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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

› 335 miljoner till Greppa Näringen

› ca 100 miljoner till innovation +pilotprojekt 

+samverkan inom miljöområdet



Möjlighet att hänvisa till stöd är viktigt

Miljöersättningar

Vallodling

Minskat kväveläckage 

Skyddszoner 

Skötsel av våtmarker och 

dammar

Skötsel av betesmark



Möjlighet att hänvisa till stöd i 

Landsbygdsprogrammet

Investeringar/ 

miljöinvesteringar

› Våtmarker

› Förbättrad vattenkvalitet

› Strukturkalkning

› Tvåstegsdike

› Reglerbar dränering

› Åtgärder för minskad 

utsläpp av ammoniak och 

växthusgaser

› Länsstyrelserna beviljar 



Läs på www.jordbruksverket.se



Nationella stöd- Klimatklivet och LOVA

Klimatklivet: 1,5 miljarder kronor 

under 2019

Värmeåtervinning i mjölkstallar, 

ex på åtgärd som kan sökas

HaV,  länsstyrelserna och 

kommunerna

ex anläggning av våtmarker 



Målgrupper, samverkan, kommunikation

› Nya lantbrukargrupper har nåtts av rådgivning

› Samarbete mellan rådgivare och organisationer

› Kommunikation och media



Sveriges väg får internationell uppmärksamhet

09:00 – 09:20 M. Stenberg, S. 

Olofsson: A voluntary initiative for 

long-term changes in farmer attitude 
and behaviour



Samhällets förväntningar är fortfarande stora

› … på Greppa Näringen och landsbygdsprogrammet 

› Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

› Livsmedelsstrategin

› Klimatmål

och branschföretagens



› Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

 Åtgärder som pekas ut som viktiga (sjv)

 Andra åtgärder- visa på effekter (sjv)

 Göra underlag tillgängliga i vattenarbetet

HaV:s uppdrag

LEVA: åtgärdssamordnare

och pilotområden

Samverkan med 

Länsstyrelsernas miljö-

enheter 

Uppdrag inom vattenområdet



Så vill vi arbeta i nästa period av CAP



Strategins innehåll

› Lantbrukets viktigaste miljö- och klimatarbete

› Många styrkor med Greppa Näringen

› Greppa Näringen bidrar till nationella och globala mål

› Rådgivning genom Greppa Näringen ger resultat

› Våra målgrupper

› Viktig samverkan i miljö- och klimatarbetet

› Projektets organisation 

› Finansiering av rådgivningen



Strategins text om utveckling

› Hur vi når lantbrukarna?

› Utveckla formerna för grupprådgivning

› Öka tillgängligheten för rådgivning

› Distansrådgivning, webbinarier

› Utveckla Mina sidor

› Kommunicera Greppa Näringens positiva effekter



Nya moduler

Hösten 2020

1. Startrådgivning på hästgårdar



Nya moduler

Våren 2021

2. Klimatpåverkan per produkt 

(klimatkollen 2)

3. Odla utan glyfosat



Nya moduler

Hösten 2021

4. Ökad mångfald 

i slättbygd 

Våren 2022

5. Uthållig gård- så jobbar jag 

vidare med miljö- och klimat



Anpassad kvävegödsling -viktiga verktyg

› Rekommendationer för gödsling och kalkning

› Gödslingsplan och utlakningsberäkning i VERA

› Nollrutor i höstvete på försommaren

› CropSAT -satellitbilder och vegetationskartor



Kampanj för minskade ammoniakförluster

• Hur kan proteinhalten 

sänkas i utfodringen?

• Nytt underlag till moduler

• Skrifter, nyhetsbrev om 

åtgärder



Uthållig produktion  med god markvård

• god dränering

• mellangrödor

• ökad vallodling

• smart bearbetning

• bra markstruktur

• bevarad mullhalt

• kolinlagring

• minskade närings-

förluster



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



Diskutera!

1. Hur når vi unga lantbrukare?

› Vilka kanaler ska vi använda?

› Vilka argument är viktiga?

2. Vad är viktigast för att rådgivningsföretagen 

ska engagera sig i och prioritera Greppa 

Näringen? 

› Arbetsformer?

› Feed back? erkänsla?

› Annat?



Vad väntar i nästa 

landsbygdsprogram?



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



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 och 

presentera en nationell strategi

• Gemensamma ”resultatindikatorer” fastställs på EU-

nivån



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



Arbete med innehåll och budget

• EU-finansieringen förväntas minska 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

• Sverige tar nu fram en strategi under 2021



Tack för din medverkan…

och lycka till i 

Greppa-arbetet!


