
Vi stärker den gröna sektorn

Satsa mer på miljö  

– för ett levande landskap
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Vad stort sker, det sker tyst. 
En rad från Odalbonden av diktaren Erik Gustaf Geijer, som passar väl in när det gäller
miljöarbete. Många är miljöhjältar som arbetar i det tysta. 

I det halvöppna landskapet där du har
skogen inom synhåll, men med produk-
tiv åker, finns fåglar som tidigare hotats
på grund av det intensiva brukandet. Här
finns dammar som ger mångfald. Du kan
påverka årstidernas lynniga regnande.  

I det stora öppna slättlandskapet som sträcker sig så långt dina
ögon når. 

Där fält går samman med fält … kan du återigen höra lärkan
sjunga. 

Lärkan är liksom många andra vilda djur är beroende av lugna
miljöer där det finns gott om mat. Genom att anlägga mång-
faldsträda kan du gynna insekter, växter, fåglar och djur.

I den här broschyren får du träffa flera personer som gör
en insats för miljön. Det som de har gemensamt är att de
söker olika miljöersättningar. 

Du får bland annat träffa Anders som är ekologisk
lantbrukare som har satsat både på mjölkproduktion och
på att odla potatis. Gunnel som tillsammans med sina ar-
betskamrater på Geijerskolan har sökt lämpliga plantor för
att restaurera en allé. Håkan som odlar drygt 300 hektar

mark och tänker miljö. Han vårdar också gamla stenmurar
och åkerholmar. Göran som ser de hotade växterna på sin
gård.

Alla gör de en insats för miljön. Det kanske inte alltid
syns, men deras arbete finns. 

Hoppas att du själv blir inspirerad att göra något. 

som kan passa dig.
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Skola restaurerar allé 
I Ransäter i Värmland växer nyplanterade lönnar som en kontrast till de 150-åriga 
träden som kantar vägen. Gunnel Nilsson berättar om de gamla lönnarna där många
är skönt förfallna med lavar, insekter, fåglar och fladdermöss. Men oavsett ålder ingår
träden i den allé som går mellan Ransäters kyrka och Geijerskolan.  

I samband med att Gunnel som arbetar på Geijerskolan,
sökte information om stenmurar fick hon veta att det
fanns möjlighet att få ersättning för att restaurera alléer.
Genast tänkte hon på allén vid skolan som är över 500
meter lång. Träden var gamla och flera hade tagits ned
och inte ersatts av nya. Hon förankrade idén hos skolans
rektor och läste på. 

– Jag plockade in information bit för bit och tog sedan
kontakt med länsstyrelsen. De är jätteduktiga. Vi hade
sedan tidigare en vårdplan för allén, som nu kom till
nytta. Vi kom också fram till att träden säkert var 150 år
gamla, berättar Gunnel. 

Väl förberedda med egna plantor
När det var klart att de skulle få ersättningen satte de
igång med jobbet. Tillsammans med bland andra länssty-
relsen gjorde de en restaureringsplan för att göra rätt
saker vid rätt tidpunkt.

– Vi gjorde ett flödesschema eftersom vi var tvungna att
planera för årstiderna. Det enklaste hade varit att köpa
färdiga träd, men vi insåg att det bästa var att gå i skolans
egen skog för att hitta lämpliga träd från rätt område. Vi
sökte bra plantor som vi märkte ut. På sensommaren stack
vi med en spade runt plantorna för att förbereda träden
på flytten. När det så var dags att plantera hämtade vi våra
plantor i skogen. 
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Under det första året har Gunnel och hennes kollegor åter-
planterat totalt 25 nya träd.

Var inte rädd för att fråga
– Du ska inte vara rädd för att fråga. Du ska vilja göra
något och arbeta lugnt och metodiskt. För vår del har det
inte gått så fort men det har gått stadigt framåt. Och sen
måste naturen få ha sin tid. Vi får nog vara beredda på att
byta ut någon planta som inte klarar sig.

