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Protokoll nr 1/2022 från möte med Övervakningskommittén för 

landsbygdsprogrammet 

Tid: Den 31 maj 2022 

Plats: Hotell Sign, Stockholm  

Dagordning: Se bilaga 1 

Deltagare: Se bilaga 2 

 

1 Mötets öppnande  

Åsa Wolgast Broberg (Näringsdepartementet) förklarar mötet öppnat och hälsar alla väl-

komna. Det saknas representanter från Post- och telestyrelsen, Hushållningssällskapens 

förbund, Riksantikvarieämbetet, Coompanion, Kommunal och Lantbrukarnas Riksför-

bund Skogsägarna. [För protokollet: På grund av tekniska problem saknas även represen-

tanter för Lokalt ledd utveckling och Coompanion.] 

2 Godkännande av dagordningen  

Åsa Wolgast Broberg (Näringsdepartementet) hör efter om dagordningen kan godkännas.  

Beslut 

Övervakningskommittén beslutar att godkänna dagordningen. 

3 Årsrapport för 2021 

Thérèse Ljungquist (ÖK-sekretariatet) presenterar årsrapport för 2021 för landsbygdspro-

grammet 2014 - 2022 (se bilagor 3 och 4). 

Diskussion 

Berit Mattsson (Västra Götalandsregionen) vill veta varför covid-19 relaterade problem 

inte nämns samt hur utvärderingar tas omhand. Sofia Emilsson (Ekologiska lantbru-

karna) önskar mer information och slutsatser i sammanfattningen till prioritering 4 i års-

rapporten. Thérèse Ljungquist svarar att covid-19 nämns i avsnitt 3. Lena Callisen (Jord-

bruksverket) och Åsa Wolgast Broberg (Näringsdepartementet) svarar att man grans-

kar utvärderingarna och att de utgör underlag för stödutvecklingen. Maria Gustavsson 

(Landsbygdsnätverket) nämnde att nätverket sprider alla utvärderingar genom sina ka-

naler. 
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Beslut 

Övervakningskommittén godkänner årsrapport 2021 för landsbygdsprogrammet 2014-

2022.  

ÖK-sekretariatet får kommitténs tillåtelse att vid behov uppdatera uppgifter och göra red-

aktionella ändringar i rapporten. [För protokollet: Uppdatering har gjorts enligt önskemå-

let från Ekologiska lantbrukarna. Se reviderad rapport.]  

4 Jordbruksverkets lägesrapport 

Sara Grigoryan och Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) presenterar lägesrapporten (se bi-

laga 5). 

Diskussion 

Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) ställer sig frågande till varför målupp-

fyllelsen är låg för kompensationsstödet. Linnéa Asplund (Jordbruksverket) svarar via 

länk att värdet är lite högt satt och från början var det inte tänkt som målvärde. Värdet 

avser även områden där ersättningen är noll. Den ansökta arealen motsvarar därför inte 

målarealen, vilket gör att måluppfyllelsen blir låg. Sofia Björnsson konstaterar att det som 

redovisas uppenbarligen är all areal och förklaringen till differensen är djurtätheten. Ste-

fan Carlsson (Länsstyrelsen) bekräftar och tillägger att alla som söker stödet inte får stöd 

på grund av att de saknar djur, en effekt av att familjejordbruken blir färre. Sofia Björns-

son anser vidare att utfallet för ersättningarna restaurering av betesmarker och slåtterängar 

och omställning till ekologisk produktion borde redovisas kumulativt. En ögonblicksbild 

säger inget om trenden. Sofia Emilsson (Ekologiska lantbrukarna) önskar att trenden i 

måluppfyllelsen rapporteras framöver. Josefin Hjort (Havs- och vattenmyndigheten) 

vill understryka det som sagts. Målvärden och resultat ska visas på rätt sätt. Att utfallet 

visar att ett färre antal insatser har genomförts behöver inte innebära att effekten i miljön 

är sämre, men det är svårt utvärdera effekterna av dessa. Redovisningen ska vara så rätt-

visande som möjligt. Sara Grigoryan svarar att målet för dessa ersättningar är ett årligt 

mål och därför redovisar vi på det sättet, men framöver kan vi även försöka visa kumula-

tiva värden för ersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar och ersättning 

för omställning till ekologisk produktion. Lena Callisen (Jordbruksverket) förklarar att 

det är svårt att ändra upplägget i rapporten, vi måste förhålla oss till det som går att ta 

fram. Att visa effekter är inte syftet här, det görs i utvärderingar. Linnéa Asplund poäng-

terar att redovisningen görs enligt EU-kommissionens anvisningar. 

5 Fördjupning om kompetensutveckling och rådgivning 

Stephanie Kindbom (Jordbruksverket) ger en fördjupad bild av åtgärderna kompetensut-

veckling och rådgivning (se bilaga 6). 

