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Fler jobb och utveckling av 
landsbygden

Konkurrenskraft och lönsamhet i 
jordbruks-, trädgårds, skogs- och 
rennäring

Miljö och klimat

62,2%
20,8%
Av totalen är 

9% bredband, 

5% lokalt ledd 

utveckling

Korta leveranskedjor och djurvälfärd

Det svenska landsbygdsprogrammet

8,4%

5%

3,6%
Tekniskt stöd  (TA)

36 miljarder 
kronor



Det svenska landsbygdsprogrammet, 36 miljarder

Ca 60 % miljöåtgärder= 21,8 miljarder

› 8036 miljoner till miljöersättningar

› 72 miljoner till miljöinvesteringar

› 300 miljoner till Greppa Näringen

› ca 100 miljoner till innovation +pilotprojekt 

+samverkan inom miljöområdet



Möjlighet att söka stöd

Miljöersättningar

Vallodling

Minskat kväveläckage 

Skyddszoner 

Skötsel av våtmarker 

och dammar



Ansökt areal för minskat kväveläckage



Möjlighet att söka stöd

Miljöinvesteringar

Våtmarker

Förbättrad 

vattenkvalitet

Tvåstegsdike

Reglerbar dränering



Läs på www.jordbruksverket.se



Struktur i arbetet



Miljöeffekter 

Statistiskt signifikant, utom för köttgårdar

Upprepade balanser 2001- 2013



Inte bara miljöeffekter…..

› Nya lantbrukargrupper har nåtts av rådgivning

› Samarbete mellan rådgivare och organisationer

› Kommunikation och media

› Undvikit konflikten mellan 

eko och konventionellt



Sveriges väg får internationell uppmärksamhet



Samhällets förväntningar är fortfarande stora

› … på Greppa Näringen och landsbygdsprogrammet 

› Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

› Livsmedelsstrategin

› Klimatmål



› Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

› Utpekade åtgärder

› Andra åtgärder- visa på effekter, 

t ex gödsling

HaV:s uppdrag om

åtgärdssamordnare

och pilotområden

Uppdrag inom vattenområdet



Åtgärder riktade till Jordbruksverket

› Utveckla kompetensutveckling och rådgivning 

inom ramen för LB-programmet för att minska 

förluster av växtnäring och växtskyddsmedel till 

områden där det finns risk att miljökvalitets-

normer för vatten inte kan följas

› Arbetet ska redovisas i slutet av 2019

› Åtgärden ska genomföras i samverkan med 

länsstyrelserna



Rådgivning ges om utpekade åtgärder

› Inom ramen för LB-programmet ska särskilt 

uppmärksammas: 

› Åtgärd Besök i Greppa Näringen

› Strukturkalkning fosforstrategi

› Kalkfilterdike översyn dränering

› Anpassad skyddszon fosforstrategi

› Skyddszon fosforstrategi

› Våtmark anläggning, skötsel

› Fosfordamm anläggning, våtmark

› Tvåstegsdike underhåll av diken



Rådgivningsbesök 2016 och 2017

› Vattenrelaterad rådgivning:

› Kvävestrategi

› Fosforstrategi

› Markpackning

› Våtmarker

› Översyn av dränering

Röda punkter visar besök inom 

utpekade områden, gröna utanför 



Vad väntar i nästa 

landsbygdsprogram?
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Nio gemensamma mål för CAP 
(både pelare 1 och pelare 2)

a) stöd till livskraftiga inkomster

b) ökad konkurrenskraft

c) bättre maktbalans i livsmedelskedjan

d) kamp mot klimatförändringarna

e) hållbar användning av naturresurserna

f) skydd av den biologiska mångfalden

g) stöd till generationsskifte

h) ökad sysselsättning och tillväxt

i) hög livsmedelskvalitet
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Större möjligheter till egen utformning

• en omfattande verktygslåda med många 
typer av åtgärder som godkänts på EU-nivå 

• varje land ska fritt kunna välja de åtgärder 
som är särskilt effektiva för att lösa landets 
specifika problem

