
Förenklingsförslag: Diken som inte 
omfattas av biotopskyddet, men är 
registrerade som tvärvillkorselement i 
Jordbruksverkets system, ska kunna tas 
bort utan risk för sanktioner.

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Idag finns två system runt diken som inte harmonierar. Det finns en definition av vad som gör att ett 
dike ska klassas som biotopskyddat och ett annat inom ramen för jordbruksstöd om vad som är ett 
tvärvillkorselement. I det förstnämnda kan man som lantbrukare söka dispens för att lägga igen diken helt 
eller delvis vilket kan åtföljas av krav någon form av kompensation. I systemet med tvärvillkor finns ingen 
dispensmöjlighet. 

Det innebär att företaget kan få dispens för att lägga igen ett dike men om det samtidigt omfattas av 
ett tvärvillkor så kan företagaren förlora en betydande del av stödet för en åtgärd som Länsstyrelsen 
dessförinnan godkänt. 

Varför är det ett problem? 
Biotopskyddet och tvärvillkoren saknar koppling till varandra. Detta gör att det är svårt för lantbrukaren att 
göra rätt, samtidigt som ett tvärvillkorsavdrag innebär stora ekonomiska förluster. 

Det skadar trovärdigheten för Länsstyrelsen som både beviljar dispensen och som beslutar om det 
ekonomiska avdraget på stöden.

Hur omfattande är problemet?  
Prövningen av dispenser för ändring av diken kommer fortsatt att förekomma och konsekvenserna bli stora 
rent ekonomiskt för den enskilde.

Vad är målet?  
Ett regelverk som harmonierar så att ingen hamnar i kläm mellan systemen.

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förslag på lösning
Ändra i stödsystemet så att diken som är identifierade som tvärvillkorselement också är biotopskyddade. 
Det innebär att om Länsstyrelsen konstaterar att diket inte omfattas av biotopskyddet, eller om det helt eller 
delvis beviljar dispens för ändring av diket, så ska detta justeras även i SAM-internet. Ett borttaget eller på 
annat sätt ändrat dike ska då harmoniera med tvärvillkorselementet.

Nollalternativ
Att fortsätta som i dag kommer göra att lantbrukare även framöver kommer fastna mellan systemen, vilket 
drabbar dem ekonomiskt. 

Regelverk
MB 7 kap 11§b

Kontaktperson
Erik Evestam, äganderättsexpert LRF 
E-post: erik.evestam@lrf.se
Telefon: 010-184 42 50
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