
 

 

 

Riktade insatser på naturbeten 
 

 

Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten för 

åtaganden som ingås år 2015 
 

 

Uppdatering år 2020 gällande de ettåriga åtaganden som ingås direkt efter den femåriga 

åtagandeperioden  
 

 

1. Allmänna villkor för erhållande av 

miljöersättning för riktade insatser på 

naturbeten    

För att erhålla ersättning för riktade insatser på 

naturbeten ska stödmottagaren ha ett gällande 

åtagande vilket innebär att stödmottagaren 

förbinder sig att utföra de insatser som ingår i 

åtagandet.  

 

Stödmottagaren ska också iaktta den basnivå 

som fastställts för åtgärden. Därutöver utgör 

tvärvillkoren ytterligare en egen separat 

villkorsnivå som ska iakttas för erhållande av 

miljöersättning. För dessa betalas ingen 

miljöersättning, men iakttagandet av dem är ett 

krav för erhållande av miljöersättning.  

 

En stödmottagare som år 2020 ingår ett nytt 

ettårigt åtagande ska följa stödvillkoren från 

år 2015 med undantag av de justeringar som 

visas nedan i punkt 2 

 

Stödvillkoren från år 2015 finns på 

landskapsregeringens webbplats 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket 

De kan även erhållas från landskapsregeringen 

i pappersformat.  

 

Ansökan om åtagande ska göras senast 

15.6.2020 på landskapsregeringens blankett 

Å13 i enlighet med landskapsregeringens 

föreskrifter.  

 

1.1 Åtagande  

År 2020 kan ett nytt ettårigt åtagande ingås av 

en stödmottagare som har ett femårigt åtagande 

om riktade insatser på naturbeten som löper ut 

30.4.2020 och stödmottagaren på sin 

gårdsbruksenhet har börjat avveckla sin 

husdjursproduktion och inte längre har det antal 

djur som behövs för att den areal som ingår i det 

inledande åtagandet om fem år ska kunna betas 

med ett tillräckligt betestryck.  

 

Stödmottagaren kan i detta fall direkt efter den 

inledande perioden om fem år ingå ett nytt 

ettårigt åtagande med en areal som är upp till 

50% mindre än arealen under den inledande 

perioden om fem år.   

 

Åtagandeperioden för åtagandet börjar 1.5.2020 

och slutar 30.4.2021 varefter det kan förlängas 

med ett år i taget.  

 

Ett åtagande måste omfatta minst 1,00 hektar 

 

2. Justeringar i stödvillkoren gällande de 

ettåriga åtagandena  

(Ändringen visas med fet kursiverad text).    

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

För varje enskilt bete som ingår i 

stödmottagarens åtagande ska en individuell 

skötselplan göras upp av jordbrukaren och en av 

landskapsregeringen godkänd rådgivare i 

samarbete. Ingår stödmottagaren ett nytt 

ettårigt åtagande ska planen uppdateras. I 

skötselplanen ska de åtgärder som 

stödmottagaren måste genomföra under 

åtagandeperioden definieras.  Skötselåtgärderna 

ska minst omfatta betning men vid behov ska 

även slåtter och röjning av mindre buskage och 

enskilda träd utföras.   

 

Skötselplanen ska göras utgående från betets 

karaktär, artsammansättning och behov av 

skötsel.  

 

Planen ska omfatta minst  

1) en karta på vilken åtagandets areal är 

markerad, 

2) en allmän beskrivning av området, 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket


 

 

3) lämplig betestidpunkt på betet,  

4) betesintensitet, 

5) typ av betesdjur,  

6) fållindelning och  

7) i vilken omfattning röjning och slåtter 

behövs. 

 

Åtgärderna ska påbörjas under det första 

åtagandeåret på varje skifte som ingår i 

åtagandet, om inte den godkända planen 

förutsätter något annat. 

 

Betena ska betas med ett lämpligt och för 

artsammansättningen anpassat betestryck så att 

området varken blir över- eller underbetat. 

 

Tillskottsutfodring får ske endast under högst 

två veckor i början och under högst två veckor i 

slutet av betesperioden. Betet ska dessutom 

avskiljas med stängsel från gödslade betesvallar 

på åkermark för att ett för området lämpligt 

betestryck ska åstadkommas och för att en 

negativ gödslingseffekt från gödslade 

betesvallar på åkermark ska undvikas. 

På det område som omfattas av åtagandet får 

inte handelsgödsel eller kemiska 

bekämpningsmedel användas och det får heller 

inte bearbetas, planteras eller besås. 

Bekämpning av främmande arter såsom 

jätteloka kan undantagsvis med 

landskapsregeringens särskilda tillstånd 

bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

 

Uppgifter om antalet betande djur, 

betesperiodens längd och utförda 

skötselåtgärder ska antecknas i en 

skötseldagbok. 

 

 

 

  



 

 

 