Restaurera allér
Alléer har funnits i Sverige sedan 1600-talet. Det var svenska
adelsmän som började anlägga alléer för att få ståndsmäs-
siga entréer till slott, herrgårdar och säterier. Alléer har ofta
både höga kulturhistoriska värden men också höga biolo-
giska värden. Det är ofta gamla grova lövträd där många olika
arter trivs. Det kan vara insekter, fladdermöss och fåglar men
också lavar, mossor och svampar. Har du en gammal allé kan
du få ersättning för att du restaurerar den. 
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Odlar ogräs med stöd från Jordbruksverket
Känner du inte till åkerogräsen är det inte säkert att du ser dem. Många är oansenliga
bland annat sommarklynne som finns i Burs på Gotland. Här bor Göran Berntsson
som alltid har haft ett intresse för växter. När han fick reda på att det fanns en ersätt-
ning för hotade åkerogräs såg han genast en möjlighet att göra miljönytta. Genom att
odla spannmål, något glesare jämfört med vanligt kunde han gynna ogräsen. 

– Det känns bra att kunna göra så gott man kan för miljön, säger Göran. 

På Görans marker växer flera olika arter. Förutom 
sommarklynne finns även nålkörvel som är mycket säll-
synt, småtörel, åkerranunkel, sanddådra och riddarsporre
vilka alla är rödlistade, det vill säga att det finns risk för
att växterna kan försvinna. De fem första ingår dessutom
i ett speciellt åtgärdsprogram för hotade arter. 

Blåklint och vallmo
Men här finns också ogräs som många känner igen, som
blåklint, sminkrot, råg- och kornvallmo. Göran Berntsson
som har grisproduktion och odlar potatis och spannmål
tycker att det är roligt att länsstyrelsen har hittat så många
skyddsvärda växter just på hans mark. 

Bara det inte blir kvickrot
Göran berättar att utan ersättning hade han mycket troligt
lagt marken i träda eftersom det är mark som inte är spe-
ciellt bra att odla på. Men han konstaterar att lägger man
marken i träda försvinner många av växterna efter ett par
år. Nu väljer han istället att sköta marken för att gynna de
hotade arterna. Han berättar att han har fått en skötsel-
plan som han ska följa.

– För att få ersättningen måste jag så spannmål. Det är för
att ge ogräsen en möjlighet att överleva. Jag får inte heller
gödsla för mycket eller använda bekämpningsmedel. Sen
får vi se om jag behöver göra några speciella åtgärder för
att det inte ska bli kvickrot av alltihop.
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Hotade åkerogräs
Det finns risk att flera arter av hotade åkerogräs försvinner 
eftersom de missgynnas när mark odlas eller läggs i träda. 
Hotade åkerogräs trivs ofta på sandiga åkermarker. Men
genom att så gles spannmål, undvika att använda bekämp-
ningsmedel och gödsla där de här arterna finns, kan de få en
chans att överleva. För att få ersättning kan du lämna kant-
zoner eller hela fält. 

Mångfaldsträda
Vill du göra en insats för humlor, vildbin och fjärilar eller skapa bra häckningsplatser för fåglar som till exempel sånglärka, rapphöna
och hämpling då kan du lämna mark i träda. 

Då kan du få en åker med blommande växter med allt från ovanliga örter till arter som är mer vanliga som baldersbrå och vallmo.
Mångfaldsträdan behöver inte vara en hel åker. Genom att lämna en remsa eller en kantzon i träda gör du en miljöinsats. Du kan också
så in fröblandningar som gynnar insekter. 

Gynnat ogräs i många år
Totalt brukar Göran 130 hektar och söker ersättning för
hotade åkerogräs på sju hektar. Han återkommer till att
det är bra att kunna göra något för miljön och att det är bra
att kunna använda de sämre fälten till hotade åkerogräs.

– Jag har gynnat ogräsen under många år. Jag har inte
sprutat i hörnen på åkrarna, eftersom jag visste om att de
fanns. Sen tror jag det är bra att de bevaras för den gene-
tiska mångfalden. 

Ogräs komplement till övrig produktion
Göran tänker till och konstaterar att det inte finns några
motsättningar utan ser ogräset som ett komplement till
den övriga produktionen. Han kan odla potatis och
spannmål på de åkrar som är bättre ur produktionssyn-

punkt. Göran som har ett allmänt naturintresse tycker att
man ska göra det man kan för miljön.

– Egentligen behövs inte så mycket och skulle alla göra
lite så skulle det bli rätt så mycket.