Diskussion 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) menar att en föränderlig värld innebär att kun-

skaper förändras snabbt också. Kan det vara så att lantbrukarna anser att kurserna som 

erbjuds inte är relevanta eller aktuella för deras situation? Skulle i så fall en förstärkning 

av åtgärden utbildning för rådgivare vara bra? Stephanie Kindbom svarar att det stämmer 

att man i vissa fall anser att kurser är för allmänt hållna. Det är viktigt att skapa förutsätt-

ningar att komma ut med rätt kunskap och utbildning för rådgivare för att de ska kunna 

ge rätt kurser. Fortbildning av rådgivare är möjligt att arbeta med inom ramen för stödet 

till kompetensutveckling och finns beskrivet i den strategiska planen. Sofia Björnsson 

(Lantbrukarnas Riksförbund) funderar kring nuvarande system jämfört med förra och 
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om det var några stora förändringar. Kompetensutveckling är inget nytt i programmet. 

Det görs många undersökningar om efterfrågan och behov, men ändå är intresset svagt i 

slutändan. Ju större system desto högre förväntningar på kvalitet. Lantbrukare menar en-

ligt Sofia ibland felaktigt att kurserna inte har hög kvalitet. Det är ett gemensamt ansvar 

att arbeta för högt deltagande. Stephanie Kindbom svarar att tidsåtgången är en faktor. 

Exempelvis hade man en satsning på lean-lantbruk som pågick under 18-månader. Den 

lockade inte så många som man hoppats och det var ett stort åtagande tidsmässigt. Även 

om deltagarantalet var lägre än man hoppats på, verkar de lantbrukare som deltagit 

mycket nöjda med kursen. Det är viktigt att målgruppsanpassa kompetensutvecklingen, 

den får inte vara för allmän. Greppa näringen har ett bättre utfall när det gäller målupp-

fyllelsen för antalet deltagare.  

Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) kommenterar om skillnader från förra programperioden. 

Större förändringar var att stödet gick till den som gick utbildningen medan nu till anord-

naren. Stödet var heller inte uppsplittrat på delåtgärder och fokusområden. Stefan Carls-

son (Länsstyrelsen) menar att en skillnad jämfört med förra programperioden är att åt-

gärden är bredare men med många fokusområden. Systemet kräver att man driver många 

projekt. Nuvarande system är ganska dyrt att administrera jämfört med förra och mer 

pengar behöver läggas på administration nu. Irene Oskarsson (Sveriges Hembygdsför-

bund) undrar om man vet vad som efterfrågas. Kan det vara rätt approach att förklara att 

”den här behöver du gå”? En annan fråga är om covid-19 inte har påverkat mer? Stephanie 

Kindbom svarar om efterfrågan att även om kunskapen behövs är upplevelsen att det inte 

träffar rätt. Det finns en del att göra där, för att locka rätt målgrupp till rätt typ av kompe-

tensutveckling. Covid-19 har påverkat genomförandet, eftersom en del planerade fysiska 

kurser inte har kunnat genomföras. Olof Johansson (Jordbruksverket) håller med om att 

behovsanalyser är gjorda. Dialoger har hållits genom olika workshops under våren 2022 

för att få fram efterfrågan och där stödet för kompetensutveckling kan göra skillnad. Det 

är en viktig åtgärd för att stärka konkurrenskraften. Jenny Ekman (Naturskyddsför-

eningen) undrar om högre deltagarantal för etablerade kurser som Greppa näringen beror 

på att det är fler deltagare eller om det beror på en mer realistisk målsättning. Stephanie 

Kindbom kan inte svara på om Greppa näringen har en mer realistisk målsättning, men 

det kan vara så eftersom man har byggt upp erfarenhet i och med att Greppa pågått under 

en lång tid och därför har en mer realistisk bild. Greppa näringen har sin grund i att ut-

bildning och rådgivning ska vara av sådan kvalitet och omfattning att det ska kunna 

minska behovet av detaljerad lagstiftning på miljöområdet. 

6 Lägesrapporter från handläggande myndigheter 

Anna Olofsson (Länsstyrelsen) inleder med att konstatera att det varit intensiva år för 

länsstyrelserna, bland annat med återkrav och utbetalningar och det har även varit dis-

kussioner om krisstöd. Länsstyrelserna har klarat av uppgifterna. Sammantaget är det 

glädjande att konstatera att det går åt rätt håll.  

Stefan Carlsson (Länsstyrelsen) fortsätter att redovisa läget från länsstyrelsernas sida. 

Även Anders Frisk (Skogsstyrelsen), Camilla Jägerhem (Tillväxtverket), Maria Gustafs-

son (Landsbygdsnätverket) redovisar läget utifrån sina respektive organisationer (se bi-

laga 7-9). Birgitta Söderberg (LLU) kan inte koppla upp till mötet men bifogar en uppda-

terad presentation efter mötet (se bilaga 10). 

Ingela Nilsson (Sametinget) redovisar muntligt. Från Sametingets sida har man sett en 

långsam återgång från pandemin. Det har varit två hårda vintrar för renbetet, 2020 på 

grund av mycket snö, 2021 på grund av lång vår. Även i år har det varit tufft. Klimatför-

ändringarna syns. Stora tjurar behövs eftersom de underlättar de mindre djurens bete när 
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det är mycket snö. Om de inte orkar blir det kris och utfodring behövs. Rennäring ingår i 

konkurrenskraftsstöden. Verksamheten påverkas av högt dieselpris och det blir dyrare för 

yngre som ska bygga på avlägsna platser på fjällen. Att bygga vid dessa platser är även 

en miljöåtgärd som minskar behovet att köra. Ingela Nilsson förklarar vad en sameby är. 

