskyddsmedel med negativ effekt på den biologiska mångfalden minskar. 

I skog och mellanmark är problemet ett annat. Här är igenväxning ett av de stora problemen för 

den biologiska mångfalden. På dessa områden behövs det stöd som underlättar för dem som 

bedriver jordbruk. Detta eftersom bristande lönsamhet i produktionen också får effekter i form 

av minskande biologisk mångfald.205 

 

Det rättsliga skyddet  

Skyddet för den biologiska mångfalden återfinns på såväl global nivå och EU-nivå som på 

nationell nivå. Gemensamt för alla nivåer är dock att utarmandet av mångfalden fortgår trots 

försöken att bevara den. På global nivå utgår skyddet i första hand från konventionen om 

biologisk mångfald (CBD). Vad som är viktigt att framhålla är att konventionen är vag i sina 

krav på parterna. Trots detta spelar den en stor roll för arbetet med biologisk mångfald globalt. 

Det är genom CBD som andra skydd kan härledas, exempelvis EU:s strategi för biologisk 

mångfald som antogs efter CBD:s partsmöte i Nagoya. På EU-nivå finns det främsta skyddet 

för den biologiska mångfalden i art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet och genom Natura 

2000-områden, vilka beslutas med stöd av dessa direktiv. Även skyddet på nationell nivå kan 

sägas ha sitt ursprung i CBD. I Sverige utgår miljöarbetet från de 16 miljökvalitetsmålen, som 

dock inte är rättsligt bindande. Sverige kommer inte uppnå miljökvalitetsmålen till år 2020, 

med undantag för målet Skyddande ozonskikt. Olika naturområden skyddas formellt sätt genom 

områdesbestämmelserna i miljöbalken, såsom naturreservat och biotopskyddsområden. Just 

biotopskyddsområden syftar till att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet genom att 

värna små områden som har stor betydelse för den biologiska mångfalden.  

 

Hoten mot den biologiska mångfalden i odlingslandskapet 

Vad som kan konstateras är att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, liksom i andra 

naturmiljöer, minskar. Jordbruket är emellertid också en förutsättning för biologisk mångfald. 

I många andra verksamhetsområden innebär den mänskliga påverkan endast negativa effekter. 

Det har dock stor betydelse för odlingslandskapet hur bruket bedrivs. Hoten mot 

odlingslandskapets biologiska mångfald kan ses som varandras motpoler på en skala där 

intensivt bruk återfinns på enda sidan och inget bruk finns på den andra. När marken brukas 

intensivt förstörs livsmiljöer genom att åkrar blir större, vilket innebär att kantzoner, diken och 

andra områden med stor biologisk mångfald försvinner. Dessa stora fält, ofta med samma typ 

av gröda medför att monokulturer växer. Få arter innebär minskad resiliens i landskapet, vilket 

betyder att det blir mer känsligt för förändringar. Intensivt bruk kan också innebära att mer 

växtskyddsmedel används i produktionen. Markernas användningsområden är numera också 

mer uppdelade till skillnad från tidigare, då ett markområde kunde brukas på betydligt fler sätt. 

En åker kunde till exempel både användas för odling av foder och som betesmark för djur. 

Skogen är numera produktionsskog och betande djur återfinns på betesmarker som inte används 

till något annat. Tidigare, när markområden hade fler användningsområden, kunde ett 

skogsparti också utgöra betesmark för boskap.  

 

                                                 
205 Berglund, H. m.fl. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 7.  
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På den andra sidan av skalan finns istället jordbruk som läggs ner och markerna växer igen. 

Jordbruk har bedrivits i flera hundra år, vilket har medfört att landskapet formats efter hur det 

brukats. Stenmurar, diken och andra miljöer i odlingslandskapet innehåller därför en stor 

artrikedom. När marken inte brukas försvinner dessa arters livsmiljöer. Odlingslandskapet är 

livsrum för ett stort antal arter, men också ett stort antal arter som riskerar att försvinna. Hela 

50 procent av de rödlistade arterna har koppling till odlingslandskapet. För att bevara 

odlingslandskapets biologiska mångfald behövs således ett jordbruk som tar hänsyn till den 

artrikedom bruket kan främja. Ett hot mot jordbruket och därigenom också den biologiska 

mångfalden är att många jordbruk inte är ekonomiskt lönsamma, och lönsamhet är en 

förutsättning för att jordbruket ska kunna bedrivas på sikt.  