7
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Bygger broar för tillgänglighet
Undrom ligger cirka två mil öster om Sollefteå. Här bor Elisabeth Sellgren på en gård
intill Holms säteri, som ligger vid Ångermanälven. Här finns ett gravfält som tidigare
låg i ett öppet jordbrukslandskap.

– Jag är med i Nipakademin. Vi arbetar för att ta fram de
speciella sluttningar vid älven, som finns här i norra Ånger-
manland, så kallade nipor, berättar Elisabeth och fort-
sätter:

– Men jag hade helt och hållet glömt bort vad som fanns
på min egen fastighet, gravfältet som höll på att växa igen.

Inte dubbla pengar
Innan Elisabeth började fick hon ett tips att ta kontakt
med länsstyrelsen, som insåg att här fanns flera olika
natur- och kulturvärden. Förutom gravfältet fanns också

den ovanliga ävjepilörten. Länsstyrelsen hjälpte också till
för att inga insatser skulle få pengar från flera håll.

Pappersarbete
Det är en del pappersarbete. Men Elisabeth berättar att
hennes dotter Karin som driver lantbruket på gården, har
hjälpt till med ansökningarna.

Enkelt för besökare
Området är speciellt och Elisabeth vill gärna att folk ska
besöka gravfältet därför har Elisabeth fått ersättning för
att göra så kallade specialinsatser, som bland annat är till
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för att underlätta för besökare. Det kan vara att rätta till
stigar och göra parkeringsplatser. 

– Jag har också tagit tag i det här med att sätta upp skyltar.
Jag ska märka ut den gamla alen som inte är självklar för
alla. Sätta upp en informationstavla om korna och om
fåren… Genom skyltarna kan jag skapa ett mervärde för
dem som kommer hit.

Gjort mer om jag varit yngre
Elisabeth berättar med inlevelse om arbetet. Om att röja,
skaffa får, om att ta fram stigar och bygga broar. Hon be-
rättar om dubbelladan som ligger i anslutning till området
och som hon har restaurerat. 

– Det är två timrade lador som är ihopbundna med ett
körspann i mitten. Den är ovanlig.

Jag älskar detta och hade nog gjort ännu mer om jag varit
yngre säger hon och skrattar. 

– Men jag är inte helt färdig ännu utan har idéer som att
binda samman gravkullarna med en vandringsled som
går från Höga Kusten till Sollefteå. 

Ersättningarna kan passa många
– Var noga med det du gör, håll ordning på fakturor och

för dagbok. Det underlättar speciellt när man har flera
olika ersättningar. Ett tips till andra är att inventera sin
egen gård, för att se vad som finns. 

– Jag tror att miljöersättningarna kan passa många, avslu-
tar Elisabeth. 

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden
Specialinsatser är till för dig som har en åtgärd som inte platsar
i någon annan ersättning men som kan vara till miljönytta i od-
lingslanskapet. Det kan vara att göra mark tillgänglig för besö-
kare, att samla död ved på en och samma plats som är bra för
olika sorts skalbaggar eller att gynna fladdermöss genom att
röja upp gamla stenbrott. 

Det kan också vara något som stärker gårdens kulturvärde,
som att rensa ur gamla kallkällor. Du kanske har en egen idé
som du kan få pengar för, hör med din länsstyrelse.
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Ekologiskt – ett bra val för Anders
Anders Åkesson provade redan 1997 att lägga om några åkrar till ekologisk produk-
tion. När han sedan gjorde en foderstat tillsammans med en rådgivare insåg han att
den i stort sett var ekologisk med grovfoder från den egna gården.

– Då bestämde jag mig och det är det bästa jag någonsin har gjort. 

– Jag slapp undan alla kemikalier. Något som vi var duk-
tiga på att använda speciellt under 70- och 80-talet. Det
var en väldig omställning från 50- och 60-talets produk-
tion. Nu gick jag nästan tillbaka till 50- och 60- talet och
kunde använda några av de maskiner som fanns redan då.