Det en juridisk person och avser ett avgränsat geografiskt område med ett högsta antal 

renar. För enskilda renägare i samebyn är det därför svårt öka sitt renantal. Startstöd har 

haft högt söktryck, men så är det inte längre. Vi har kommit till en brytpunkt och frågan 

är vad som har skett? Sannolikt handlar det om ökade kostnader. Det är svårt att hålla 

verksamheten igång med för få renar och det är också dyrt utfodra när betet är dåligt eller 

svåråtkomligt. En positiv trend är att det kommit in fler tjejer. Mentorsprogram finns för 

att föra över kunskaper. Förädlingsstödet går lite tungt. Kompetensutvecklingsåtgärden 

drivs i Sametingets egen regi. En behovsanalys ligger som grund. Kompetensutvecklings-

åtgärden omfattar bara prioriteringen flera jobb. Förädlingsstöd är viktigt för att behålla 

pengarna i företagen. Sametinget jobbar mycket med det i kompetensutvecklingsåtgär-

den. Kompetensutvecklingsbudgeten inom landsbygdsprogrammet räcker inte till allt. En 

viktig insats har varit mikroföretagare på fysisk marknad. Det har legat nere under pan-

demin. Sametingen har fått återstartsmedel från Tillväxtverkets React-medel och peng-

arna har bland annat använts för att utveckla den digitala marknaden. Viss del av budgeten 

för övriga stöd kommer man inte kunna använda utan de pengarna lämnas tillbaka. För 

vissa stöd kan det uppstå konkurrens med Leader. Jordbruksverket ansvarar för rennä-

ringens behov. Det är viktigt för Sametinget att kunna jobba med helheten till målgruppen 

som är spridd företagsmässigt och geografiskt. Sametinget menar också att det är viktigt 

för målgruppen att se värdet av Sametinget. Sametinget arbetar för närvarande med ett 

regeringsuppdrag om rennäring och arbetsmiljö. Där tittar man på vilka åtgärder som 

krävs för en förbättrad arbetsmiljö.  

Diskussion 

Niclas Purfürst (Jordbruksverket) kommenterar sista bilden i Länsstyrelsens presentat-

ion vad gäller frågan från stödsökande om ansökningar som budgeten inte räcker till kan 

ligga kvar till nästa program. Dessa måste avslås och skickas in på nytt i nästa program-

period, om inte insatsen påbörjats. Det är ingen bra ordning, men det beror på att det är 

andra förutsättningar i nya programperioden. Vi tar med erfarenheten från förra program-

skiftet inför öppnandet 2023, då vi öppnade tidigt med långa handläggningstider som 

följd. Det är önskvärt att minska glappet mellan programperioder, men vi ska ha med den 

erfarenheten. Behovet av parallella system ska minimeras. Sofia Björnsson (Lantbru-

karnas Riksförbund) har frågor om hur det kommer bli vid övergången till nästa pro-

gramperiod. Olof Johansson (Jordbruksverket) säger att han ska nämna något om det 

senare. Anna Olofsson (Länsstyrelsen) förtydligar till Marias presentation om nätverket 

att länsstyrelsen har en representant som är med i AKIS-arbetet. 

7 Information från statssekreteraren 

Statssekreterare Oskar Magnusson (Näringsdepartementet) inleder med hur han ser på 

läget. Det är en speciell situation just nu. Det är kort tid kvar till valet och aktuella frågor 

har rört pandemin och kriget i Ukraina. Det kommer att bli en kort valrörelse efter se-

mestern. Intressanta frågor rör säkerhetsläget med nya frågor och krav. Kostnadsläget har 

försämrats och ännu mer efter invasionen av Ukraina, och priserna stiger. 

Regeringen har tre prioriteringar inom landsbygdspolitiken:  

1. Förnybar grön resurs, skog och bioekonomi. Här är målet att fasa ut rysk olja och gas. 

När det gäller energibrist och ökade priser vill man ta tillvara den gröna resursen.  



 

5 
 

2. Sveriges livsmedelsproduktion. Den är sårbar på många områden och Sverige har en 

låg självförsörjningskapacitet. I ett normalläge är låg självförsörjningsgrad inget stort 

problem men kriserna har gjort att självförsörjningsgraden har hamnat i ett annat ljus. 

Målet är att höja självförsörjningsförmågan för att klara krissituationer. Livsmedelsstra-

tegin och jordbrukspolitiken är verktyg. Det är alltid bra att handla svenskt på grund av 

höga krav på miljö och djurskydd, men det är även bra säkerhetsmässigt.  

3. Återuppbyggnad civilt försvar. Stöd ges för att snabba på återuppbyggnaden. Struktur-

förändringar tar lång tid. Det är flera myndigheter som jobbar med dessa frågor. Det hand-

lar inte bara om livsmedelskedjan, utan även energi, transport m.m. Det är viktigt att sä-

kerställa en fungerande struktur och att se till att myndigheterna har rätt uppdrag och 

finansiering. Arbetet kräver dock insatser från alla nivåer, både offentliga och privata.  

