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Vad är det för förslag som Jordbruksverket
lämnat?
• Förslaget innehåller utformning av stöd och ersättningar till den
strategiska planen för jordbrukspolitiken 2023-2027
• Strategisk plan för jordbrukspolitiken = landsbygdsprogram +
jordbrukspolitikens pelare I (direktstöd och marknadsstöd)
• Förslaget utgår från Näringsdepartementets behovsanalys,
styrning i regeringsuppdraget och förslaget till EU-regelverk
• I förslaget ingår inte budget per åtgärd eller för planen som helhet
• Inte givet att alla delar kommer med i den slutliga strategiska
planen
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Viktiga utgångspunkter i Jordbruksverkets
arbete
• En enklare och mer fokuserad politik
• Hög måluppfyllelse
• Förenkling för företag, stödsökande och myndigheter
• Stabilitet i jordbrukarstöden
• Införande i tid
• Fokus livsmedelsstrategi och miljömål
• Beaktat EU:s strategi Farm to Fork, EU:s strategi för biologisk
mångfald, landsbygdspolitiken, Agenda 2030 och
jämställdhetsperspektivet
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Förslagen är formade av en lång process
SWOT
Behovsanalys

Sakråd

Uppföljningar

Utredningar

Utvärderingar
Särskilda uppdrag

Förenklingsgrupp
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Vilka förenklingar finns med i förslaget?
Vi har föreslagit ett antal olika förenklingar, exempelvis:
• färre och enklare villkor
• avveckling av stödrätterna kopplade till direktstöden
• minskat antal stöd
• ökad användning av schablonersättningar med mindre krav
på hantering av betalningsunderlag
• enfondslösning för lokalt ledd utveckling med stärkt roll för
landsbygdsutveckling

2020-12-17

Främja en smart, motståndskraftig och
diversifierad jordbrukssektor för
livsmedelstryggheten
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Stöd och ersättningar i förslaget
• Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – enhetlig utformning i hela landet,
ingår flera av dagens möjligheter + viss utvidgning, unga får högre stödtak
• Innovationsstöd inom EIP – höjd ersättning gruppbildning
• GårdstödStödrätter avskaffas
• Stöd till unga jordbrukare – stödrätter avskaffas
• Startstöd – några villkor tagits bort
• Nötkreatursstöd – inga förändringar

• Djurvälfärdsersättningar - mjölkkor, får, gris + dikor, justeringar i villkor
• Kompensationsstöd - höjd omräkningssfaktor för får och getter, alternativ
med höjd ersättning för att minska tröskeleffekter för vissa företag
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Stöd och ersättningar i förslaget (forts.)
• Stöd till biodlingssektorn - i stort oförändrat
• Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker –
tydligare avgränsningar mot andra stöd
• Finansiella instrument – i stort fungerar kreditmarknaden väl,
bättre satsa pengarna på andra stöd som stimulerar till
investeringar
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Stödja miljövård och klimatåtgärder
och bidra till EU:s miljö- och
klimatrelaterade mål
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Stöd och ersättningar i förslaget – pelare I
Ettåriga miljö- och klimatersättningar (eko schemes)
• Minskat kväveläckage – fånggrödor och vårbearbetning med nytt inslag
av mellangrödor för kolinlagring

• Blommande slättbygder – ny ersättning , insådd av örtblandningar
• Ekologisk produktion inklusive omställning - vall i mellan- och slättbygd,
fler ersättningsberättigade grödor, justeringar djurtillägget, ihopslagning
av ersättningarna
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Stöd och ersättningar i förslaget – pelare II
Fleråriga miljö- och klimatersättningar
• Skötsel av våtmarker – inga förändringar
• Skyddszoner – höjd ersättning för anpassade skyddszoner
• Utrotningshotade husdjursraser – nöt, får, gris + fjäderfä

• Betesmarker och slåtterängar – förslag i början av 2021

Miljöinvesteringar – biogas, bevattningsdammar, vattenvård, restaurering av
betesmarker och slåtterängar, (strukturkalkning)
Nya klimatåtgärder? – jordbrukspolitiken komplement till nationella satsningar,
samlat finns åtgärder som möter relevanta utsläppskällor, höjd ambition hanteras
bäst genom att förstärka dessa åtgärder
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Miljö och klimatambition – eco-schemes och
fortsatta förhandlingar
• Rådet och EU-parlamentet förhandlar om utformningen av miljö
och klimatambitionen i jordbrukspolitiken
• Miniminivå inom pelare I/eco-schemes kan bli ca 20% - 30% av
budget
• Kommer att påverka Sveriges strategiska plan för
jordbrukspolitiken, ev inklusive några av de förslag
Jordbruksverket lämnat
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Förbättra den socioekonomiska
strukturen i landsbygdsområden
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Dessa stöd ingår i förslaget
• Kompetensutveckling – inom tre områden: konkurrenskraft och
djurvälfärd, miljö och klimat, livsmedel och besöksnäring
• Samarbete – koppling till livsmedelsstrategin och miljömål
• Investeringsstöd för jobb och tillväxt – ingår förädlingsstöd, justeringar
i målgrupper, enhetligt stödtak, samordning havs- och fiskerifonden
• Leader – enfond, stärkt roll landsbygdsutveckling, ambition hela landet
• Stöd till kommersiell service – små justeringar, samordning med det
nationella stödet

• Stöd till bredband – enhetlig stödnivå i hela landet, behövs samordning
med det nationella bredbandsstödet
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Hur får vi en mer fokuserad och förenklad
politik?
• Jordbruksverkets förslag utgår från livsmedelsstrategin och miljömålen
• Dubbla/parallella stöd inom jordbrukspolitiken och nationellt ökar
komplexiteten - bredband och service är exempelvis viktiga frågor men bör
hanteras helt nationellt
• Miljöersättningar bör som regel motsvara företagens merkostnader fullt ut
• Fleråriga åtaganden och kopplingar mellan stöd ökar komplexiteten
• Värna om förenkling och stabilitet i hanteringen av de nya kraven på miljö och
klimatambition
• Stort antal öronmärkningar av pengar och kopplingar till olika mål leder till
komplexitet och påverkar målgrupperna
• Tidiga besked underlättar för företagens planering
• Stort ansvar ligger hos Jordbruksverket att fortsätta förenklingsarbetet
tillsammans med förenklingsgruppen
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Processen framåt

11 dec 2020
Utformning av
åtgärder till
Regeringskansliet
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Början av 2021
Efterföljande
leveranser av
åtgärder till
Regeringskansliet

Beredning inom
Regeringskansliet

Granskning och
förhandling EUkommissionen

Regeringen
fastställer den
strategiska planen
som EUkommissionen
sedan godkänner

2023
Den strategiska
planen träder i
kraft
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Vad händer 2021 och 2022?
•
•
•
•

Nuvarande landsbygdsprogram förlängs med två år
Ny finansiering och vissa justeringar
Regeringsbeslut om förlängningen väntas inom kort
Ytterligare 1,4 miljarder kronor EU-pengar fördelas till
landsbygdsprogrammet 2021-2022 till följd av Corona-krisen
• Nya Corona-pengar hanteras i en ändring av
landsbygdsprogrammet under början av 2021
• Jordbruksverket kommer att gå ut med information inom kort om
vad som är möjligt att söka och när
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Följ arbetet på Jordbruksverkets webbplats
På Jordbruksverkets webbplats informerar vi löpande om hur
arbetet går och vad vi vet just nu.
https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap
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