Utmaning med ekologisk potatis
Anders har sin gård i Olsäng utanför Fågelmara i Blekinge.
Han brukar 108 hektar åker och har 40 hektar betesmark.
Här finns bland annat vackra strandängar som Anders har
restaurerat. Han har ekologisk mjölkproduktion men har
dessutom utmanat sig själv och odlar 25 hektar ekologiska
grönsaker och ekologisk potatis. Potatis är känslig för
sjukdomar och kräver speciell skötsel. Eftersom Anders
inte får använda växtskyddsmedel handlar det bland

annat om att välja tidiga och resistenta sorter och att an-
passa rad- och plantavstånd. Men också om att tidigt
rensa bort ogräs som i annat fall kan förstöra skörden. 

Ekotillägg och ersättningar
Tack vare ekotillägget på mjölk kan han ha en anställd i
lagården vilket underlättar arbetet och också ger honom
tid över för uppdrag utanför gården.  Men han betonar att
det högre priset som han får för sina produkter, samt miljö-
ersättningarna gör att han får bättre lönsamhet på gården.

En häst en släpa och en famn
På gården finns 6–7 kilometer stenmur som Anders sköter.
Det går bra tack vare att han har betesdjur, men han be-
rättar att han tar en hel del för hand. 
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– Tänk vilket enormt arbete som man har lagt ner. Den
som byggde de här stenmurarna hade en häst, en släpa
och gjorde en famn om dagen.

Förutom stenmurar sköter Anders också gårdens övriga
landskapselement som odlingsrösen, brukningsvägar,
öppna diken och solitärträd. 

Sök ersättningar när de finns
– När det finns miljöersättningar ska man söka och se
möjligheten att utnyttja ersättningarna i stället för att
gnälla.

Anders berättar att han har sökt ytterligare en miljöersätt-
ning och fått ett positivt beslut om att restaurera en våt-
mark som är från 70-talet. 

– Ett annat tips är att väljer du att ställa om till ekologisk
produktion så ska du planera för det. De två första åren
kan vara jobbiga. Men det är det bästa som jag har gjort. 

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Alléer, odlingsrösen, solitärträd, åkerholmar och öppna diken
är några exempel på historiska minnen som finns i anslutning
till eller i åkermark. Du kan få ersättning för att du sköter det
som finns på din gård. 

Ekologisk produktion
Det innebär att växt- och djurhållning ska vara i balans. Dina
djur ska i första hand äta foder som du har producerat på din
egen gård. Stallgödseln ska användas på din åkermark. Har du
djur ska de kunna bete sig så naturligt som möjligt. 

Inspiration 210_210_Layout 1  2010-06-02  10.26  Sida 11



Pe-Te stubbfräsningar arbetar både med marker som kan
ge miljöersättningar och med marker som ligger inom na-
turreservat. I huvudsak handlar det om att restaurera be-
tesmarker, strandängar och våtmarker.

– Markerna är inte lätta att ta sig fram på, ofta är det rik-
tigt svåra ängar där man inte kommer fram med vanliga
maskiner. Vi har utvecklat en speciell maskinpark för att
klara den här typen av uppdrag, förklarar Bengt Pettersson
och fortsätter:

– Det är svårt att köra, det är som att gå på vatten. 

Söker åtaganden
Pe-Te Stubbfräsningar arbetar på olika sätt. Ibland tar de
på sig restaureringar och står själva som projektledare för
att själva få ersättningen. Ibland är det markägaren som
söker ersättningen för att restaurera sina marker, men lägger
ut uppdraget. Hur arbetet läggs
upp varierar från fall till fall.
Oavsett vem som står som pro-
jektägare får varje projekt en
egen plan. Bengt konstaterar
att som företagare måste de ha
goda bankkontakter eftersom
de får ersättningen först när re-
staureringen är slutbesiktigad.

5 års skötsel
När markerna är restaurerade ska de skötas under fem års
tid. 

– Är inte markägaren intresserad av att sköta marken själv
tar vi på oss skötseln. Då arrenderar vi marken eftersom
det är vi som går in i åtagandet. Vi har inte några djur utan
vi slår med ett slåtteraggregat. Gräset på strandängarna
blir ofta ett bra hästhö.

Våta skördar till bioenergi
Men Bengt och hans kollega är inte rädda för att skörda
gräs även på riktigt blöta marker.

– Vi har testat att skörda blött gräs som ska rötas i en bio-
gasanläggning. Vi får se hur det går, säger Bengt Pettersson
innan han åker vidare på nya uppdrag.