Livsmedelsstrategin är långsiktig och arbetet pågår. Det kommer dock att bli avbrott för 

sommarledigheter och val. Efter detta tar vi tag i arbetet för en ny handlingsplan. Det 

finns nog ett brett stöd för en sådan. Behovet ska jämföras med situationen när strategin 

först antogs. Vidare pågår dialog med EU-kommissionen om regional- och jordbrukspo-

litiken för att se till att allt inför 2023 blir klart och att det kommer igång. Dialogen fort-

sätter under hösten. Det kommer att hållas förhandlingsmöte idag om regionalpolitiken 

och en utestående fråga där. Regeringskansliet jobbar med det. Vad gäller kopplingen till 

krispaketen ligger strategiska planens fokus fast och det förutses inga större justeringar 

vid dialogen med EU-kommissionen. Mindre justeringar kan det dock bli. Det ska vara 

fokus på unga företagare och aktiva jordbrukare. Livsmedelsstrategins mål samt miljö 

och klimat spelar en viktig roll. Stödet till betesmarker är höjt och budgeten för politiken 

är höjd. Inriktningen är att undvika administration och se till förenklingar. Vissa stöd blir 

nationella, det gäller exempelvis stöd till bredband och rovdjursstängsel. Det första kris-

stödet var nedsättning av diesel. På så sätt kunde man snabbt få ut pengar som träffade 

rätt. På grund av situationen i Ukraina och högre priser ska regeringen stödja jordbruk, 

skogsbruk och fiske med 3 miljarder kronor. Som en jämförelse var stödet för torkan 

1,5 miljarder kronor. Det är en tuff process att sjösätta stöden snabbt. Men det är en viktig 

signal till lantbrukare att modernisering, nya bränslen etc. är viktigt framåt.  

Vidare är det tydliga prioriteringar från statsministern som präglar arbetet. Det handlar 

om omställning, gängkriminalitet, välfärdsbrott och Nato-förhandlingar. Aktuellt nu är 

klimattoppmötet, Järvaveckan, debatter och Almedalen. 

Diskussion 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) har en kommentar som rör livsmedelsförsörj-

ning. Nätverket jobbar med aktörer för blå näringarna. Företrädare för vattenbruket var 

bekymrade vid möte med den övervakningskommittén och menade att de behöver få kris-

stöd. Vidare är LLU i form av leader även en del i strategiska planen. Nyligen var lands-

bygdsministern Anna-Caren Sätherberg med i nätverkets podd. Det kom många inspel 

från leader om att vara med och stärka civilförsvarsförmågan. Det finns potential framåt 

för leader på det området. Nätverket jobbar med det. Det ska vara en leaderträff i höst där 

civilförsvarsförbundet kommer att vara med och tala om utveckling av kapaciteten. Det 

är viktigt att se detta som en resurs. Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) lyf-

ter som ordförande i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp miljö och klimat att gruppen öns-

kar mer dialog. Arbetsgruppen samlar aktörer från många organisationer. Man anser att 

det har varit för lite dialog om strategiska planen. Sofia Emilsson (Ekologiska lantbru-

karna) träffar många lantbrukare som vill ställa om och inte vara beroende av Ryssland. 

Incitamenten ser inte ut så. EU-kommissionen lämnar skarp kritik i sitt svar om strate-
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giska planen. Det är viktigt att orka ta in beredskapsperspektiv även om det är tajta tid-

planer och att man behöver få semester. Att inte adressera långsiktiga lösningar och nå 

miljömålen vore olyckligt. Många vill bidra. Lite mer helhetsgrepp om långsiktiga lös-

ningar och inte bara hantera kriser är önskvärt. Systemomställning till klimatuppbyg-

gande jordbruk behövs. Strategiska planen ska gälla i sju år. Det måste hända nu. Lång-

siktiga problem skapar de kortsiktiga kriserna. 

Oskar Magnusson svarar om vattenbrukets bekymmer att alla påverkas negativt av den 

kris vi är i. Det finns en välgrundad kritik mot regelverk. Regeringen avser reagera på 

det. Oskar Magnusson håller med om att nätverkets arbete och leaders intresse för civilt 

försvar är viktigt. Intresset för dialog om strategiska planen gäller även på ministernivå. 

Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg och LRF:s Palle Borgström pratar nästintill 

varje vecka. Arbetet med strategisk plan behöver fredas under tiden för det intensiva ar-

bete som nu pågår, men man ska tillgodose insyn om strategiska planen. Oskar Magnus-

son svarar Ekologiska lantbrukarna att det finns utmaningar som är tydligare idag än när 

strategiska planen togs fram. Förslag till jordbruksavdrag för att ställa om till hållbara 

bränslen är ett exempel på det. Man bör titta vidare på specifika problem för jordbruket. 

