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Bakgrund
 Nuvarande programperiod tar slut 2020.
 Kommissionen lade förslag till ny gemensam politik våren 2018.

 Förslaget har sedan förhandlats inom rådet och Europaparlamentet
(EP).
 Nytt val till Europaparlamentet våren 2019. Nya EP:s hantering är
ännu oklar. Tillsättning av nya EU-kommissionärer pågår.
 Medlemsländerna lyckades inte enas i rådet tidigare i somras.
 Förhandlingarna återupptagits under hösten 2019 med möten i
särskilda jordbrukskommittén i rådet samt i rådsarbetsgrupp.

Vilka är de största skillnaderna mot dagens politik?
 Istället för ett nationellt landsbygdsprogram, en ny
genomförandemodell med en sammanhållen strategisk plan för
både gårdsstöd (pelare 1) och landsbygdsstöd (pelare 2) för hela
det nationella genomförandet av politiken.
 CAP pelare 2 inte längre del av partnerskapsöverenskommelsen
 Övergång till mera resultatorienterad politik.
 Medlemsländerna ges mycket mer frihet i utformningen av den
strategiska planen inkl ökad valmöjligheter inom pelare 1
 Större fokus på uppföljningen av politiken, effekten.

Modernisera sektorn genom att främja och utbyta kunskap,
innovation och digitalisering

Främja en smart,
motståndskraftig och
diversifierad
jordbrukssektor som
garanterar
livsmedelsförsörjningen

Förbättra den
socioekonomiska
strukturen i
landsbygdsområden

1. Stödja
jorbruksinkomster
som det går att leva
på och jordbrukets
motståndskraft för
att förbättra
livsmedelstryggheten

2. Öka
konkurrenskraften
och
marknadsorienteringen med större
fokus på forskning,
teknik och
digitalisering

9. Säkra näringsrika
och hållbara
livsmedel, matsvinn
samt djurskydd

8. Främja
sysselsättning,
tillväxt, social
delaktighet och lokal
utveckling i
landsbygdsområden
inkl. bioekonomi och
skogsbruk

CAP

7. Locka unga
jordbrukare och
underlätta
affärsutveckling i
landsbygdsområden

3. Förbättra
jordbrukarnas
position i
värdekedjan

4. Bidra till
begränsning av och
anpassning till
klimatförändringar
samt hållbar energi

5. Främja hållbar
utveckling och
effektiv förvaltning
av naturresurser
som vatten, mark
och luft
6. Skydda biologisk
mångfald, stärka
ekosystemtjänster
samt bevara
livsmiljöer och
landskap

Stödja miljövård och
klimatåtgärder samt
bidra till unionens
miljö- och
klimatrelaterade mål

Förutsättningar
• Troligtvis minskad budget – minskning
med 15% av EU:s finansiering för alla
• Stort fokus på jordbruk och höga
ambitioner inom miljö och klimat

Sveriges prioriteringar i förhandlingarna
 Förenkling och effektiva åtgärder.
 Marknadsorientering.

 Ökad ambition, miljö, klimat och djurvälfärd.
 Lika konkurrensvillkor.

Regeringens mål för genomförandet av CAP i Sverige
 Genomförandet av livsmedelsstrategin, en sammanhållen
landsbygdspolitik och relevanta nationella mål inom miljö-och
klimatområdet. Detta ska göras inom ramen för de EUgemensamma målen och med beaktande av Agenda 2030.
 Jordbrukspolitiken ska genomföras på ett sätt som leder till en
effektivare politik som är enklare för myndigheter och
stödmottagare att hantera, där ett mer fokuserat utförande kan
utgöra en del.

Tidplan för förhandlingarna

Förhandlingsläget 1 okt 2019 (Sakråd)
• Fortsatt arbete i rådsarbetsgrupper
• Europaparlamentet inte beslutat om
förslaget ska backas eller tas till plenum
• Förslag till övergångsförordning aviserat till
ministerrådsmöte 14-15 okt (nu nov/dec)
• Med övergångsförordning ->ny CAP tidigast
2022

Tidplan för strategiska planen - 1 okt 2019
•
•
•
•

Utgångspunkt 2022
Swot och behovsanalys sommaren 2019
Sakråd med prioritering av behov – 1 okt
-> höst och vinter 2020 – åtgärder,
budgetfördelning, administration mm

Övergripande process för att utarbeta strategiska planen
Interventionslogiken för utformning av åtgärder

Länsrådens uppdrag till länsstyrelsernas arbetsgrupp
för framtida CAP
 Bidra med erfarenheter och synpunkter för att jordbrukarstöd och
landsbygdsutvecklingsstöd ska bli effektivare och ge bättre
måluppfyllelse.
 Identifiera och formulera ett antal områden som bedöms vara
viktigast för länsstyrelserna att gemensamt arbeta vidare med:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minskad komplexitet och ökad flexibilitet i landsbygdsprogrammet
Förenkling av administrationen
Rollfördelning och finansiering av förvaltningen
Regional fondsamordning för landsbygdens utveckling
Samordning och samverkan i förberedelsearbetet
Länsstyrelsernas roll för landsbygden
Hur de politiska målsättningarna lämpligen omsätts i genomförandet

Arbetsgruppen för framtida CAP - vad gör vi?
 Deltar i vissa avstämningar med Näringsdepartementet och
Jordbruksverket.

 Löpande kontakt med Jordbruksverkets projektledning.
 Bistår med kompetens vid beställningar från
Näringsdepartementet till Jordbruksverket.
 Arbetar med en promemoria som ska utgöra en plattform för
de ståndpunkter som länsstyrelserna bistår med till
Jordbruksverket och Näringsdepartementet, i syfte att ge en
ensad bild från länsstyrelserna.

 Sprider information om det pågående arbetet.
 Jordbruksverket sprider information om CAP-arbetet till sina
medarbetare via Ladan.

Lst bistår med prioriteringar
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prioritera målstyrning vid stödutformning
Minska komplexiteten och detaljregleringen i jordbrukarstöden
Minska antal budgetar inom landsbygdsstöden.
Lantbruk i hela landet och ökad livsmedelsproduktion kräver
stöd med regionala anpassningar.
Landsbygdsutveckling – stor potential, stöd helhetstänkandde i
företagsutvecklingen.
Lantbruket är en viktig faktor för att nå miljömålen.
Utveckla rådgivning och kompetensutveckling
Prioritera – CAP kan inte lösa allt
Stärk samordningen mellan CAP o sammanhållningspolitiken

Arbetsgruppen tillhandahåller kompetens i
förberedelsearbete
CAP arbetsgrupp tillhandahåller kompetens när behov
uppstår för analys av olika områden
 10 kompetensgrupper med sammanlagt ett 80-tal
medarbetare från hela Sverige
 I varje kompetensgrupp eftersträvas representation med
geografisk spridning från nord till syd.

