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• Parlamentariskt sammansatt kommitté – 

politiskt förankrade förslag 
 

• Långsiktiga politiska avvägningar 
 

• Bred samhällsdialog 
 

• Mandat tom år 2020 
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Miljömålsberedningen – 
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Miljömålsberedningen – Strategier 
för att nå miljömålen 

• Strategierna ska tas fram inom områden som är 
i behov av långsiktiga politiska avvägningar 
 

• Bred samhällsdialog 
 

• Strategierna ska innehålla förslag till etappmål, 
åtgärder och styrmedel 
 

• Etappmålen ska vara ambitiösa men möjliga att 
nå 
 

• Analys av Sveriges rådighet över 
måluppfyllelsen 
 

• Samhällsekonomiska konsekvensanalyser 
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Miljömålsberedningen –
Strategiuppdrag från regeringen 

• Strategi för en giftfri miljö: 
– Betänkandet Minska riskerna med farliga ämnen! lämnat den 15 juni 

2012 

• Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning: 
– Betänkandet Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt 

hållbar markanvändning lämnat den 31 mars 2012 
– Betänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 lämnat den 

17 juni 2013 
– Betänkande till den 15 juni 2014 

• Strategi för en sammanhållen och hållbar 
vattenpolitik: 
– Betänkande till den 9 juni 2014 
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Miljömålsberedningen – Strategi för 
långsiktigt hållbar markanvändning 

• Direktiv från regeringen i oktober 2011 (dir. 
2011:91)  
 
 

• Miljömålsberedningen överlämnade 
betänkandet Långsiktigt hållbar 
markanvändning – del 1 (SOU 2013:43) till 
regeringen den 17 juni 2013 med fokus på: 
– Skydd och skötsel av landområden 
– Miljöhänsyn i skogsbruket 

 
 

• Strategins slutbetänkande lämnas i juni 2014 
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Miljömålsberedningen – Strategi  för 
långsiktigt hållbar markanvändning   

Utgångspunkter: 
• Markanvändningen är avgörande för att vi ska nå 

många av miljökvalitetsmålen  
 

• Markanvändningen har stor betydelse för många 
viktiga samhällsintressen och näringar 
 

• Anspråken på marken är sannolikt växande p.g.a. 
klimatförändringar, ändrade globala 
konsumtionsmönster, m.m. 
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Miljömålsberedningen – Strategi för 
långsiktigt hållbar markanvändning 

• Två expertgrupper verksamma: 
‐ Hållbar användning av jordbruksmark 
‐ Ökat helhetsperspektiv i styrningen av mark- och 

vattenfrågor, särskilt med avseende på 
klimatanpassning och grön infrastruktur 
 

• Utgångspunkter i SOU 2012:15 och 
Miljömålsberedningens utredningsplan 
 

• Slutrapport från expertgrupperna den 29 
november 2013 
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Miljömålsberedningen – Strategi för en 
långsiktigt hållbar markanvändning 

Expertgruppen för hållbar användning av 
jordbruksmark: 
 
• Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras för 

framtiden? 
 

• Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige 
under perioden 2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar användning av jordbruksmark? 
 

• Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 för att 
åstadkomma en hållbar användning av jordbruksmark? 
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Konkurrenskraftsutredningen – 
Uppdraget  

  
 Utreda konkurrenskraften i svensk jordbruks- 

och trädgårdsproduktion 
 Föreslå strategi och åtgärder för ökad 

konkurrenskraft 
− primärproduktion och livsmedelsföretagen 

• Tidsperspektiv: utvecklingen fram till 2030 
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Konkurrenskraftsutredningen – 
Bakgrund 

• Svensk jordbruksproduktion möter ökad 
konkurrens 

• Svenskt jordbruk har styrkor och svagheter 
– många företag är effektiva och konkurrenskraftiga 
– höga krav på miljö och djurskydd 
– kallare klimat, sämre naturgivna förutsättningar i norr 

• Aktivt jordbruk minskar i delar av landet 
– i andra delar koncentreras och intensifieras 

produktionen.  
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Konkurrenskraftsutredningen – 
Analys av konkurrenskraft 

• Jämföra konkurrenskraft mot andra länder. 
• Analysera drivkrafter och faktorer som styr 

konkurrenskraften. 

• Huvudscenario och alt. scenarier för 2030 
– analysera konsekvenser för produktion, miljö och 

landskap samt landsbygd. 
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Konkurrenskraftsutredningen – 
Förslag till strategi och åtgärder 

• Målbild i direktiv:  
– livskraftig och konkurrenskraftig svensk jordbruks- 

och trädgårdsproduktion  

• Fokusområden: 
– ökad hållbar produktivitet (produktion) 
– konkurrenskraftiga företag 
– livsmedelsindustrins utveckling 
– kunskap, teknik och innovation  
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Konkurrenskraftsutredningen – 
Arbetsformer och tidsplan 

• Utåtriktat arbetssätt 
– näringsliv, myndigheter, organisationer, 

utbildning/forskning, andra intressenter. 

• Expertgrupp 
– organisationer, myndigheter, utbildning/forskning. 

• Tidsplan 
– Delrapport juni 2014 
– Slutbetänkande mars 2015 
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Konkurrenskraftsutredningen  
– expertgruppen 

• Hans Andersson, SLU 
• Eva Anflo, LRF Trädgård 
• Jesper Broberg, Hushållningssällskapet 
• Gunnar Karltorp, Miljödepartementet 
• Jörgen Lithander, Tillväxtanalys 
• Lars-Erik Lundkvist, LRF 
• Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket 
• Anna Skytt, Fi-dep 
• Anneke Svantesson, Landsbygdsdepartementet 
• Harald Svensson, Jordbruksverket 
• Jakob Söderberg vice, Växa Sverige 
• Marie Söderqvist, Li 
• Annika Åhnberg, KSLA 
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