Jenny Ekman (Naturskyddsföreningen) håller med Ekologiska lantbrukarna och menar 

att det finns behov att ta med miljömål för 2030. Att miljöfrågor behöver vara med sägs 

även i livsmedelsstrategin. Omställning till fossilfritt bör tas med i krisstöden. När det 

gäller självförsörjningsgraden bör man titta på ekologiska jordbrukare och dra lärdomar. 

Man ska undvika inlåsning. Anna Olofsson (Länsstyrelsen) menar att införande av kris-

stöd behöver gå fort och bli rätt. Det behöver hållas enkelt för att länsstyrelsen ska klara 

hanteringen. 

Oskar Magnusson håller med Länsstyrelsen. Stöden är tidsbegränsade. När det gäller Na-

turskyddsföreningens kommentar är det rätt att man behöver jobba aktivt med dessa per-

spektiv. Det märks på EU-nivå att miljö ställs mot ökad produktion. Det finns risk för att 

målen inte nås och att företag fastnar i metoder som inte är miljömässiga. 

8 Aktuell information om framtida ÖK 

Åsa Wolgast Broberg (Näringsdepartementet) hänvisar till EU-reglerna som säger att 

en övervakningskommitté (ÖK) ska inrättas senast tre månader efter det att EU-kommiss-

ionen har godkänt den strategiska planen. Det är inte förrän någon gång sent i höst som 

tre månader har passerat. Nuvarande ÖK kommer att fortsätta ha ansvar för landsbygds-

programmet så länge det pågår och ett parallellt ÖK kommer att inrättas för strategiska 

planen. Många ledamöter kommer att vara desamma. Mötena ska läggas så att det passar 

för dem som sitter i flera kommittéer. Frågan bereds inom Regeringskansliet. Näringsde-

partementet återkommer när besked finns. Beslutet kommer inte att remitteras, då det inte 

är något krav här. Spontana inspel tas dock emot. Det är lite problematisk att tillträda tre 

månader efter godkännandet med tanke på att man inte kan vänta med beslut om ur-

valskriterier. Därför finns en punkt på dagordningen att lämna inspel om urvalskriterier. 

Det är inte en fråga för den här kommittén, men det är bra att ta in synpunkter. 

Diskussion 

Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) undrar om man måste vänta tre måna-

der. Åsa Wolgast Broberg svarar att det kan göras tidigare, men att det finns skäl att in-

vänta den slutliga utformningen av strategiska planen. Ordföranden tillägger att det är 

prioriterat att svara på kommissionens observationer. 
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9 Information om urvalsprocessen för kommande programperiod 

Håkan Hylén och Mats Lannerstad (Jordbruksverket) informerar om urvalsprocessen i 

kommande programperiod (se bilaga 11). Man har haft ett bra samarbete med handläg-

gande myndigheter. Materialet blir officiellt nästa vecka (7 juni) när det ska skickas till 

länsstyrelserna m.fl. för förankring och som underlag inför handläggande myndigheters 

val senare i höst. 

Diskussion 

Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) uppfattar att det är bråttom med förank-

ringen och undrar om man planerar för remiss eller större möte. Det är svårt att förstå och 

om det är förenkling och förbättring även för de som söker stöd. Det är otydligt beskrivet 

om fler organisationer än handläggande myndigheter ingår i arbetet. Håkan Hylén svarar 

att urvalskriterierna utgår från den strategiska planen. Det innebär att urvalskriterierna 

bygger på en röd tråd som utgår från syftena med respektive åtgärd och som tydligt kopp-

lar till EU:s gemensamma jordbrukspolitik via den SWOT-analys och behovsanalys som 

tagits fram tidigare. Fram till december 2021, då regeringen beslutade om Sveriges stra-

tegiska plan, har det funnits möjligheter att påverka planen från bransch- och intresseor-

ganisationernas håll i samband med sakråd som hållits med berörda parter för att fånga 

upp synpunkter. Vidare betonar Håkan Hylén att de föreslagna urvalskriterierna för pro-

jekt- och investeringsstöden i strategiska planen är betydligt tydligare, mer ändamålsen-

liga och enklare att hantera för både sökande och handläggare, jämfört med dagens lands-

bygdsprogram. Jenny Ekman (Naturskyddsföreningen) noterar att det inte finns några 

urvalskriterier om miljö i investeringsstödet för ökad konkurrenskraft. En fråga är också 

om ÖK kommer att få se alla urvalskriterier. Håkan Hylén svarar att ÖK kommer att höras 

om alla urvalskriterier enligt förordning 2021/2115. När arbetsgrupperna har formulerat 

urvalskriterierna, har de utgått från de syften som angivits för respektive åtgärd i den 

strategiska planen. Innan arbetsgrupperna slutligen formulerat urvalskriterierna har grup-

perna säkerställt att det finns en logisk koppling mellan åtgärdens syften och de urvalskri-

terier som formulerats. Det måste finnas uttryckt i åtgärdsbeskrivningen en skrivning eller 

formulering som utgör grund för att formulera urvalskriterier. Miljö ska finnas formulerat 

i stödets syfte i åtgärdsbeskrivningen om det ska vara ett urvalskriterium för en specifik 

åtgärd.  

