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1. EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
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 Jordbrukspolitikens mål (Romfördraget 1957)  

   

1. höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och 

genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett 

optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften 

2. på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt 

genom en höjning av den individuella inkomsten för dem som arbetar i 

jordbruket 

3. stabilisera marknaderna 

4. trygga försörjningen 

5. tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser 
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CAP expenditure and CAP reform path (2007 constant 

prices) 
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Historical development of the CAP 

The Early  
Years 

Productivity 
Competitiveness 

Sustainability 

Over 
production 

Exploding 
expenditure 

International 
friction 

Structural 
measures 

The Crisis  
Years 

Reduced 
surpluses 

Environment 

Income 
stabilisation 

Budget 
stabilisation 

The 1992  
Reform 

Deepening 
the reform 
process 

Competiti-
veness 

Rural 
development 

Market orientation 

Consumer 
concerns 

Rural Development 

Environment 

Simplification 

WTO compatibility 

CAP reform 2003 

Reinforcing 
2003 Reform 

New 
challenges 

Risk 
management 

CAP Health 
Check 2008 Agenda 2000 

Food 
security 

Improving 
productivity 

Market-
stabilisation 

Product 
support 

Agenda 2000 



Landsbygdsdepartementet 

Dagens CAP 
(budgetandelar i parantes) 

Gemensamma jordbrukspolitiken (100%)

Första Pelaren (84%) Andra pelaren     
Landsbygdsutveckling (16%)

Marknadsstöd (13%) Axel 1 - Konkurrenskraft (17% i SE)Direktstöd (71%)

Lagring (1%) Axel 2 - Miljö (65% i SE)

Exportbidrag (1%) Axel 3 - Allmän landsbygdsutveckling 
(10% i SE)

Produktionskopplade 
direktstöd (8% av DS)

Modulering (10% av DS)

Frikopplade stöd 
(92% av DS)

Intervention (10%) Leader (5% i SE)

Nationella kuvert / Särskilt stöd (<10% av DS)
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Gårdsstödet  

• Knappt 7 miljarder kronor/ år  

• är kopplat till hur mycket mark som brukas, i stället för till vad och hur 
mycket som produceras 

• tillåter efterfrågan och utbud styra produktpriserna och är relativt 
handelsvänligt 

• bygger på stödrätter, som varken är knutna till en viss mark eller en viss 
fastighet/ fastighetsägare 
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Landsbygdsprogrammet 

Består av fyra ”axlar” 

1. Jordbrukets konkurrenskraft 

2. Jordbrukets miljöpåverkan – positiv och negativ 

3. Allmän landsbygdsutveckling 

4. Leader 
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2. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
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Lång förhandling!  

2009 2010 2011 2012 

KOM konferens KOM meddelande KOM lagförslag   
  EP initiativ  EP uttalande  EP röstar 

ER tycker till ER förhandlar internt 
Partial Initial 
Agreement 

    
    

2013   2014   

  

Överenskommelse!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!! 

Föreslår detaljregler   
EP röstar Godkänner detaljer   

General agreement Förhandlar detaljer   
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Framtida CAP I korthet  

• Nya delar i gårdsstödet, oförändrad marknadsorientering och viss omfördelning 

av stöd mellan och inom länder  

• Ny struktur på landsbygdsprogrammet 

• Budgeten 

– Totala budgeten för CAP minskar i absoluta tal och andel av EU-budgeten 

(strax under 40% av EU-budgeten) 

– Sveriges andel minskar drygt 5% 
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3. Ny utformning av direktstöden 

eller 

Basstöd (gårdsstöd) 

• Max 70 % av direktstödet 
• Definition av jordbruksverksamhet 
• Definition av aktiv brukare 

• Nationell eller regional 
stödnivå per hektar 

• Ny 
betesmarksdefinition 

Förgröning 
• Diversifiering av grödor 
• Permanent gräsmark 
• Område med ekologiskt 

fokus 

• 30 % av gårdsstödet 

Startstöd 
• Upp till 2 % av direktstödet 
• För brukare under 40 år • Stöd under 5 år 

