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EIP Europeiska innovationspartnerskapet  

Övergripande mål för EIP-Agri är

 en konkurrenskraftig och hållbar jordbruksproduktion

 att broar ska byggas mellan den praktiska verksamheten, 

forskning och rådgivning

Utmaningar för EU är
 världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiberbiomassa 

och biobaserade material

 allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp.



Innovationssatsning i Sverige  

Stöd inom nya landsbygdsprogrammet 

 Stöd till finansiering av innovationsgrupper, cirka 440 miljoner 
kronor där Jordbruksverket beslutar om stöd efter råd från en 
urvalskommitté. Stödet öppnar i september 2015

 Innovativa idéer är önskvärda även i andra ansökningar inom 
landsbygdsprogrammet.

Nationellt innovationsnätverk som ska 
 stimulera bildandet av innovationsgrupper och stötta dessa 

bland annat genom innovationssupport ute i landet

 främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer 
nationellt och internationellt.

Kansli på Jordbruksverket integrerat med Landsbygdsnätverket.





Profitability of Permanent Grassland

Utmaning: Hur kan man kombinera ökad effektivitet och 

lönsamhet med biodiversitet och kolbindning?



Fokusgruppens uppdrag var att
 identifiera och beskriva de vanligaste systemen

 identifiera åtgärder för att öka effektivitet och produktivitet i både 

extensiva och intensiva produktionssystem

 identifiera skötselmetoder som förbättrar djurhälsa och djurvälfärd 

respektive som möjliggör utveckling av premiumprodukter

 identifiera nyckelfaktorer gällande sambandet mellan biodiversitet 

respektive ”carbon footprint” och en lönsam gräsmarksskötsel 

 identifiera hinder som begränsar användandet av de identifierade 

teknikerna/systemen och ange hur man ska hantera dessa faktorer.



 Totalt ca 61 milj ha permanenta gräsmarker i EU

 Totalt ca 1/3 av jordbruksmarken (Irland 80 %, UK 

65 %, Medelhavsländerna ca 44 %)

Definition enl. EU-förordning 1307/2013, art 4: 
Permanenta gräsmarker är marker som används för 

att odla foder i form av gräs och/eller örter som 

växer naturligt eller är sått och som inte ingått i 

växtföljden i minst 5 år. Markerna kan även 

innehålla buskar och träd.



= permafrost?

Agro-klimatiska regioner



Livestock regions

??!!



Relationer mellan olika aktörer kopplade till permanenta 

gräsmarker Mycket mer komplext i verkligheten!



Olika ”agendor” 

utifrån vad man 

jobbar med i sitt 

hemland, gödslade 

5-årsvallar eller 

ogödslade 

betesmarker med 

eller utan 

miljöersättning.





Fokusgruppens prioriterade mål

 Gräsmarkstypologi för produktion resp. biodiversitet

 Benchmarking avseende TS-produktion, regionalt och 

nationellt

 Ökad kvantitet och kvalitet

 Ökad resurseffektivitet

 Bättre matchning mellan gräsproduktion och djurens behov

 Differentiering av ”gräsbaserade” premiumprodukter

 Livscykelanalys (på global nivå)



Vad behöver göras för 

att nå målen och vilka 

är hindren?

Vilka åtgärder behövs för 

att övervinna hindren?



Vad behöver göras? Prioriterade åtgärder
 Tillhandahålla teknik för att optimera gräsproduktionen

 Benchmarking mellan mjölkproducenter beträffande produktivitet och 
resurseffektivitet

 Nytänkande för att skapa bättre förutsättningar för lantbrukare i LFA-
områden

 Skapa planeringsverktyg som förbättrar skötseln av gräsmarker

 Multiaktörsansats för alla innovationer i jordbruket, inklusive 
livsmedelskedjan.
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