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• Neutralt eller positiv miljöeffekt från livsmedelsproduktion : 
• bevara och återställa mark- och havsbaserade resurser; 
• mildra klimatförändringarna och anpassa sig till dess påverkan; 
• vända förlusten av biologisk mångfald; 

• Säkerställ livsmedelssäkerhet och en god folkhälsa: 
• tillgång för alla till tillräcklig, näringsrik och hållbart producerad mat;
• höga krav på säkerhet och kvalitet, växthälsa, djurhälsa och djurskydd

• Säkerställ prisvärda Livsmedel samtidigt som
• Jordbrukarna ska få en skälig ekonomisk avkastning och sektorns konkurrenskraft främjas
• främja rättvis handel
• säkerställ en säker och god arbetsmiljö
• säkerställ den inre marknadens integritet

Skapa ett hållbart livsmedelssytem enligt
Från Jord till Bord strategin:

Livsmedelstrygghet och livsmedelssäkerhet är hörnstenar i 
vårt livsmedelssystem och får aldrig äventyras



2030  Mål för hållbar produktion i
Från Jord till Bord 

Minska den totala 
användningen och 
risken för kemiska 

bekämpningsmedel med 
50% och minska

användningen med 50% 
av mer farliga

bekämpningsmedel

Minska näringsförlusterna
med minst 50% och se till att 

jordens bördighet inte 
försämras. Minska 
användningen av 

gödselmedel med minst 20%

Minska försäljningen 
av antibiotika för 

produktionsdjur och 
inom vattenbruk med 

50%

Uppnå minst 25% av EU: s 
jordbruksmark för 

ekologiskt jordbruk och en 
betydande ökning av 
ekologiskt vattenbruk



Exempel på åtgärder

Översyn av direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel och förbättring av integrerat växtskydd (2022)

Handlingsplan för integrerad växtnäringshantering för att minska 
växtnäringsförluster och föroreningar från handelsgödsel

Rekommendationer till alla medlemsländer hur de bäst 
uppnår de nio specifika målen i nya CAP

Översyn av föreskrifter för att underlätta växtskyddsmedel 
som innehåller biologiskt aktiva ämnen (2021)

Handlingsplan för den ekologiska sektorn för att stimulera 
utbud och efterfrågan på ekologiska produkter



Tre allmänna mål och nio specifika mål ska mötas med CAP 2023-2027 (båda pelarna)
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CAP

2. Öka 
konkurrenskraft

en och 
marknadsorient

eringen med 
större fokus på 

forskning, teknik 
och digitalisering

3. Förbättra 
jordbrukarnas 

position i 
värdekedjan

4.Bidra till 
begränsning av 
och anpassning 

till 
klimatförändrin
gar samt hållbar 

energi

5.Främja hållbar 
utveckling och 

effektiv 
förvaltning av 
naturresurser 

som vatten, mark 
och luft6. skydda 

biologisk 
mångfald, 

stärka 
ekosystemtjänst
er samt bevara 
livsmiljöer och 

landskap

7.Locka unga 
jordbrukare och 

underlätta 
affärsutveckling

i 
landsbygdsområ

den

8.Främja 
sysselsättning, 
tillväxt, social 

delaktighet och 
lokal utveckling i 
landsbygdsområ

den. Ink 
bioekonomi och 

skogsbruk

9. Säkra, 
näringsrika och 

hållbara 
livsmedel, 

matsvinn samt 
djurskydd

1. Stödja 
jordbruksinkom
ster som det går 
att leva på och 

jordbrukets 
motståndskraft 
för att förbättra 

livsmedelstryggh
eten

Främja en smart, 
motståndskraftig 
och diversifierad 
jordbrukssektor 
som garanterar 

livsmedels-
försörjningen

Förbättra den 
socio-

ekonomiska 
strukturen i 
landsbygds-

områden

Stödja miljövård 
och klimatåtgär-
der och bidra till 
unionens miljö-
och klimatrela-

terade mål.

Horisontellt mål: Modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering



Nya CAP från 2023

• Ny genomförandemodell

• Nio specifika mål 

• Högre miljö- och klimatambition

• 25% av inkomststöden (pelare 1) till miljö- och 
klimat och 30% av (pelare2)

• 3-5 % av jordbruksarealen ska avsättas till 
miljöytor

• Växtföljdskrav 

• Krav på marktäckning

GENOMFÖRANDE I SVERIGE AV NYA CAP

• Stabilitet 

• Mer fokuserat CAP –färre åtgärder

• Hur uppnå livsmedelsstrategin? 

• Klimatåtgärder - Klimatanpassning

• Mellangrödor, (vall?) Betesmarker, Proteingrödor?

• Stöd till ekologisk produktion



Förändrad markanvändning?

Hur kommer lönsamheten att förändras för olika grödor, 
olika sektorer och olika regioner? 

Behov av effektiv vallproduktion?

Förändrade växtföljder? – avbrottsgrödor, oljeväxter, 
proteingrödor, mellangrödor



Tack
Lars.e.olsson@regeringskansliet.se
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