Arealer som får ersättning inom utvald miljö 2007 (Uppgifter från april 2008)
Miljöinvestering

Beslutad men

Färdigställd

Utbetalt

ej färdigställd

areal (ha)

belopp

areal (ha)
Miljöinvestering för anläggning och restaurering av

(Mkr)

238

2

2,0

70

0

1,5

1 400

0

5

300*

0,6

200*

0,24

våtmarker
Miljöinvestering för restaurering av betesmarker och
slåtterängar
Markklass för restaurering av betesmarker och slåtterängar
Markklass för mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga
marker
Särskild skötsel av fäbodbete

Totalt
*Den mark som anges är den mark som sköts inom ett befintligt 5-årsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Av tabellen framgår beslutade respektive färdigställda arealer betesmarker, slåtterängar och våtmarker
med miljöinvestering 2007.
Miljöinvestering: Anläggning och restaurering av våtmarker
Under 2007 har 2 våtmarker färdigställts om sammanlagt 2 hektar med miljöinvestering för anläggning
och restaurering av våtmarker. Därutöver har 154 beslut fattats om ersättning för miljöinvestering till
anläggandet av 238 hektar. Dessa våtmarker kommer att färdigställas efter 2007.
Miljöinvestering: restaurering av betesmarker och slåtterängar
Under 2007 fattades beslut om att restaurera ca 70 hektar betesmark och slåtteräng inom
insatsen miljöinvesteringar. Eftersom dessa projekt oftast är fleråriga så har inga av dessa
arealer hunnit slutbesiktigas. Av de beslutade arealerna är 46,6 ha betesmark, 16,7 ha
slåtteräng och 6,7 hektar skogsbete.
Inga arealer fastställdes under 2007 som var det första året i perioden eftersom de flesta
projekt är fleråriga.
Hittills har beslut fattats om ersättning för miljöinvestering till en kostnad av knappt 4
miljoner kronor och ca 1,5 miljoner kronor har betalats ut inom insatsen.
Projektstödet för restaurering av slåtterängar och betesmarker (artikel 33)
Under år 2007 färdigställdes 442 ha betesmark eller slåtteräng inom ramen för LBU-programmet (art
33). Det innebär att t.o.m. år 2007 har det restaurerats drygt 3 600 ha betesmarker och slåtterängar med
hjälp av projektstödet. Vissa åtaganden löper till 2008, vilka utbetalningsmässigt därför kommer att
belasta det nya landsbygdsprogrammet.
Regional markklass: restaurering av betesmarker och slåtterängar
Den regionala markklassen för restaurering har samma syfte och mål som miljöinvesteringen
för restaurering och genomförs enligt ett 5-årigt åtagande inom miljöersättningen för
betesmarker och slåtterängar.

Under 2007 beslutades att 1 400 ha betesmark och slåtterängar ska restaureras till en årlig
kostnad av ca 5 miljoner kronor.
Regional markklass: mosaikbete och andra gräsfattiga betesmarker
Ersättning lämnas för skötsel av mark som är rik på impediment, som till exempel berg, och
har en osammanhängande grässvål eller har naturvärden som kräver mer buskar och träd än
vad som annars är tillåtet.
Under 2007 fattades beslut om skötsel av 300 ha mosaikbetesmark och andra gräsfattiga
betesmarker till en årlig kostnad av ca 600 000 kronor.
Regional kompletterande insats: särskild skötsel av fäbodbete
Insatsen innebär att brukaren har ett 5-årigt åtagande för betesmarker och slåtterängar där
fäbodbete ingår. Den särskilda skötseln på fäbodbetet består bl.a. i att sköta och underhålla
kulturhistoriskt värdefulla landskapselement och plockhugga enstaka träd.
För närvarande har det beslutats om särskild skötsel av 200 ha fäbodbete till en årlig kostnad
av 240 000 kronor.

