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Synpunkter på programändringar i landsbygdsprogrammet 

LRF har följande synpunkter på förändringarna i landsbygdsprogrammet. 

Stödområdesindelning 

LRF tycker att valet av temperaturdata, i generell mening, är en godtagbar 

grund för stödområdesindelningen. Temperaturen ger en bas för indelningen 

som kan förklaras och LRF menar att indelningen i totalt 12 områden kan ac-

cepteras. Men den valda temperaturmodellen har även några viktiga nackdelar 

som påverkar gränsdragningen mellan områden.  

Alla modeller innebär att olika värden måste sättas för att avgöra en gräns i en 

indelning av något slag, i detta fall en geografisk indelning. Det är naturligtvis 

grannlaga att göra detta på ett välavvägt sätt så att kartan i så stor utsträckning 

som möjligt speglar verkliga förhållanden. LRF ser ett tydligt behov att när-

mare granska ett antal områden i hela landet där den nya indelningen innebär 

en förskjutning med flera ersättningsklasser jämfört med tidigare karta. I såd-

ana fall kan förändringen medföra mycket stora ekonomiska konsekvenser för 

berörda företag. För norra Sveriges del gäller detta särskilt i de fall där diffe-

rentieringen av den nationella ersättningen får ett stort genomslag, exempelvis 

för de områden som går från dagens område 1 till område 3 i den nya indel-

ningen. Dessa effekter behöver åtgärdas för att inte berörda företags fortlevnad 

skall äventyras. 

Vid sidan av val av gränsvärden för temperatursumman finns naturligtvis ett 

antal andra faktorer som påverkar områdesindelningen. Tidigare kunde delade 

församlingar utgöra indelningsgrund i hela landet och inte bara i områden med 

särskilda begränsningar som är fallet i den nya stödområdesindelningen (om-

råde 11 och 12). I många församlingar som innehåller såväl slättbygd som 

skogsbygd eller dalgångar respektive högre områden slår en indelning med 
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hela församlingar fel. LRF beklagar att delade församlingar inte kunnat använ-

das för hela landet.  

Växtsäsongens längd är en viktig faktor för de naturgivna förutsättningarna för 

jordbruk. Dock är faktorer som jordmån och struktur (arrondering) väl så vik-

tiga i många områden. Temperaturmodellen är här till uppenbar nackdel för 

kustområden i hela landet och större öar som Gotland. Dessa områden erhåller 

i allmänhet temperaturdata som indikerar gynnsamma förhållanden. Men sam-

tidigt präglas jordbruket av en ogynnsam struktur med småskaliga bruknings-

förhållanden samt en extensiv produktion av främst foder. Eftersom ersätt-

ningsmodellen i kompensationsstödet ger lägre belopp eller till och med noll 

kronor i ersättning vid lägre djurtäthet blir dessa effekter mycket märkbara i 

vissa områden.  

I den mån temperatursumman för områden i den nya stödområdesindelningen 

uppenbart neutraliseras av mager jordmån och småskalig struktur bör en om-

prövning av områdesindelningen ske. Detta i syfte att öka trovärdigheten i om-

rådesindelningen för kompensationsstödet och den nationella ersättningen.  

Ersättningsmodell och belopp 

LRF tycker att det är bra att ersättningsmodellen premierar gårdar med högre 

djurtäthet. Bland annat finns en stor del av landets mjölkföretag i denna kate-

gori. Samtidigt är det ett dilemma att ersättningsbeloppen är låga eller uteblir 

helt i fall där djurtätheten är låg. Eftersom de områden som berörs av dessa 

effekter dessutom kan ha hamnat i ett område med lägre ersättningsbelopp än 

tidigare på grund av hög temperatursumma kan effekterna bli svåra att hantera. 

En utveckling där mark inte kan brukas och hållas vid god hävd är definitivt 

inte önskvärd. 

Liknande negativa effekter uppstår i regioner där den nya stödområdesindel-

ningen medför en märkbar skillnad i djurtäthetskrav jämfört med tidigare. Ett 

sådant exempel är område 4a vars nuvarande krav om 0,65 DE/ha sätts till 1,0 

DE/ha för typjordbruk 1 i det nya området 6. Denna stora förändring bör lik-

som ovanstående effekter ses över. 

En annan effekt av olika typjordbruk och skillnader i djurtäthet och foderbehov 

som LRF vill uppmärksamma avser förutsättningarna för konventionellt jord-

bruk och ekologiskt jordbruk. Det tidigare LFA-stödets konstruktion innebar en 

förhållandevis konkurrensneutral hantering av dessa olika inriktningar och det 

hade varit att föredra om detta hade kunnat bestå i det nya kompensationsstö-

det. 

Produktionen av får och lamm är en viktig del av jordbruket i stödområdena. 

Nuvarande beräkning av djurenheter för denna produktion är dock missvisande 

och till nackdel för fårproduktionens utveckling. Dagens 0,15 DE/tacka ligger 

mycket lågt i förhållande normal uppfödning som motsvarar 1,5 lamm per 

tacka. Foderkalkyler från Sveriges lantbruksuniversitet samt jämförelser med 

Finland som tillämpar en högre siffra (0,2 DE/tacka) bekräftar att en justering 

bör göras för Sveriges del.  
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När det gäller den generella skrivningen om djurinnehav kopplat till kompen-

sationsstödet anser LRF att formuleringen av betesdjur inom jordbruket är bra. 

Den bör öppna upp för att hästar inom jordbruket omfattats av kompensations-

stödet, något som LRF förordar.  

LRF efterfrågar en grundlig konsekvensanalys för jordbruket i sin helhet av det 

nya kompensationsstödet och övriga delar av den senaste reformen av jord-

brukspolitiken.  

Övrigt 

LRF har inga synpunkter på förändringarna kring ersättningen för ekologisk 

produktion  i underlaget.   

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Lars-Erik Lundkvist 

Ledamot för LRF i Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 