Anna Olofsson (Länsstyrelsen) kommenterar att detta ska förankras i länen i höst. Det 

är komplext även om det är förenklat. Det är viktigt att hålla sig på en miniminivå i kom-

plexitet och frågan är om den tanken har funnits med. Håkan Hylén svarar att man har 

skalat ner antalet urvalskriterier från dagens 1 340 till drygt 100, men har ändå med den 

regionala möjligheten till att påverka. Det kommer att vara ett begränsat antal valbara 

urvalskriterier för att inte få det för komplext. Vidare har Jordbruksverket hållit ett antal 

digitala informationstillfällen för handläggande myndigheter med möjligheter att ställa 

frågor dels om upplägg, poängsystem och IT-stöd, dels om sakinnehållet i urvalskriteri-

erna. Mötena är öppna för alla som vill delta. Ytterligare digitala informationstillfällen 

och kommer hållas den 1-2 september.  

Pia Nilsson (Sveriges lantbruksuniversitet) är förvånad över att det inte ska vara någon 

remissrunda då det finns mycket att spela på i detaljerna. Det finns nyckelord i olika kri-

terier, exempelvis hur man definierar nettonuvärde. Det hade varit bra med en remiss-

runda till forskare om hur man ska mäta på ett precist sätt. Håkan Hylén svarar att det 

före regeringsbeslutet om den strategiska planen gavs möjligheter att påverka sakinnehål-

let på politisk väg (sakråd, bilaterala samtal). I slutet på 2021 hölls samråd med handläg-

gande myndigheter om urvalskriterierna med tillhörande bedömningsgrunder, poängkrav 
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och de ändamålsenliga frågor som ska ställas till den som söker stöd. I detta samråd fång-

ade arbetsgrupperna upp erfarenheter från handläggare av projekt- och investeringsstöd i 

nuvarande programperiod. När det gäller nyckelord eller definitioner som används för 

urvalskriterierna förklaras dessa utförligt i bedömningsgrunderna, ibland till och med ge-

nom exempel. Detta för att öka förståelsen av vad som avses för både den som handlägger 

och den som söker stöd. Detta menar Jordbruksverket leder till ökad transparens och li-

kabehandling. Sofia Emilsson (Ekologiska lantbrukarna) ser problematik med målkon-

flikter och menar att man ska sträva efter hållbar konkurrenskraft. I annat fall kanske 

kortsiktig lönsamhet riskerar att prioriteras. Det är den storskaliga produktionen som får 

störst problem snabbast. Hur säkerställs hållbarhetskriterier? Håkan Hylén svarar att bara 

det som finns med i strategiska planen ingår i urvalskriterierna. Det är redan formulerat 

där. Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) undrar vad det betyder att ÖK ska 

höras.  

Urve Laas (EU-kommissionen) förtydligar att ÖK för den strategiska planen ska yttra 

sig om urvalskriterierna. Det stämmer att ÖK ska inrättas senast tre månader efter att den 

strategiska planen har godkänts av EU-kommissionen. Från kommissionens sida ser man 

gärna att kommittén inrättas i ett tidigt skede för att bland annat kunna yttra sig om ur-

valskriterierna. Tre månader är absolut sista dagen och det är bra om det sker tidigare. 

När är dock upp till varje land. 

I den fortsatta processen kommer Håkan Hylén och Mats Lannerstad att samla in kom-

mentarer och återkomma med skriftligt underlag. Från Jordbruksverkets sida har man 

krav på förenkling. Det kommer en samlad beskrivning om hur det ser ut till november. 

Då ska man förklara processen mer i detalj och redovisa alla delarna för att övervaknings-

kommittén ska kunna ge input. 

10 Information från Förvaltningsmyndigheten 

Olof Johansson (Jordbruksverket) ger en uppdatering av Jordbruksverkets arbete med 

reformen. Verket arbetar tillsammans med Näringsdepartementet med svaren till EU-

kommissionen för att få den strategiska planen godkänd. Alla EU-regler är ännu inte 

klara. Parallellt jobbar Jordbruksverket med att se till att det blir ett införande i tid. Det 

omfattar IT, föreskrifter, förordning, urvalskriterier och handläggningsrutiner. I arbetet 

ingår även andra stödmyndigheter. Det arbetet måste göras nu trots att den strategiska 

planen inte är godkänd än. Vägval behöver göras redan nu för att klara införandet i tid. 

Jordbruksverket arbetar även med avslut av nuvarande landsbygdsprogram och det arbe-

tet består av flera delar. För att nå ett högt budgetutnyttjande ska en handlingsplan tas 

fram. I den anges möjliga åtgärder och tidplan. Verket arbetar på ett liknande sätt som i 

förra avslutet och då blev det ett högt nyttjande av budgeten. Planen är att den strategiska 

planen ska öppna i januari 2023 för projekt- och investeringsstöden. Ansökningar som 

rör innevarande program ska ha kommit in under 2022. Det kan bli aktuellt att öppna 

strategiska planen senare för vissa stöd om pengar finns kvar. Stöd som inte finns i stra-

tegiska planen kan fortsätta i landsbygdsprogrammet.  

