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Hemställan om undantag från Förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Hemställan 

Länsstyrelsen vill med denna skrivelse informera regeringen om biotopskyddets 

inverkan på jordbrukets utveckling i Kalmar län samt om den regionala 

tillämpningen av dispenser.  

Länsstyrelsen hemställer om:  

- undantag från ovanstående förordning för Bilaga 1, punkt 3, Odlingsröse i 

jordbruksmark, på samma sätt som dammar för bevattningsändamål är 

undantagna från punkt 5, Småvatten och våtmark i jordbruksmark.  

- undantag för kravet på dispens för grindöppning i punkt 6, Stenmur i 

jordbruksmark.  

Bakgrund 

Kalmar län är ett av Sveriges viktigaste områden för livsmedelsproduktion. Nästan alla 

bönor, var fjärde kyckling, vart sjunde ägg, mer än en tiondel av all mjölk och allt nötkött 

produceras i länet. En regional livsmedelsstrategi togs fram 2016, som en av de första i 

landet, med mål att branschen långsiktigt och hållbart ska öka sin konkurrenskraft, 

produktivitet och innovationsförmåga. Det stämmer väl med målet i den nationella 

livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 

livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. En ökad 

självförsörjningsgrad av livsmedel och minskad sårbarheten i livsmedelskedjan är också 

ett mål i den nationella strategin. 

Samtidigt är odlingslandskapet i delar av Kalmar län småbrutet och stenbundet, särskilt i 

de inre delarna och på Öland. Här finns en mycket rik förekomst av biotoper i form av 

bland annat stenmurar och odlingsrösen. Av historiska skäl har jordbruket här inte 

utvecklats och rationaliserats på samma sätt som i andra delar av landet. I de stora alvar-

och sjöbetesmarkerna på Öland vårdas och underhålls på många håll fortfarande de 

hundratals milen av stenmurar som hägn. Den rika förekomsten av biotoper är i grunden 

positiv för den biologiska mångfalden och bidrar till länets unika natur- och kulturvärden. 

Samtidigt omöjliggörs i många fall ett rationellt brukande av åkermarken. Dispensreglerna 

upplevs försvåra markanvändningen och hämma utvecklingen av jordbruket och de 

enskilda företagen så till den grad att murar i vissa fall tagits bort utan att dispens har 

sökts. Detta är problematiskt och det gör även att behovet av tillsyn ökat för länsstyrelsen. 
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Länet har också en hög andel, närmare en femtedel, av landets kvarvarande 

naturbetesmarker. Det är stora arealer med höga biologiska värden, som ofta hyser hotade 

arter och är beroende av fortsatt betesdrift. Ett livskraftigt lantbruk med foderproduktion 

på åkermark är en förutsättning för detta.  

På grund den regionala särarten i odlingslandskapet har skälen för dispens varit föremål 

för diskussion alltsedan biotopskyddet infördes. Diskussionen har förts med varierande 

intensitet mellan länsstyrelsen som tillstånd- och tillsynsmyndighet och företrädare för 

branschen. Sedan 2020 sammankallar länsstyrelsen representanter för LRF, 

Hushållningssällskapet, Borgholms kommun, Naturvårdsverket med flera för att genom 

dialog söka samsyn kring behoven av, och skälen för, dispens. En ökad samsyn har 

uppnåtts på flera områden, både genom en fördjupad dialog och genom fältbesök med 

praktiska exempel på de faktiska förutsättningarna för jordbruket.  

Bedömning 

Det finns i delar av länet ett mycket stort behov av rationalisering för att jordbruket ska 

kunna fortsätta att utvecklas och bidra till målen i livsmedelsstrategin. Vi ser annars ett 

överhängande och reellt hot att värdefull åkermark kan komma att överges, att betesdriften 

upphör på naturbetesmarker med höga biologiska och kulturhistoriska värden och att 

intresset för generationsskifte mellan lantbrukare minskar. Biotopskyddet i dess nuvarande 

utformning riskerar att bli kontraproduktivt, genom att just de livsmiljöer som ska skyddas 

försvinner om åkermarken inte längre brukas. Härtill kommer de negativa effekterna för 

inhemsk livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling.  

Vi ser därför att en regional tillämpning av biotopskyddet är nödvändig. I följande avsnitt 

beskrivs åtgärder som vi bedömer som avgörande för den framtida utvecklingen. 

Vi menar att biotopskyddets syfte och länets rika natur- och kulturvärden kan 

upprätthållas även vid förändringar i enlighet med denna hemställan. De allra flesta 

biotoper ligger inte i produktiv åkermark och utgör inget odlingshinder. Nya biotoper 

skapas också av dagens lantbrukare, exempelvis genom anläggandet av våtmarker eller att 

stenmurar som flyttas eller tas bort från åkermark läggs som stenrader eller rösen på 

angränsande mark. 

Regional tillämpning av dispenser för borttagande av stenmur 

och öppna diken 

I förordningen anges som grundkrav för dispens, att, 1.åtgärden behövs för att 

utveckla och bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och 2. Biotopskyddets 

syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av 

biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena hos det aktuella objektet 

eller i landskapet. 

Vi menar att dessa krav är uppfyllda i många delar av länet. Vi har därför gett, och 

kommer i fortsättningen också, mot bakgrund av hotbilden mot värdefull åkermark 

som beskrivs ovan, i vissa fall ge dispens för borttagande av stenmur och öppna 

diken där den sammanslagna åkerarealen blir större än den rekommenderade arealen 

i Naturvårdsverkets vägledning.  
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Undantag för aktiva odlingsrösen/stenupplag 

Odlingsrösen eller stenupplag är lika gammalt som jordbruket. Odlingsytor har ända 

sedan stenåldern stenröjts för att underlätta brukandet. Den samlade stenen har lagts i 

högar, för att sedan användas till stenmurar, som bärlager i vägar eller i grunder för 

lantbrukets byggnader. Behovet för dagens lantbrukare är exakt detsamma. 

Biotopskyddet skyddar stensamlingen efter fem stenar, därefter krävs efter tre år 

dispens för att flytta/använda stenarna. I en växtföljd på sju år, där vallen ofta ligger i 

fem år, är stenupplagen redan skyddade nästa gång lantbrukaren åter plöjer marken 

och ny sten samlas. Detta är inte beaktat i lagstiftningen.  

Vi menar att aktiva stenupplag bör undantas från skyldigheten att söka dispens. Vi 

bedömer att ett sådant undantag är helt jämförligt med undantaget för 

bevattningsdammar. Båda landskapselementen fyller en lika viktig funktion som 

naturresurs för ett aktivt och hållbart lantbruk. Undantaget bör endast gälla aktiva 

stentippar, inte äldre och varaktigt lämnade odlingsrösen där höga biologiska värden 

bildats. 

Undantag från dispenskravet för grindöppningar i stenmurar 

Att kunna använda moderna jordbruksmaskiner är en absolut förutsättning för att 

jordbruket ska kunna fortsätta att utvecklas. Detta förutsätter i sin tur att det finns 

öppningar i stenmurarna som tillåter sådana maskiner. I praktiken handlar 

öppningarna bara om några meter av mycket längre stenmurar.  

Vi bedömer därför att dispenskrav inte bör föreligga för öppningar upp till åtta meter. 

 

 

 

Peter Sandwall 

Landshövding Kalmar län 


