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1 Slutsatser och bakgrund 
 

1.1 Sammanfattande slutsatser  

Den stora förändringen i kommande Cap ser i dagsläget ut att bli ökade satsningar på 
miljö- och klimatområdet som ger sänkta inkomststöd. Satsningarna utgörs av 
öronmärkning för miljöåtgärder i pelare 1 och nya grundvillkor som innebär utökade 
miljö- och klimatåtgärder jämfört med dagens tvärvillkor.  

Enligt Rådets beslut i oktober 2020 ska 20 procent av dagens direktstöd sättas av till 
miljö- och klimatåtgärder. Förhandlingar pågår inom trepartssamtalen och vad det blir 
för öronmärkning i pelare I är ännu inte avgjort, men den kan bli högre än 20 procent.  

Jordbruksverkets förslag till indikativa budgetar i avsnitten i strategiska planen och i 
denna skrivelse är framtagna separat för varje avsnitt. Storleken på budgetarna 
representerar inte någon viktning mellan olika åtgärder för bästa gemensamma resultat. 
I denna skrivelse redogör vi därför för hur medlen i strategiska planen skulle kunna 
fördelas inom en tänkt budgetram för att på bästa sätt stödja målsättningarna inom 
CAP och samtidigt bidra till Livsmedelsstrategins mål på sikt. 

För att CAP bättre ska bidra till livsmedelsstrategins mål behövs ett skifte mot åtgärder 
som leder till en långsiktig produktivitetsökning som skapar förutsättning för 
förbättrad lönsamhet och minskat stödberoendet på sikt. De satsningar vi vill öka i 
detta sammanhang är investeringsstöden för konkurrenskraft, 
kompetensutveckligsåtgärderna och de innovationsfrämjande åtgärderna, EIP och 
samarbete.  

I och med att inkomststöden i Pelare 1 minskar avsevärt 2023 och ersätts med miljö- 
och klimatåtgärder ser vi också ett behov på kortare sikt av att stödja de grupper som 
är särskilt sårbara för minskade inkomststöd. Jordbruksverkets förslag till eco-schemes 
innebär en omfördelning från norra Sverige och skogsbygderna till slättbygderna i 
Götaland och Svealand. Framförallt unga och nystartade lantbrukare, lantbrukare med 
betesmarker och lantbrukare i områden som omfattas av kompensationsstöd. Vi ser 
därför behov av att stödja dessa målgrupper genom att öka kompensationsstödet, 
ersättningen till betesmarker och slåtterängar samt satsningarna på unga och nystartade 
jordbrukare. Dessutom föreslås att det kopplade stödet till nötkött blir kvar. 

Vi ser också en möjlighet att mildra de negativa effekterna av en sänkning av 
gårdsstödet genom att utnyttja möjligheten till mindre avsättning till eco-schemes i 
början av perioden för att sedan öka avsättningen i takt med att anslutningen till eco-
schemes bedöms öka. 

De regler som föreslås gälla för takbelopp och nedtrappning kan leda till negativa 
effekter för svenskt jordbruk eftersom det kan hindra nödvändig strukturrationalisering 
samt leda till oönskade företagsuppdelningar. Beaktas arbetskraftskostnaderna kommer 
det att bli ett ytterst begränsat antal företag som kommer att påverkas.  

Omfördelningsstödet har liten betydelse för heltidsjordbruket eftersom de belopp som 
kan omfördelas blir mycket små. Vid en låg arealgräns för omfördelningsstödet styrs 
stödet till företag som inte har jordbruksverksamhet som sin huvudsysselsättning.  

Godkänd 2021-03-19 av Christina Nordin



Jordbruksverket 2021-03-18 Dnr 3.1.17-04070/2021 
 

5(73) 

 

 

Administrationen kommer att bli omfattande särskilt om arbetskraftskostnaderna ska 
tas in i underlaget för takbeloppet. Det blir också komplexa system eftersom flera 
stödåtgärder ska kopplas samman för att få fram underlag för takbeloppet och övriga 
åtgärder. 

 

1.2 Bakgrund och beställning 

Denna skrivelse ska komplettera de åtgärdstexter till den strategiska planen som 
jordbruksverket levererade i december och januari med följande:  
 

 Indikativa budgetar, för de stöd där det tidigare inte satts en budget, motiverade 
utifrån behov och LMS målsättningar. Se avsnitt 4 och 5. 

 Motivering av indikativa budgetar för inkomststöden. Se avsnitt 6. 

 Segmentera målgrupper för investeringsstödet för jobb och tillväxt och kommersiell 
service. Se avsnitt 4.11 och 5.1. 

 En övergripande bild av balansen mellan olika målområden och hur den utvecklas 

jämfört med idag samt hur åtgärder kan prioriteras för att bidra till målen med CAP 
och den svenska livsmedelsstrategin. Se avsnitt 3. 

