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Når vi miljömålen med den strategiska planen för den nya 
jordbrukspolitiken? 
 
Måndag den 7 juni 2021 
 

Tid Måndag den 7 juni 2021, kl 13.00–14.30 
Plats Webbinarium från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

Arrangörer Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i samverkan med Landsbygdsnätverket 

Anmälan Senast den 4 juni 2021 via den här länken 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-54 54 77 24 
Anmälan/praktiska detaljer: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, 08-54 54 77 12 

Digital 
sändning 

Mötet sänds via Zoom. Det spelas in och läggs ut på KSLA:s webb efteråt. Zoom-länken skickas ut 
dagen före mötet till alla som anmält sig 

Länkar Information om CAP och den strategiska planen finns hos Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket 

Finansiering Webbinariet arrangeras med stöd ur Stiftelserna A.W Bergstens och Per Palmgrens fonder samt 
Europeiska struktur- och investeringsfonderna 

 
Just nu pågår ett intensivt arbete för att utforma den nationella strategiska planen för genomförandet av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik, CAP, i Sverige. Miljö- och klimatambitionerna ska höjas och politiken ska ha 
större fokus på att ersättningarna gör nytta, än på att detaljerade regler följs. Politiken ska förenklas och 
moderniseras och direktstöden ska fördelas mer rättvist. 
 

EU:s ministerråd och Europaparlamentet sätter ramarna för reformen. Av stor betydelse är beslutet att mellan 
20 och 30 procent av direktstöden i pelare 1 ska användas till nya ettåriga ersättningar för miljö-, klimat- och 
djurvälfärdsåtgärder, så kallade eco-schemes.   
 

Politikerna står inför stora utmaningar. Vi behöver hantera minskande biologisk mångfald, klimatkris och 
övergödda hav, samtidigt som vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bakgrunden till att KSLA i 
samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat arrangerar detta webbinarium. Syftet är att 
ge kunskap och insikter om hur genomförandet av CAP i Sverige kan möjliggöra att vi når såväl hållbarhets- 
och miljömål som livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.  
 

Riksdagspolitiker från alla politiska partier och som ingår i Miljö- och jordbruksutskottets CAP-grupp är 
inbjudna för att berätta vilka prioriteringar de vill göra för att nå dessa mål. 
 

Välkommen! 

 
 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och vd 
 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/73493
about:blank
about:blank
https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-och-havs--fiskeri--och-vattenbrukspolitiken/jordbrukspolitiken-cap
https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/inforprogramperioden20212027.4.b7a346f171870322d284ac.html


  
 

Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets 
gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl 
XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Når vi miljömålen med den strategiska planen för den nya 
jordbrukspolitiken? 
 
Måndag den 7 juni 2021 
 
Moderator: Inger Pehrson, seniorkonsult, Palustre AB 
 
13.00 – 13.10 Välkommen och introduktion 

  Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och vd 
     Maria Gustafsson, kanslichef, Landsbygdsnätverket 
 
13.10 – 13.20 Pågående arbete med CAP och den strategiska planen  
 Sofia Björnsson, LRF. Ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat  

  
13.15 – 14.25 Hur vill våra politiker utforma jordbrukspolitiken för att vi ska nå både miljömål och 

livsmedelsstrategins mål om hållbar och ökad produktion? 
  Miljö- och jordbruksutskottets CAP-grupp: 
  Staffan Eklöf (SD), Isak Frohm (S), Maria Gardfjell (MP), Nina Lundström (L), Magnus      
Oscarsson (KD), Elin Segerlind (V), John Widegren (M) och Kristina Yngwe (C) 

 
                     Politikerna redogör för sina prioriteringar i den strategiska planen om 

- De nya ettåriga miljöersättningarna 
- Naturbetesmarkerna och den betesbaserade djurhållningen 
- Vattenmiljön 
 

Du kan lämna synpunkter på politikernas förslag i chatten under webbinariet. 
 

14.25 – 14.30 Sammanfattning och avslutning 
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