12

En nisch att restaurera
Det är blött och svårt att ta sig fram. Men för en entreprenör med bandmaskiner som
specialitet är det som regel inte några större problem. Bengt Pettersson och Roger
Teodorsson som driver företaget Pe-Te stubbfräsningar har sedan 2002 arbetat med
att restaurera betesmarker och strandängar. Bengt har själv varit lantbrukare och
känner väl till förutsättningarna att ställa i ordning olika marker.
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Från råvara till landskap
Under sommaren fylls St Annas skärgård med sommargäster. De njuter av det svenska
sommarlandskapet som formats av havets vågor, betande djur och ett levande
lantbruk. Men att vara lantbrukare i den här miljön är speciellt. Hans Johansson som
driver ett deltidslantbruk på sju olika öar med totalt 37 hektar bete och 14 hektar vall,
berättar att vad han än ska göra måste han ha tillgång till en båt. 

Förutom att arbeta med lantbruket bygger Hans bryggor
och har färjor för transporter mellan öarna. Hans familj,
sambo och fem barn, flyttade hit 1997 när de tog över ar-
rendet och gården.

Ersättningar en möjlighet
– Vi är ekologiska, vi har får och dikor. 

Hans berättar att han söker flera olika miljöersättningar
och ser det som en möjlighet.

– Som lantbrukare här ute kan jag inte bara se på avräk-
ningsnotorna från slakteriet utan jag producerar också
landskap. Det är det jag får betalt för. 

Svårtillgänglig övärld
Öarna räknas som svårtillgängliga betesmarker. Hans be-
rättar att vad han än ska göra måste han åka båt. Det kan

vara att flytta djur, sköta jorden, men också för att klara
den dagliga tillsynen.

– Miljöersättningen är en kompensation för att förutsätt-
ningarna är som de är.

– Det är en viktig del att ha koll på de stöd som finns och
utnyttja de pengarna. Ett annat exempel är att vi restau-
rerar betesmarker och att vi på en slåtteräng torkar gräs
på slag. Gräset ligger kvar och torkar på marken för att det
ska kunna fröa av sig. 

– Det har vi alltid gjort, men fick veta av länsstyrelsen att
vi kunde söka ersättning för det.

Koll på väderleken 
Det är mycket att tänka på och det gäller att klara logisti-
ken även när det blåser.
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– En del av vårt arbete är att se på väder och vind, vilket
vi måste göra hela tiden. Vi måste se till att få hem vårt
foder i tid innan isen lägger sig. Ett år la sig isen tidigare
än vanligt och jag fick köra hem balar med fyrhjulingen.
Jag hann med två balar om dan!

Från råvara till landskap
– Jag tror att många har svårt att tänka om. Från att vara
lantbrukare med råvaruproduktion till att bli landskaps-

vårdare. Men under våra tolv år här ute har det börjat
svänga. Det var en period som det växte igen rätt mycket,
vi märker att folk uppskattar att landskapet hålls öppet.

Bete och slåtter på svårtillgängliga platser
Svårtillgängliga platser kan vara öar som saknar fast bro- eller färjeförbindelse. Men det kan också vara marker som ligger i väglöst
land. Du kan få kompensation för ditt extra arbete eftersom tillsyn av djur och transporter blir svårare. 

Särskild höhantering på slåtteräng
När du slår gräset på din slåtteräng kan du låta det torka på en hässja
eller genom att gräset får torka på slag. Det vill säga att du låter det ligga
kvar och att du vänder på det för att det ska torka. På så sätt sprids frön
från växter som gynnas av slåtter till exempel stor ögontröst.
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Man ska göra vad man kan!
Visst blir det fler krav men att satsa mer på miljön var ett självklart val för Håkan
Nilsson när han valde miljöersättningen miljöskyddsåtgärder. Han berättar att några
av kraven var han redan van vid eftersom han odlar sockerbetor. För att odla socker-
betor måste han bland annat markkartera och ha en växtodlingsplan.

Håkan Nilsson driver Tureholms maskinstation. Han job-
bar mycket ute hos lantbrukare med växtskyddsmedel och
jordbearbetning, men brukar också sin egen gård på drygt
300 hektar. Här odlar han sockerbetor, korn, vete, gräsfrö,
raps och ärtor. 

