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Vad händer på EU-nivå?
• Fortsatt osäkert
• Förhandlingar om grundförordningar pågår och den fleråriga EUbudgeten är inte beslutad
• Detaljregelverk och riktlinjer återstår
• Nuläge är att reformerad CAP går i kraft 2022 men med risk för
ytterligare ett års försening
• Därmed blir minst ett förlängningsår för CAP (2021)
• Förhandlingar om havs- och fiskeriförordning har kommit längre.
Preliminärt kan det nya programmet starta någon gång 2021.
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Vad innebär ett förlängningsår för CAP?
• Direktstöden enligt nu gällande regelverk förlängs
• Ytterligare pengar fördelas till landsbygdsprogrammet under
förlängningsår
• En ändring av nuvarande landsbygdsprogram görs och utvalda
delar av programmet förlängs med ett år
• Pågående femåriga åtaganden om miljöersättning löper på som
vanligt
• Utbetalningar av de pengar som tillförts under förlängningsåret får
göras t.o.m. 2024
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Vilka frågor är utestående i EU-förhandlingarna?
• EU:s fleråriga budget
• Miljö- och klimatambition i CAP
• Utformning av den så kallade nya
genomförandemodellen
• Obligatoriskt eller frivilligt för
medlemsländerna? Stödtak på företagsnivå
(capping), omfördelningsstöd, riskhantering
• Grundvillkor för jordbrukarstöd
• Vilket startår ska gälla – 2022 eller 2023?
• Slutlig förhandling med EU-parlamentet
Foto: Scandinav bildbyrå/ Jörgen Wiklund
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Vad händer på nationell nivå?
• Strategisk plan = landsbygdsprogram + övriga
delar av CAP
• Strategisk plan och havs- och fiskeriprogram ska
vara godkända av EU-kommissionen före start
• Arbetet med Sveriges strategiska plan och havsoch fiskeriprogram styrs av regeringskansliet
• Målet är att den strategiska planen och havs- och
fiskeriprogrammet ska vara färdiga att lämna in till
EU-kommissionen i början av 2021.
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Vad ingår i den strategiska planen respektive
havs- och fiskeriprogrammet?
•
•
•
•
•

SWOT-analys
Behovsanalys
Mål på flera nivåer
Budget
Val av stöd och utformning av
dessa , ersättningar och
åtgärder – t.ex. villkor,
målgrupper, stödnivåer, m.m.
• Uppföljning och utvärdering,
kontroll, förvaltning, m.m.
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Viktiga frågor i framtagandet av den
strategiska planen
•
•
•
•

Vattenåtgärder
EIP – innovationsstöd
Smart villages
eco schemes – ettåriga
miljöersättningar
• Hur stärka jordbrukets
kunskaps- och
innovationssystem bl.a.
genom rådgivning och
kompetensutveckling
• Klimat - nya och/eller
utvecklade åtgärder?
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Betesmarker – förändringar?
Hur ska grundvillkoren tillämpas
Riskhantering – blir det något?
Lokalt ledd utveckling - en eller
flera fonder?
• Den nya
genomförandemodellen – ökat
fokus på resultatefterlevnad
• Nytt kontroll- och
sanktionssystem
• Arealövervakning
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Vad vill Jordbruksverket?
• Stabilitet och förenkling med hög
måluppfyllelse
• Fokus på livsmedelsstrategi och miljömål
• Allt måste inte lösas med EU-stöd
• Ökad användning av förenklade
kostnadsalternativ
• Ett bra avslut på nuvarande program och
en smidig förlängning och övergång till en
ny politik

Foto: Scandinav bildbyrå/ Calle Bredberg
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Vad händer efter att den strategiska planen och
havs- och fiskeriprogrammet är inlämnat?
• Urvalskriterier
• Nationellt och regionalt
genomförande
• Fördelning av pengar
• Arbete med lokala strategier
• Förordning och föreskrifter
• IT-utveckling
• Kommunikation till företag
och målgrupper
• Handläggning
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Tack!
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