• Gemensamma ”resultatindikatorer” fastställs 
på EU-nivå
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Några förändringar enligt förslagen

• Stor tyngd åt miljö och klimat

• Utökade grundvillkor ersätter tvärvillkor och 

förgröning

• System för miljö och klimat inom pelare 1 så kallade 

eco-scheme

• Färre stödtyper inom landsbygdsprogrammet men 

samma möjligheter

• Systematiskt tänk kring kompetensutveckling, 

rådgivning och innovation, modernisering

• Obligatorisk jordbruksrådgivning utökas
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2018 2019 2020 2021

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1/1

KOMs

medde

lande 

om 

CAP 

nov. 

2017

EP röstar om 

CAP 

meddelandet

EU-budget

2021-2027

förslag

2 maj

Riksdagsval

Rådsarbetsmöten

Lagförslag 

29 maj

Beslut om budget och 

förordningar

Arbete med CAP-strategin

Trilogmöten

EP-Rådet-

KOM

Lämna in 

förslag till 

strategi 1/1 

2020

Arbete med förordning, föreskrifter och IT

Start

Internt förberedelsearbete inom RK 

och SJV

CAP 2021….i den bästa av världar….

Preliminär
2018-09-13



2018-11-12

www.jordbruksverket.se

Arbete med innehåll och budget

• EU-finansieringen förväntas minskar med 15 
procent för alla länder

• detta motsvarar 2,2 miljarder kr mindre från EU för 
kommande svenska landsbygdsprogram (2021-
2027) baserat på nuvarande

• Arbetet leds av Näringsdepartementet 

Jordbruksverket stöttar det pågående arbetet



Inlägg inför nytt landsbygdsprogram

”Bättre effekt med kapat landsbygdsprogram” 
För att komma till rätta med landsbygdsprogrammets problem måste 

Sverige inför nästa program prioritera hårdare, skriver Christina 

Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket. SvD Debatt 18 okt

….vi måste dra lärdomar från nuvarande program. 

Jordbruksverket anser att målen i livsmedelsstrategin 

och miljömålen bör vara vägledande i utformningen 

av nästa program. Dessutom behöver vissa områden 

inte ligga inom landsbygdsprogrammet, utan skulle kunna 

hanteras nationellt, till exempel bredbandsstödet.



Aktiviteter i  Greppa Näringens fosforkampanj

• Nytt underlag till moduler

• Skrifter, nyhetsbrev om 

åtgärder

• Kurser, temadagar för 

rådgivare

• Demonstrationer och 

fältdagar som visar på 

åtgärder och goda 

exempel



Anpassad kvävegödsling

› Rekommendationer för gödsling och kalkning

› Gödslingsplan och utlakningsberäkning i VERA

› Nollrutor i höstvete på försommaren

› CropSAT -satellitbilder och vegetationskartor



Uthållig produktion  med god markvård

• god dränering

• mellangrödor

• ökad vallodling

• smart bearbetning

• bra markstruktur

• bevarad mullhalt

• kolinlagring

• minskade närings-

förluster



Vi fokuserar nu- gårdar med nötköttsproduktion

* Ekonomi i miljöåtgärder vid utfodring, 

stall, bete

* Nyckeltal 

för klimat-

påverkan



Områden som vi vill utveckla

Integrerat växtskydd, 

IPM, glyfosatförbud?

Vattenfrågor, energi



Allt mer efterfrågan på utvärderingar



Mer av kurser och fältaktiviteter

I Landsbygdsprogrammet är 15 till 20 procent av 

medlen som fördelats till länsstyrelserna avsatta 

för kurser och fältvandringar

Foto: Pernilla KvarmoFoto: Pernilla Kvarmo



Nya målgrupper, hästägare- hagar och gödsel

Samarbete med LRF-häst m fl

Fler hästar ger:

› ökad vallodling 

och därmed mindre

kväveutlakning,

men mer förluster 

av fosfor



Tack för din medverkan…

och lycka till i 

Greppa-arbetet!