Många regler att följa
Håkan tror att många drar sig för att söka eftersom er-
sättningen är låg.

– Visst är det en hel del jobb med allt arbete runt omkring,
det tycker jag också. Det är lätt att gå bet för det är en del
regler att följa så man får tänka efter. Men det är miljömäs-
sigt bra och man får försöka att göra det bästa man kan,
säger han ödmjukt och fortsätter:

– Men om man söker beror säkert också på spannmåls-
priserna.

Kraven blir en vana
Men med tiden blir mycket av reglerna rutin.

– Det blir till slut en vana, som när jag gör kontrollrutorna
i fälten så är det rätt enkelt idag.  Eller när jag ska anlägga
de obesprutade kantzonerna. Hushållningssällskapet räk-
nar automatiskt ut hur många meter kantzon som jag ska
ha, och jag kan välja att lägga den till exempel vid en
gröda som är känslig mot växtskyddsmedel. Det är bra. 

Gör vad du kan
På gården finns också stenmurar, åkerholmar, diken,
brukningsvägar och jordvallar som Håkan får ersättning
för att sköta. Det är mycket arbete men han berättar att
gör han jobbet ordentligt så varar det ett tag. Men oavsett
vad det gäller för miljöersättning tycker Håkan att det är
viktigt att se vad man kan göra.

– Det är upp till en och var. Men jag tycker att man ska
vara med och göra vad man kan.

Obesprutad kantzon.
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Röbäcksslättens lador lever vidare

Det har varit många turer för att få pengar till att restau-
rera ladorna bland annat ett arbetsmarknadsprojekt som
inte blev av. Anita berättar att 2008 fick hembygds-
föreningen reda på att det fanns pengar hos länsstyrelsen
för att restaurera, inte till alla 40 men till några av ladorna. 

– Vi har valt ut en speciell ladurad, det är åtta lador som
står i rad, förklarar Anita.

Kontakt med markägare
Röbäcks hembygdsförening äger inte några av byggna-
derna själva utan har varit i kontakt med markägarna som
alla har varit positiva. De har också hjälpt till med både
arbete och material. Anita konstaterar att det har gått åt
några helger men att det har varit ett roligt arbete.

– Vi har restaurerat ett par lador varje år. Nu är det tre
lador som återstår som vi ska göra klart framåt hösten. La-
dorna har varit i olika skick, men vi har ett bra samarbete
med både länsstyrelsen och också med museet som har
gett oss råd om hur vi ska göra.

Gräva runt och måla bräder
Det första de gjorde var att gräva rent
runt ladorna för att få bort jord som
samlats intill ladorna. Eftersom de
hyrde in en grävmaskin grävde de runt
alla lador på en gång.

– Sedan har det varit allt från att byta plåttak och trasiga
bräder till att fixa dörrar och gångjärn som inte fungerat. 

– Vi har målat några lador röda, medan andra inte är må-
lade. Men så ska det vara, det beror på ladornas ålder för-
klarar Anita och berättar att de har gjort allt enligt den
skötselplan som finns. 

– Vi fick också tag på bräder från ett gammalt hus för att
materialet skulle passa in.

Pengar och eldsjälar
– Det är vi i föreningen som har gjort det mesta och det
har varit trevligt. Vi gör det för att bevara hembygden men
jag tror att de flesta i Röbäck tycker att det är bra. Men jag
tror inte att det hade det blivit av utan ersättning, för det
kostar en del både att hyra grävmaskin och att köpa in
material. 

– När jag gick i skolan fick jag lära mig att det var 365 lador på Röbäcksslätten, be-
rättar Anita Åström som är vice ordförande i Röbäcks hembygdsförening. Hon är en
av dem som varit drivande för att renovera några av de lador som fortfarande finns
kvar. Idag finns ett 40-tal lador kvar på Röbäcksslätten som ligger strax söder om
Umeå. Från E 4:an kan du se flera av ladorna.
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Gemensamt intresse för våtmark ger mer

Projektet drivs av Tullstorpsån Ekonomisk förening som
startade när markägarna längs ån träffades för att disku-
tera ett gemensamt intresse, att anlägga våtmarker. Sedan
har det hela vuxit och är idag ett unikt samarbete inom
Tullstorpsåns avrinningsområde. 