Niclas Purfürst (Jordbruksverket) ger en uppdatering av läget vad gäller aktuella revis-

ioner. Det har varit en uppföljande revision avseende blockdatabasen, men ingen rapport 

har kommit än. Revisionen har granskat hur vi uppdaterar betesmarker. Det har varit re-

visioner 2020 och 2021 om projekt- och företagsstöd som vi inväntar svar på. Där hade 

revisorerna bland annat kritik mot urvalskriterierna. Det har varit en hel del skriftväxling 

med revisorerna om metoden med väsentlighet och risk. I fråga om revisionen om miljö-

ersättningar, kompensationsstöd och ekologisk produktion finns en del utestående frågor. 
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Svar efter bilateralen ska lämnas inom kort. En fråga är vad som händer vid femårsåta-

ganden om man inte söker utbetalning under ett av åren. EU-kommissionen tycker att de 

inte att detta är tillräckligt beaktat i riskurval och avisering för fältkontroll. Slutligen kan 

nämnas att ESV gör ett årligt uttalande i en revisionsrapport för det gångna räkenskaps-

året. Årets slutsats är att Jordbruksverket på det hela taget uppfyller både årsräkenskaper 

och utgifternas laglighet och korrekthet, vilket är positivt. Förra året var det sämre då 

återkravsdelen saknades.  

11 Information från Näringsdepartementet 

Åsa Wolgast Broberg (Näringsdepartementet) kompletterar Oskar Magnussons inform-

ation med läget om strategiska planen. Regeringen fattade beslut i december om förslaget 

till strategisk plan. Förslaget skickades sedan till EU-kommissionen som i sin tur har åter-

kommit med frågor. Ännu räknar Näringsdepartementet med att svar kan ges innan se-

mestern, men man inväntar kommissionens besked. Tidplanen är utmanande och även 

innehållet i frågorna. Vidare pågår arbete med en ny svensk förordning och även före-

skrifter diskuteras med Jordbruksverket. Regeringen har fattat beslut om att vissa stöd 

inte längre ingår i programmet. Det kommer i stället att bli nya och nationella stöd och 

arbetet med det involverar Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket och 

Skogsstyrelsen. Jordbruksverket har fått i uppdrag att undersöka ny rådgivning för betes-

markerna. En första del på detta uppdrag ska redovisas innan semestern. Länsstyrelserna 

har fått i uppdrag att titta på uppgifter som gäller ajourhållningen. Här förväntas svar från 

både länsstyrelserna och Jordbruksverket. Inspel har kommit om leaderadministrationen 

från länsstyrelserna och Jordbruksverket. I fråga om nuvarande programperiod delar Nä-

ringsdepartementet Jordbruksverkets funderingar om bästa sättet att avsluta programmet. 

Det är Jordbruksverkets ansvar men man har en kontinuerlig dialog. Näringsdepartemen-

tet hoppas att Jordbruksverket ska kunna gå ut med information snart. 

Diskussion 

Sofia Emilsson (Ekologiska lantbrukarna) lyfter fråga om målkonflikter vad gäller kon-

kurrenskraft och hållbarhet. Hur stora möjligheter finns det att se över detta? Åsa Wolgast 

Broberg svarar att det har skett förändringar i SWOT och det är förändringar på många 

punkter. Ordföranden tillägger att alla stöd inte kan möta alla mål, vissa val måste göras. 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) undrar när svaren som skickas på EU-kom-

missionens observationsbrev kommer att bli offentliga. Åsa Wolgast Broberg svarar att 

det kommer ett regeringsbeslut och då blir det offentligt. Planen är ännu att det ska 

komma före semestern. 

12 Information från EU-kommissionen 

Urve Laas (Europeiska kommissionen) presenterar sin nya kollega Anneli Weinholt. 

Urve har jobbat ensam med Sveriges program ett tag och det är bra att man nu är en person 

till. Anneli Weinholt (Europeiska kommissionen) är glad att vara med idag. Lägesrap-

porterna har underlättat inskolningen.  

Urve Laas ger en lägesuppdatering. Kommissionen fick ta del av det svenska förslaget 

till strategisk plan innan jul och hade från och med då tre månader på sig att återkomma 

med synpunkter. Dessa finns publicerade på EU-kommissionens webbplats. Näringsde-

partementet har även gett sina första reaktioner på de övergripande synpunkterna. Dessa 

är publicerade på Regeringens webbplats. Det pågår dagliga samtal om ändringar, förtyd-

liganden och vad som ska vara med i planen och inte. Det är en avvägning om saker ska 

vara med i planen av transparensskäl eller om de bör lyftas ut för att inte detaljer ska leda 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
https://regeringen.se/artiklar/2022/04/fortsatt-dialog-om-den-strategiska-planen-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken/
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till ”onödiga” programändringar. När kommissionen och Sverige är överens om en ny 

version behöver kommissionen ungefär två månader på sig att godkänna den.  

