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KSLA

• Fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om 
bland annat jordbruk.

• Akademien finansieras genom avkastningen från egna fonder.
• Dagens seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo 

och Emma Björkmans minnesfondoch Emma Björkmans minnesfond.
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LUPP

• Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion (J)
• Annika Bergman, ordf

Ove Karlsson, sekr
Hans Andersson
Katarina Gillblad
Erik Stjerndahl
Harald Svensson
Lars-Göran SvenssonLars Göran Svensson
Jabob Söderberg
Magnus Stark
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Syfte med förmiddagen

• Makroperspektivet
• Längre tidsperspektiv – minst 3 år
• Mål: Identifiera de områden som vi behöver arbeta vidare med 

och som stimulerar tillväxt. 
• Mål: Identifiera de aktörer som kan påverka• Mål: Identifiera de aktörer som kan påverka.
• Vi lämnar CAP utanför.
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Disposition

• 10.00  Inledning. Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket
• 10.10 Innovation för tillväxt. Sara Johansson, Ek. dr., Jordbruksverket 

h I t ti ll h d l hö k l i Jö kö ioch Internationella handelshögskolan i Jönköping
• 10.40 Svenskt forskningsläge och dess effektivitet. Mikael Kruhsberg, 

VD, Macklean strategiutveckling
• 11.10 Paus
• 11.20 Myndigheternas roll för tillväxt och högnivågruppens arbete, 

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 
• 11.40 Näringens ansvar för tillväxt, Bengt Persson, ledamot, LRF:s 

Riksförbundsstyrelse
• 12.00 Diskussion12.00 Diskussion
• 12.30 Vem tar ansvar? Hur går arbetet vidare?
• 13.00 Avslutning och lunch
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Myndigheternas roll och 
högnivågruppens arbete

(avtagande produktion trots ökad efterfrågan)

Seminarium KSLA den 25 april 2012 
Chefsekonom Harald Svensson, Jordbruksverket
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Högnivågruppen

• Inrättades av Landsbygdsdepartementet med statssekreterare 
Magnus Kindbom som ordförande

• Representanter från LRF, viktigare branschorganisationer, SLU 
och berörda myndigheter

• Syfte: Diskutera åtgärder för att stärka lönsamheten ochSyfte: Diskutera åtgärder för att stärka lönsamheten och 
konkurrenskraften i jordbrukets primärproduktion.

• Rapport publicerades i mars 2011.
• Utmaningar:

Gemensamt: Attityden
Branscherna
Myndigheterna
Det politiska systemet
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Myndigheterna

• Lagstiftningen och dess tillämpning
• Handläggningstider för tillståndsärenden
• Myndigheters uppdrag och avvägning av målkonflikter
• Förenkling och enklare kontakter med myndigheter 
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Det politiska systemet

• Förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken
• Skatter
• Målkonflikter i lagstiftningen
• Regelförenkling

K ti li d l• Konsumtion av livsmedel
• Innehållet i grund- och den högre utbildningen
• Finansiering och användning av tillämpad forskning riktad motFinansiering och användning av tillämpad forskning riktad mot 

jordbruket
• Upplåtelse och förvärv av jordbruksmark

2012-04-25



Myndigheters roll

• De traditionella rollerna:

Tillä l tift i h tö tillTillämpa lagstiftning och utöva tillsyn.

Hantera marknadsimperfektioner genom 
- Information
- Ekonomiska styrmedel
- Kvantitativa regleringarg g
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Myndigheters roll

• Främja en viss utveckling

E l J db k k tExempel Jordbruksverket:
Främja utvecklingen av jordbruket, fisket och landsbygden.

• Medel för detta:

Påvisa genom SWOT analyserPåvisa genom SWOT-analyser
Beskriva utvecklingen
Stödja kompetensutveckling

2012-04-25



Diskussionen

2012-04-25



ÄÄndrad trend måste…

• Baseras på gemensam vision om vart vi vill!
• Baseras på gemensam analys av vari bristen består!
• Baseras på gemensam syn på vad som behöver ändras!
• Baseras på att alla aktörer tar ansvar för sina respektive delar! 
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Diskussionen

• God produktivitetsutveckling men ändå går inte utvecklingen åt 
rätt håll!

• För att kunna placera ansvar måste man ha en tydlig idé om vari 
problemen består Vilka är de huvudsakliga?problemen består. Vilka är de huvudsakliga?
- svårt uppnå tillräckligt effektiva lantbruksföretag
- överkapacitet i livsmedelsindustrin som medför höga fasta 
kostnaderkostnader
- otillräckligt varumärkesbyggande
- utbildning och kompetensutveckling har inte tillräcklig kvalitet, 
bl fö t dbl a om företagande
- myndigheters beslut i tillståndsärenden och tillsynen
- inlåsning av mark som effekt av CAP
- stöd som i för hög grad tar sikte på annat än produktionen 
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Faktor AFaktor A 
(utvecklingen av real faktorinkomst per årsverke)
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Tack!
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Kommer huset att hålla?
Tvärvillkoren

Kopplade stödFöretagsstöd

Capping

Grundstöd
opp ade stödö etagsstöd

Förgröning Småbrukarstöd

Aktiv brukare Unga brukareg
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