Intresset gav förutsättningar
Johnny Carlsson betonar att han som projektledare bara
är en samordnare inom projektet. 

– Hade det inte funnits intresserade markägare hade det
inte blivit något av. 

Ersättning gav hjälp
Bertil Alwén bor på Sillesjö gård utanför Skurup. Han är
en av de markägare som har marker längs Tullstorpsån.
Bertil som är intresserad av vilt- och vattenvård såg en
möjlighet att anlägga en ny våtmark på en åker som han
hade i träda. Runt dammarna har han sått in vitklöver,

– Vi har tagit ett helhetsgrepp över hela avrinningsområdet, berättar Johnny Carlsson
som arbetar heltid som projektledare för Tullstorpsåprojektet öster om Trelleborg.
Han berättar att projektet är unikt, eftersom det har vuxit fram underifrån. Nu arbetar
projektet också genom Leader, som bidrar till att sprida information och kunskap om
det arbete som sker.

Genom Sillesjö gård rinner Tullstorpsån. Intill ån har Bertil Alwén anlagt våtmarker. 
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som har gynnat den biologiska mångfalden både när det
gäller insekter och vilt. Han konstaterar också att vatten
ger liv. Under året har olika fåglar hittat till Sillesjö som
gäss, änder, vadare och måsar.

– Dammarna är också perfekta kväve- och fosforfällor,
men det syns inte på samma sätt, säger Bertil och fortsätter:

– Med hjälp av miljöersättningen klarade jag av att finan-
siera det hela. 

Mer möjligheter med helhetstänk
Det har visat sig att fler är intresserade av det föreningen
gör och det har Tullstorpsåprojektet dragit nytta av. I dag
ingår projektet i Leader Söderslätt. Genom Leader får pro-
jektet möjlighet att i första hand sprida kunskap och in-

formation om det arbete som pågår och vilka möjligheter
som finns. Det handlar bland annat om att återskapa ån i
landskapet, ge förutsättningar för öring att leka, bidra till
renare vatten eftersom näringsläckaget blir mindre, lära
ut vad som händer i ett vattendrag och i en våtmark och
så vidare. 

– Vi håller på att ställa i ordning en visningssträcka för att
bland annat visa på vad vi har gjort längs ån, berättar
Johnny och fortsätter:

– Projektet är otroligt intressant och vi tror att det kan leda
till mer. Det kan gynna lokala entreprenörer, jag tänker
bland annat på ekoturism. Här finns många möjligheter
till både natur- och kulturupplevelser, avslutar Johnny
Carlsson. 
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• Restaurering av betesmarker och slåtterängar
• Anläggning och restaurering av våtmarker
• Specialinsatser för landskapets natur- och 

kulturmiljövärden
• Markförbättrande insatser i renskötselområdet
• Restaurering av överloppsbyggnader samt byggnader

vid samevisten
• Återuppbyggnad av trägärdsgård i odlingslandskapet

• Restaurering och återskapande av stenmur i odlings-
landskapet

• Restaurering och återskapande av alléer
• Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade 

åkermarker
• Rensning av våtmarker
• Reglerbar dränering
• Damm som samlar fosfor
• Stängsel mot rovdjur

22

Miljöersättningarna känner säkert många till. Det är när du söker pengar när du väl-
jer att göra en insats för miljön. Det kan vara både att bevara och förvalta men också
att skapa hållbar produktion och minska näringsläckage.

I ditt län finns miljöersättningar som kallas för utvald miljö. Utvald miljö finns i hela landet men det är länsstyrelserna
som prioriterar vad som finns i ditt län. Det handlar mycket om att bevara och förvalta biologisk mångfald, byggnader,
kulturmiljöer, växtnäring och så vidare.

Du kan välja att sköta mark i 5 år.

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar 
• Sköta en mosaikbetesmark eller annan gräsfattig 

mark
• Bevarande av hotade åkerogräs
• Mångfaldsträda
• Fågelåker
• Anpassade skyddszoner

Har du ett 5-årigt åtagande för att till exempel sköta
betesmarker och slåtterängar kan du också göra
extra arbete för att gynna speciella växter. Det extra
arbetet ska du sköta löpande under 5 år.