När det gäller krispaket så har många lantbrukare fått problem med likviditet. Kommiss-

ionen har lämnat förslag om att ändra den nuvarande landsbygdsförordningen 1305/2013 

för att göra det möjligt att genom en programändring lägga till en ny åtgärd som kan svara 

mot prisuppgångar, inflation etc. Ändringsförslaget är ännu inte godkänt. Genom den fö-

reslagna åtgärden finns möjlighet att ge en klumpsumma i stöd till lantbrukare och små-

företag för att skapa likviditet. Stödet ska finansieras inom nuvarande budgetramar för 

landsbygdsprogrammet. I fråga om EU:s långtidsvision för gles- och landsbygder fortgår 

arbetet och det kommer bland annat att hållas en konferens i juni. 

Diskussion 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) nämner Jordbruksverkets yttrande till rege-

ringskansliet om nätverket i framtiden. Det står i förordningen att en uppgift för nätverket 

är att utveckla rollen för att stödja förvaltningen. Jordbruksverket pekar på fem punkter 

där förvaltningen skulle kunna dra mer nytta av nätverket. Utifrån det skulle man kunna 

ha dialoger samlat och vinna tid om urvalskriterierna kunde diskuteras via befintliga ar-

betsgrupper i nätverket. Olof Johansson (Jordbruksverket) håller med. Sofia Emilsson 

(Ekologiska lantbrukarna) lyfter att Sverige var bland de första att lämna in sin strate-

giska plan, men att dialoger inte hanns med för att det var bråttom. Det finns risk för 

målkonflikter då vissa ersättningar ska främja miljö och klimat samtidigt som det finns 

andra stöd som inte har hållbarhet som mål. Har det diskuterats i andra länder också? Får 

det förekomma? Urve Laas svarar att en sådan politiskt diskussion pågår också på EU-

nivå. Det är inte nödvändigtvis målkonflikter. Kriget i Ukraina och en stor rädsla för 

sämre livsmedelsförsörjning är en push för Gröna given och att utnyttja krisen för att 

ställa om. Lösningarna ser olika ut i olika länder. De planer som har lämnats in diskuteras 

internt inom hela kommissionen. Observationsbreven har tillkommit efter långa interna 

förhandlingar. 

13 Övriga frågor 

Pia Nilsson (Sveriges lantbruksuniversitet) är intresserad av utvärderingar över tiden. 

I arbetet med landsbygdsprogrammet samlas mycket data in. Utvärderingsbudgeten har 

dock, enligt Pia, beräknats till någon promille. Det är viktigt att göra data tillgänglig och 

att engagera ex-jobbare. Håkan Hylen (Jordbruksverket) nämner att detta har gjorts vad 

gäller investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (Wixe och Jordbruksverket) om använd-

barheten i urvalskriterierna. Mats Lannerstad (Jordbruksverket) tillägger att data kom-

mer in i systemet och man kan ta ut den som excelfiler. Det var svårare förut. National-

ekonomer har önskat klara definitioner, till exempel nuvärde, och där det finns en klar 

definition. Olof Johansson (Jordbruksverket) håller med om att det är ett viktigt uppdrag 

att genomföra utvärderingar. Utvärderingssekretariatet gör även djupare utvärderingar. 

Primärdata kan vara svår att dela ut av sekretesskäl. Sara Grigoryan (ÖK-sekretariatet) 

nämner att utvärderingssekretariatet kommer att presentera utvärderingsplanen för kom-

mittén vid nästa möte i höst. 

Sofia Emilsson (Ekologiska lantbrukarna) menar att kris, inflation etc. som ger ett nytt 

läge där allt är dyrare kan göra att det finns behov av att se över kostnadskalkylerna för 

miljöersättningarna, som kanske inte stämmer längre. Ordföranden svarar att krisen har 

kommit hastigt och ingen vet vart vi är på väg eller hur det slår igenom på priser. Man 

kan skruva på och försöka förbättra läget under strategiska planen, men regeringen vill få 

den klar och grundstrukturen gäller. Vi har gjort ett träget arbete tillsammans i Sverige 
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med frågor om miljö, klimat och aktiva brukare. Fokus är på att komma igång med pro-

grammet och vi ska också kunna administrera stöden på ett bar sätt. Men planen måste gå 

att förvalta. Alla beslut behöver fattas i tid. Den förändrade prisbilden, valet med mera 

innebär att förändringar kan ske, men vi är inte där än. 

14 Nästa möte 

Ordföranden föreslår ett datum i november som inte omedelbart avfärdas och en handupp-

räckning indikerar att ledamöterna önskar fysiskt möte. ÖK-sekretariatet kommer att åter-

komma med datum och plats samt form för mötet. 

15 Utvärdering 

Utvärdering av mötet görs via Mentimeter. Resultatet av utvärderingen finns i bilaga 12. 

16 Mötets avslutande  

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar ledamöterna. Det har varit mycket att ta 

in och ledamöterna har varit med och bidragit till genomförandet. Ordföranden tackar 

även ÖK-sekretariatet för deras arbete.  

 

 

Tobias Olsson   Thérèse Ljungquist 

Ordförande    Övervakningskommittén sekretariat 

 

 

 

Protokollet har signerats, men på grund av krav på tillgänglighetsanpassning publiceras det 

utan namnunderskrifter på webbsidan. 
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