• Kommersiell verksamhet 

Förenklat gårdsstöd 
• Riktar sig till små 

gårdar  
• Förenklade regler och 

kontroller 
• En klumpsumma per 

gård som bestäms av 
Sverige efter 
uppställda EU-krav 

• Inträde 2015 
• Upp till 10 % av 

direktstödet får 
användas 

    Kopplade stöd 

• Kan användas vid 
sviktande produktion 

• 13% av direktstödets 
budget 

•  Frivilligt för 
medlemsstaten 

LFA mindre gynnade 
områden 

• Till områden med begränsade 
odlingsförutsättningar 

• Upp till 5 % av direktstödets 
budget 

• Frivilligt för medlemsstaten 
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Nationell implementering  

• Riktiga, aktiva, bönder ska prioriteras 

• Bönder med djur ska särskilt prioriteras 

• Så mycket pengar som möjligt ska hamna i bondens ficka 

• Systemet ska vara så enkelt som möjligt för bonden 
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Beslutskomponenter  intern utjämning 

Flexibel modell för utjämning och val av hur långt utjämningen ska göras 

[Max 15 %: ev överföring till landsbygdsprogram] 

30 % : förgröningspremie, individuell, regional eller nationell 

Max 5 %: kan användas till LFA inom P1 

Max 13 % i SE: kan användas till kopplade stöd  - finansieras enbart genom minskning av 

grundstödet! 

Om minst 2 % kopplas till proteingrödor kan andel kopplade stöd utökas med maximalt 2 %. 

Beslut om geografiska 

regioner 

Minskning baserat på 

objektiv grund; samt 

möjlighet att begränsa förlust 

för enskilda företag till 30 % 

Takt i utjämningen 
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4. LBP har 6 EU-prioriteringar 

• kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruket och i 

landsbygdsområden 

• konkurrensfrämjande inom jordbruket 

• livsmedelskedjans funktionssätt och riskhantering inom jordbruket 

• hållbara jord- och skogsbruksberoende ekosystem 

• resurseffektivitet, minska växthusgasutsläpp och klimatanpassning 

• social sammanhållning, fattigdomsbekämpning och tillväxt av jobb på 

landsbygden. 
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The link between the EU2020 and the EAFRD 

1. Employment  
• 75% of the 20-64 year-olds to be 

employed  
 
2. R&D / innovation  
• 3% of the EU's GDP (public and 

private combined) to be invested 
in R&D/innovation  

 
3. Climate change / Energy  
• greenhouse gas emissions 20% 

(or even 30%, if the conditions 
are right) lower than 1990  

• 20% of energy from renewables  
• 20% increase in energy efficiency  
 
4. Education  
• reducing school drop-out rates 

below 10%  
• at least 40% of 30-34–year-olds 

completing third level education  
 
5. Poverty / social exclusion  
•  at least 20 million fewer people 

in or at risk of poverty and social 
exclusion  

 

EU 2020 
Headline Targets 

Union priorities for rural 
development  

2. Competitiveness of all types of 
agriculture and farm viability 

3. Food chain organisation and risk 
management 

5. Resource efficiency and transition 
to a low carbon and climate 
resilient economy 

4. Restoring, preserving and 
enhancing ecosystems 

6. Social inclusion, poverty 
reduction and economic 
development 

1. Horizontal priority: Fostering 
knowledge transfer and innovation 

1. Research, technological 
development, innovation 

2. Information and 
communication technologies 

3. Competitiveness of SMEs, 
agriculture and fisheries 

4. Low-carbon economy 

8. Employment and labour 
mobility 

6. Environment and resource 
efficiency 

5. Climate change adaptation, 
risk prevention and 
management 

7. Sustainable transport and 
infrastructures 

9. Social inclusion and 
combating poverty 

11. Institutional capacity and 
efficient public administration 

10. Education, skills and lifelong 
learning 

CSF Thematic Objectives 

Technical assistance  
and ex ante conditionalities 



Landsbygdsdepartementet 

Möjliga åtgärder 

• I stort sett samma verktygslåda som idag 

• Fokus på en hållbar, konkurrenskraftig och innovativ jordbrukssektor 

och 

• Utveckling av landsbygden 
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Vad händer? 

• Arbetet med programmet som helhet pågår under hösten 

• GB inom RK andra hälften av november 

• Beslut om programförslag i februari 2014 (bl.a. beroende av beslut om 

PÖ) 
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Sammanfattning 

• CAP ger ramverket för stöd till jordbruk 

• Stora förändringar inom Pelare 1 

• Små förändringar inom Pelare 2 

• Ingen direkt fokus på marginalmarker 
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