• Särskild höhantering på slåtteräng
• Bete och slåtter på svårtillgängliga platser
• Särskild skötsel av fäbodbete
• Bränning
• Bete och slåtter på svårtillgängliga platser
• Skötsel av landskapselement med särskilda värden
• Röjning av stigar till samevisten

När du väljer att göra ett större arbete kan du i vissa fall få ersättning för den miljöinvestering du gör. Det
kan vara för att skapa bra vattenmiljöer genom att minska läckage av näring. Eller restaurera stenmurar, 
alléer och gamla byggnader.
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Det finns fler miljöersättningar 
Du kanske kan påverka vattendragen i din närhet genom
att så fånggrödor och också vårbearbeta din åkermark.
Eller varför inte satsa på att så skyddszoner?

Du kan vara extra försiktig när du använder bekämp-
ningsmedel. Några av kraven för att få ersättning för mil-
jöskyddsåtgärder kanske du gör redan idag. 

Du kanske funderar på att producera ekologiska livsmedel? 
Då kan du få ersättning för att du väljer att ställa om din
produktion och för att du sköter din mark och dina djur
på ett speciellt sätt. 

Du kan få ersättning för att du sköter betesmarker och
slåtterängar, men också för att du sköter dina våtmarker. 

Du kan vårda natur- och kulturmiljöer på din gård. 

Det finns säkert en miljöersättning som kan passa dig och
din gård.

Utveckla med Leader
Har du en projektidé som du vill genomföra till-
sammans med andra och som är till nytta för
fler kan ditt projekt passa in i Leader. Leader är

en metod för att utveckla landsbygden. Arbetssättet är
unikt i sig eftersom det bygger på ett samarbete mellan
ideella, privata och offentliga krafter. Leaderområden
finns över hela landet. Det är viktigt att din idé passar in
i områdets utvecklingsstrategi. 

Leader och miljöersättningar hör det ihop?
– Ja! I broschyren kan du läsa om markägarna i Skåne,
som anlade våtmarker, startade en förening och som i dag
driver ett projekt som ingår i Leader Söderslätt. Det finns
säkert fler miljöersättningar, som gemensamt kan vara en
del i ett Leaderprojekt.  

Är du intresserad och har frågor? 
Ta kontakt med ditt Leaderområde så får du veta mer. 
www.jordbruksverket.se/leader

I den gamla allén har lönnarna  fått sällskap av nya unga träd som en dag också kommer att bli skönt förfallna och ersättas av nya unga
träd … 

5-åriga åtaganden kan du bara gå in i en gång per år. För att
få veta mer om både villkor och när du kan söka ta kontakt
med länsstyrelsen.
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Text: Agneta Gustavsson

Tfn: +46 36 15 50 00
E-mail: jordbruksverket@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se
OVR202

Maj 2010

Kontaktuppgifter till länsstyrelsen
Län                                           Telefon                  
Blekinge                                 0455-870 00                                               
Dalarna                                   023-810 00             
Gotland                                 0498-29 21 00        
Gävleborg                               026-17 10 00           
Halland                                  035-13 20 00           
Jämtland                                063-14 60 00          
Jönköping                              036-39 50 00          
Kalmar                                    0480-820 00          
Kronoberg                              0470-860 00          
Norrbotten                             0920-960 00          
Skåne                                      044-25 20 00          
Stockholm                             08-785 40 00         
Södermanland                      0155-26 40 00        
Uppsala                                  018-19 50 00          
Värmland                             054-19 70 00          
Västmanland                        021-19 50 00           
Västerbotten                         090-10 70 00         
Västernorrland                     0611-34 90 00        
Västra Götaland                                                     

Uddevalla                         0521-60 50 00        
Boråskontoret                  031-60 50 00          
Skarakontoret                  0501-60 50 00

Örebro                                   019-19 38 02                                               
Östergötland                         013-19 60 00

Ytterligare information
www.lansstyrelsen.se
www.jordbruksverket.se 
www.jordbruksverket.se/utvaldmiljo
www.jordbruksverket.se/leader
www.jordbruksverket.se/miljoersattningar
www.sametinget.se
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