Landsbygdsprogrammet
Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap
• Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner
• Utvald miljö försvinner
– Men vissa delar blir ”nationella”
– Andra tas bort:
• Restaurering av kulturmiljöer, bl.a. alléer och
överloppsbyggnader
• Specialinsatser
• Mångfaldsträda, fågelåker, åkerogräs
Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet
Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark
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Miljöinvesteringar
• Miljöinvesteringar för biologisk mångfald
• Anläggning och restaurering av våtmarker och
dammar
• Stängsel mot rovdjur
• Kulturmiljöer i rensköselområdet
• Ettårsröjning av betesmarker och slåtterängar NY
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Röjning av betesmark
• Tidigare hävdade betesmarker och slåtterängar
• Kan inte få miljöersättning
• Omfattar marker där
– Mycket igenväxning medför att skiftet inte kan få
åtagande
– Delar som ritats bort pga igenväxning
• Röjning/restaurering möjlig att utföra under ett år
• Har eller kan få höga värden
• Ska efter avslut omfattas av åtagande för
miljöersättning för särskilda värden, mosaikbetesmark,
gräsfattiga marker, skogsbete, alvarbete eller
fäbodbete med särskild skötsel
2014-11-17

Miljöinvesteringar
• Miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
• Anläggning och restaurering av våtmarker och
dammar (inkl. fosfordammar)
• Reglerbar dränering
• Tvåstegsdiken NY
• För att förbättra vattenkvalitet NY
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Tvåstegsdiken
• Åtgärd för att minska läckage av fosfor genom att
minska erosion
• Även positivt för att minska kväveförluster, biologisk
mångfald och flödesutjämning
• Relativt oprövad åtgärd
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Förbättra vattenkvalitet
•
•
•
•
•
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Miljöinvestering enligt faktiska kostnader
Finans upp till 100 procent
Syfte att förbättra vattenkvalitet i sjöar och vattendrag med
sämre än god status för att nå god ekologisk status
Åtgärder i odlingslandskapet
Till exempel
– Förbättra livsmiljöer i vattendrag
– Avfasning för att minska erosionsproblem
– Kalkfilterbrunnar
– Sjörestaurering
– Fiskvägar, ta bort vandringshinder

Fördelningsnyckel miljöinvestering
Utformats utifrån behov
• Stängsel mot rovdjur (beslutad)
– Förekomst av rovdjur, rovdjursangrepp,
fårbesättningar
• Engångsröjning betesmark
– Betesmarker med höga värden, marker med
restaureringsbehov
• Vattenåtgärder
– Jordbruksmark, åkermark i nitratkänsligt område,
sjöar och vattendrag med övergödning (VISS)
• Remiss under november
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Stöd till utredningar och restaurering av
natur-och kulturmiljöer
•
•
•
•

•
•
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Ingår i ”service, infrastruktur och attraktiv landsbygd”
Syfte: lokal utveckling
Går att söka 2015
299 miljoner kronor (inkl. övrig offentlig finansiering)
– 80 miljoner kronor öronmärks för Hus med historia
– xx miljoner kronor till Sametinget
– xx miljoner kronor för nationella projekt (Jordbruksverket)
– Fördelningsnyckel för länsvisa pengar
Organisationer, föreningar, företag, myndigheter kan söka
Urvalskriterierna kommer att styra vilka ansökningar som
beviljas

Stöd till samarbeten
•

Syfte: Flera fokusområden, bl.a. biologisk mångfald,
växtnäring, klimat och lokal utveckling
– Stöd till samarbeten och pilotprojekt för att återställa,
bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruk

•

Minst två aktörer (organisation, föreningar, företag,
myndigheter)
Landskap!

•

•
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Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för fokusområden
miljö
– Utformning under hösten, fokus på hållbar produktion
– Konkreta miljöproblem ska lösas på innovativt sätt
– Brukare, rådgivare och forskare m fl
www.landsbygdsnatverket.se/EIP

Och alla andra stöd…
• Generell landsbygdsutveckling
• Investeringar i lantbruket

•
•
•
•
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Startstöd
Investeringsstöd inom bl a jordbruk
Stöd för landsbygdsutveckling, t ex service, turism
Lokalt ledd utveckling

Handlingsplan och urvalskriterier för ökad
målstyrning
•

•

•
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Handlingsplaner regionalt och nationellt
– Görs i samverkan med landsbygdens aktörer
– Ska visa hur man ska nå målen med LBP
– SWOT ger behov, prioriteringar etc.
Nationella urvalskriterier
– För flera stöd
– För miljöinvesteringar finns förslag på regionala kriterier
istället
Regionala urvalskriterier, t.ex. utifrån
– Bidrag till miljökvalitetsmål
– Bidrag till lokal utveckling på landsbygden
– För att nå syftet med de enskilda stöden

Övrigt
Förordning – gemensamberedning december
Föreskrifter
– Miljöersättningar
• Samråd december
• Remiss januari
– LB inkl. miljöinvesteringar
• Samråd februari
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