 

Miljöersättningarnas effektivitet gentemot förlusten av biologisk mångfald  

Miljöersättningar som styrmedel är viktigt för att bidra till att bevara den biologiska 

mångfalden, vilket exempelvis regeringen framhåller i landsbygdsprogrammet. När det gäller 

miljöersättningars effektivitet är svaret tudelat. Det framkommer i utvärderingen av 

landsbygdsprogrammet från Jordbruksverket att det inte finns några tillförlitliga kopplingar 

mellan den biologiska mångfalden på marker med och utan miljöersättning. Utvärderingens 

resultat visar att de skillnader som finns mellan marker med och utan miljöersättning beror på 

hur markerna såg ut redan innan de började skötas med ersättningen. Detta tyder på att 

miljöersättningar i sin nuvarande utformning inte är effektiva.  

 

Samtidigt hade markerna kunnat vara betydligt mer igenväxta om de inte sköttes med stöd i 

form av miljöersättning. Eftersom det är av stor vikt att hålla landskapet öppet torde 

miljöersättningar bidra till att behålla marker öppna och till viss del restaurera marker som växt 

igen eller som använts i annan produktion. Vad som dock framkommer tydligt i 

Jordbruksverkets rapport, rörande värde- och resultatbaserade miljöersättningar, är att 

effektiviteten skulle kunna vara betydligt högre om formerna för ersättningen ändrades. Dagens 

miljöersättningar är kostnads- och åtgärdsbaserade, vilket är ineffektivt både ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv och när det gäller miljönyttan. Idag ges samma ersättning för 

marker som uppfyller kraven som har låg biologisk mångfald som för de som har hög biologisk 

mångfald. En annan aspekt av miljöersättningar som är ineffektiv idag är att systemet också 

bygger på att brukarna ska ha så stora arealer som möjligt.  

 

7.1 Diskussion  
Det nuvarande systemet för att bevara den biologiska mångfalden har inte lyckats hindra 

förlusten av arter, vilket innebär att det finns behov av en förändring för att bryta denna trend. 

Av rapporten från IPBES framgår att en miljon arter riskerar att utrotas de kommande 

decennierna, och att minskningen sker snabbare än någonsin tidigare. För att åstadkomma ett 

nödvändigt trendbrott behövs det sannolikt lagstiftning på områden där åtgärder idag är 

frivilliga. Miljön och den biologiska mångfalden måste prioriteras högre. Den minskade 

mångfalden sker över hela planeten och är ett resultat av mänsklig påverkan. Det krävs därför 

att åtgärder genomförs på alla nivåer, såväl på global nivå som på nationell, lokal och 

individuell nivå. Det är av vikt för den biologiska mångfalden att individer förstår betydelsen 

av den. Eftersom jordbruk idag antingen intensifieras för att vara lönsamma eller läggs ner på 

grund av bristande lönsamhet hotas den biologiska mångfalden. Åtgärder för att minska 

förlusten av biologisk mångfald behöver uppmärksammas mer, inte bara på politisk nivå och 

av jordbrukarna själva utan också av den enskilde individen. Värdet av biologisk mångfald 

behöver synliggöras på alla plan. Enkla handlingar för att gynna den biologiska mångfalden 

skulle exempelvis kunna vara att fler personer handlar närodlade råvaror för att främja det 

lokala jordbruket. För att jordbruken ska kunna bedrivas krävs lönsamhet, vilket kräver att de 
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produkter som tillhandahålls av odlingslandskapet köps av konsumenter. Utbildning och 

information i frågan blir på denna grund viktig för att bevara den biologiska mångfalden.  

