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Jordbruksverkets förslag till strategisk plan –
hur kan svensk tillämpning av ”nya” CAP  

bidra till samhällets mål för svenskt jordbruk

Olof Johansson, 2021-02-11



Vad är det för förslag som Jordbruksverket 
nyss lämnat?

• Förslaget innehåller utformning av stöd och ersättningar till 
Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023-2027

• Kommer att kompletteras med underlag om eko schemes utifrån 
förhandlingarna 

• Strategisk plan för jordbrukspolitiken = landsbygdsprogram + 
jordbrukspolitikens pelare I (direktstöd och marknadsstöd)

• Inte givet att alla delar kommer med i den slutliga strategiska 
planen
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9 mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken

• garantera lantbrukarna en skälig 
inkomst

• öka konkurrenskraften
• öka jordbrukarnas andel av värdet 

i livsmedelskedjan
• motverka klimatförändringen och 

klimatanpassa jordbruket
• vårda miljön
• bevara landskap och biologisk 

mångfald
• stödja generationsskiften
• bidra till en levande landsbygd
• skydda folkhälsan och matens 

kvalitet.
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Viktiga utgångspunkter i Jordbruksverkets 
arbete
• En enklare och mer fokuserad politik
• Hög måluppfyllelse med fokus på livsmedelsstrategin och miljömålen
• Hållbar konkurrenskraft förutsätter miljömässigt hållbara företag och 

vice versa
• Åtgärder för att stärka jordbrukets kunskaps- och innovationssystem 

samt brygga klyftan mellan forskning och företagens kunskap
• Förenkling för företag, stödsökande och myndigheter
• Stabilitet i jordbrukarstöden
• Införande i tid
• Också beaktat EU:s strategi Farm to Fork, EU:s strategi för biologisk 

mångfald, landsbygdspolitiken, Agenda 2030 och 
jämställdhetsperspektivet
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Hur får vi en mer fokuserad och förenklad 
politik i linje med livsmedelsstrategin?
• Fokus på det aktiva jordbruket i linje med livsmedelsstrategin och 

miljömålen
• Stärkta möjligheter till kompetensutveckling och samarbete inom 

hela livsmedelskedjan för en ökad matproduktion
• Miljöersättningar bör som regel motsvara företagens 

merkostnader fullt ut
• Höjda krav på miljö- och klimatambition i pelare I måste gå hand i 

hand med en ökad livsmedelsproduktion
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Kommissionens rekommendationer till förändringar 
för att nå en högre måluppfyllelse

• Produktivitetsutvecklingen släpar efter
• Lönsamheten är låg
• Jordbrukarens andel av värdet i livsmedelsproduktionen är låg
• Behov av att underlätta för generationsskifte
• Behov av ökad innovationstakt hos landsbygdsföretag
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Hur har livsmedelsstrategin påverkat 
förslaget till strategisk plan?

• Det finns tydligt uttalade mål i Livsmedelsstrategin att utgå från
• Årliga uppföljningar visar var behoven finns
• Uthållig produktivitetsökning är central för att nå uppställda mål
• Stärkta kunskaps- och innovationssystem lägger grunden
• Kunskapsförmedling är nödvändigt för att nå ut till den enskilde 

jordbrukaren
• LMS har underlättat i utformningen av styrmedel på ett sätt som 

främjar hållbar produktivitet, ökad lönsamhet och att en större 
andel av värdet i livsmedelskedjan därmed hamnar i primärledet
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