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Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Regeringsuppdrag att inrätta en samordningsfunktion för
ekologiska livsmedel samt att utarbeta en åtgärdsplan med
etappmål

Bakgrund
Av regeringsuppdrag från den 15 juni 2017 framgår att Jordbruksverket i samråd med
berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan
samt konsument- och miljöorganisationer ska inrätta en samordningsfunktion för produktion,
konsumtion och export av ekologiska livsmedel. I uppdraget ingår även att ta fram en
åtgärdsplan för att nå målen för den ekologiska produktionen och konsumtionen i
regeringens handlingsplan, som är framtagen inom ramen för livsmedelsstrategin.
Uppdraget löper till och med 2019 och ska delrapporteras senast den 28 februari 2018 samt
senast den 28 februari 2019. Slutrapportering ska ske senast den 28 februari 2020.
En åtgärdsplan utarbetades under andra halvan av 2017 samt under januari och februari 2018
och beslutades den 22 februari 2018. I arbetet med åtgärdsplanen involverades samtliga delar
av livsmedelskedjan och den förankrades därmed brett. Rapportering av arbetet med
åtgärdsplanen lämnades till regeringen till den 28 februari 2018.

Verksamhet mars 2018 - februari 2019
När åtgärdsplanen var överlämnad påbörjades arbetet med att inrätta samordningsfunktionen.
Jordbruksverket diskuterade samordningsfunktionens utformning tillsammans med externa
aktörer under tidig vår 2018 och den sammanfattas i följande skiss:
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Samordningsfunktionen har stadgar, se bilaga. I korthet fungerar arbetet enligt nedan.
Samordningsfunktionen drivs av ett mindre sekretariat som består av fyra anställda på
Jordbruksverket. Sekretariatets huvudsakliga sysslor har varit följande:












bestämma huruvida medel ska utlysas eller om åtgärder ska upphandlas
kalla till samråd med externa aktörer inför prioritering av åtgärder
sammankalla till styrgruppsmöten samt förbereda och följa upp dem
ta fram förslag för vilka projekt som ska beviljas medel
bereda beslut om tilldelning av medel samt följa upp alla pågående projekt
svara på frågor från pågående projekt när de uppkommer
delta i och stimulera till nätverkande och erfarenhetsutbyte
skaffa kunskap om EU:s statsstödsregler
omvärldsbevaka den ekologiska marknaden
ha dialog med Näringsdepartementet
rapportera till Näringsdepartementet enligt uppdragen

Styrgruppens ordförande och vice ordförande är anställda på Jordbruksverket. Ett tiotal
externa aktörer tillfrågades om en plats i styrgruppen och ungefär lika många aktörer fick
frågan om att ingå i referensgruppen. Flera tackade nej till att ingå i såväl styrgrupp som
referensgrupp. Skäl som angavs var tidsbrist, att man inte kunde ställa sig bakom målen i
regeringens handlingsplan eller inte kände sig tillräckligt berörda. Slutligen skapades en
styrgrupp som består av Jordbruksverket (ordförande och vice ordförande), LRF, KRAV,
Livsmedelsverket och Kost & Näring. Projektledaren för ekouppdragen på Jordbruksverket
är ständigt adjungerad till styrgruppsmötena.
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Styrgruppens roll har varit att ha synpunkter på prioriteringar mellan åtgärder inför
utlysningar samt hur medel ska tilldelas inför beslut. Under 2018 hölls fem styrgruppsmöten.
Enhällighet eftersträvas, men det är Jordbruksverket som fattar alla beslut. Projektledaren
och sekretariatet ansvarar för att förbereda samt följa upp styrgruppsmötena. Protokollen
läggs ut på Jordbruksverkets webbplats där även annan information om uppdragen finns.
Referensgruppen består av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Konsumenter,
Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Referensgruppens roll är främst att vara
bollplank vid behov.
Sekretariatet har haft ett fysiskt samråd med externa aktörer. Övriga samråd har varit korta
över telefon eller via Skype.
En mer detaljerad redogörelse för vilka aktiviteter som satts igång via
samordningsfunktionen finns i den rapportering som görs enligt regeringsuppdraget av den
26 april 2018 om att realisera åtgärdsplanen.

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Åsa Lannhard Öberg har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof
Johansson, Kristina Mattsson och Pär Åkesson deltagit.

Christina Nordin

Åsa Lannhard Öberg
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