 

Miljöersättningar är ett positivt inslag i systemet eftersom de ger jordbrukare incitament att 

genomföra miljötjänster, och i en del fall en förutsättning för att kunna bedriva ett mer 

miljövänligt jordbruk. Betesmarkerna minskar ständigt, vilket i sig är ett hot mot 

odlingslandskapets biologiska mångfald. Detta kan till viss del stävjas genom styrmedel som 

miljöersättningar. Däremot är dagens utformning av miljöersättningssystemet alltså inte särskilt 

effektivt, då jordbrukarna genomför de åtgärder som fordras enligt landsbygdsprogrammet, 

men inte med huvudfokus på miljönyttan eftersom systemet med miljöersättningar idag är 

kostnads och åtgärdsbaserat. Fokus förflyttas från miljönyttan till att genomföra de bestämda 

åtgärder som krävs för att erhålla ersättning. Trots att ersättningar till jordbruket i många fall är 

en förutsättning för fortsatt jordbruk är ofta miljöersättningarna för låga för att det ska vara 

lönsamt att genomföra de åtgärder som krävs.  

 

Ett annat problem är att landsbygdsprogrammets definitioner av exempelvis betesmark kan 

innebära att artrika marker inte omfattas av miljöersättningar överhuvudtaget. Ett värde- eller 

resultatbaserat system kan i detta avseende vara ett bättre och mer effektivt system, eftersom 

det skulle innebära att större miljönytta kan uppnås till lägre kostnad. Med ett värde- och 

resultatbaserat system kommer miljönyttan mer i fokus, och åtgärderna för att nå till ett visst 

tillstånd på exempelvis en betesmark kan göras på ett sätt som passar lantbrukaren. Det är 

således inte bundet till i förväg bestämda åtgärder som miljöersättningarna idag är. Ett sådant 

system skulle innebära att lantbrukare som upprätthåller en stor biologisk mångfald skulle 

erhålla större ersättning, vilket gör det mer ekonomiskt att genomföra åtgärder för miljönyttan.  

För att kunna utvärdera vilka effekter miljöersättningar har är miljöövervakning en viktig del. 

Det är endast fåglars populationer som är ordentligt utvärderade över en längre tid, 75 år, inom 

arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. För att kunna följa upp de förändringar som 

sker i odlingslandskapet behövs god miljöövervakning som sker under en längre tid även här. 

Att se över de system som finns idag och undersöka effekten av nya sätt att bevara den 

biologiska mångfalden är med största sannolikhet ett viktigt steg för att hindra förlusten av 

biologisk mångfald i odlingslandskapet. Med tanke på att biologisk mångfald är en 

nödvändighet för människans fortsatta överlevnad måste skyddet av den prioriteras.  
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Stöd i landsbygdsprogrammet. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/land

sbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4cfb.

html (hämtad 2019-06-19)  

Så här är stöden uppdelade. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/saminternet/kortomsamansokan/upp

delningavstoden.4.3dd18cb314c06818c7a93462.html (hämtad 2019-04-26) 

Vallodling http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattni

ngar/miljoersattningar/vallodling.4.6450369c15213cd6fe7e16f3.html (hämtad 2019-05-

06) 

Naturvårdsverkets hemsida  

Biologisk mångfald.  

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/ 

(hämtad 2019-05-13)  

CBD – Konvention om biologisk mångfald.  

https://www.naturvardsverket.se/cbd (hämtad 2019-05-15)  

Etappmålen.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/ 

(hämtad 2019-05-17) 

Ingen övergödning. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/ (hämtad 2019-06-26)  

Vad är Natura 2000?  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ (hämtad 2019-

06-19)  
Vad är ekosystemtjänster. 

 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/ (Hämtad 

2019-05-20) 

Vad är Natura 2000. 

 https://www.naturvardsverket.se/natura2000 (hämtad 2019-05-26) 

Regeringskansliets hemsida  

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU-kommissionen. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/landsbygdsprogrammet-godkant-av-eu-

kommissionen/ (hämtad 2019-04-26)  

Sveriges miljömål  

Ett rikt odlingslandskap.  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/ (hämtad 2019-04-29)  

Ett rikt växt och djurliv.  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ (hämtad 2019-04-29)  

Generationsmålet.  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ (hämtad 2019-04-29)  
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