 Bedöma effekterna av att införa takbelopp, nedtrappning och omfördelningsstöd. Se 
avsnitt 7. 
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2 Hur kan den Strategiska planen bidra till målen inom 
Livsmedelsstrategin? 

 

2.1 Den svenska livsmedelsstrategin och CAP 

 
Det övergripande målet i den svenska livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, inom konventionell produktion och ekologisk 
produktion, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna 
bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedels-kedjan ska 
minska.  
 
Det finns även mål för de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och 
marknad samt Kunskap och innovation.  
 
Utformningen och tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken under den 
kommande programperioden 2023-2027 påverkar hur målet för livsmedelsstrategin kommer 
att infrias. Den gradvisa förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken i riktning mot 
frikoppling från produktionskrav, ambitioner inom miljö- och klimatområdet, hindrar inte 
slutsatsen att den gemensamma jordbrukspolitiken fortfarande påverkar jordbrukets 
omfattning särskilt i svagare bygder. En kraftig minskning av gårdsstödet eller 
kompensationsstödet skulle minska intresset för jordbruk i dessa områden. Även det 
nationella stödet till jordbruket i norra Sverige har tydliga positiva effekter för jordbruket i 
de norra delarna av landet. Ett problem med det generella gårdsstödet enligt dagens 
utformning är att stödet utgår med samma belopp även i de bördiga jordbruksbygderna.  
Markpriserna här har under lång följd av år har ökat snabbare än den allmänna 
prisutvecklingen. Detta påverkar givetvis företagare som vill expandera, antingen det handlar 
om tillköp eller arrende.  
 
Det kan ifrågasättas om de generella inkomststöden i form av gårdsstöd och 
kompensationsbidrag, enligt dagens utformningar, bidrar till en produktivitetsökning. Därför 
är åtgärder som bidrar till en generell produktivitetsökning i det svenska jordbruket 
nödvändiga för att klara den globala konkurrensen. OECD:s rekommendation att tydligare 
integrera lantbruket i det svenska innovationssystemet är också viktig i detta sammanhang. 
Långsiktiga satsningar behövs inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att öka 
produktiviteten genom rådgivning, insatser för innovation och investeringsstöd. Dessa 
stödformer får verkningar för hela landet. Samtidigt behöver ändringarna genomföras med 
respekt för konkurrenskraften relativt andra länder. Om en sänkning av exempelvis 
gårdsstödet sker i ett land men inte i resten av EU kan lantbrukarna i det landet få en sämre 
utgångspunkt. 
 

För god måluppfyllelse avseende livsmedelsstrategin är det viktigt att olika 
offentliga satsningar är samordnade och förstärker varandra. I 
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livsmedelsstrategins handlingsplaner finns flera åtgärder som är inriktade på att 
höja kunskapen och öka innovationskraften i den svenska livsmedelskedjan. 
Genomförandet av CAP behöver därför bl.a. förhållas sig till 
livsmedelsstrategins handlingsplaner och resultat från dessa. En stärkt 
innovationskapacitet och ökad kompetens inom livsmedelskedjan är en 
budgetfråga, men handlar också om innehåll, organisation och behov av 
långsiktighet. Mer om kopplingen mellan livsmedelsstrategins handlingsplaner 
och CAP finns i bilaga 6. 

 

2.2 Uppföljning av livsmedelsstrategin 

Sedan 2018 har Jordbruksverket i uppdrag att följa upp livsmedelsstrategin 
genom att följa upp utvecklingen i livsmedelsstrategin. I årsrapporten för 2019 
som publicerades i mars 2020 framgår att många produktionsgrenar har ökat sin 
produktionsvolym sedan 2010. En stagnerande förädlingsgrad1 indikerar dock att 
värdet på produktionen har utvecklas svagt. Den svaga lönsamheten är en orsak 
till att tillväxten i primärproduktion och förädlingsindustri är jämförelsevis svag. 
Om lönsamheten fortsätter att sjunka över tid så kommer även produktionen att 
minska eftersom sektorn kommer att få svårt att attrahera kapital. En svag 
lönsamhet minskar också privata investeringar i forskning och utveckling, vilket 
på sikt leder till att svenska företag halkar efter utvecklingen i andra länder. 

I årsrapporten för 2019 analyserade Jordbruksverket vad som påverkar 
företagens konkurrenskraft på en aggregerad nivå och det finns statistiskt 
säkerställda samband mellan ökad lönsamhet, ökad produktivitet och ökad 
förädlingsgrad i livsmedelskedjan alla fyra led. Dessa analyser gjordes dock på 
aggregerad nivå och då det inte är led som konkurrerar med varandra utan 
företag var det nödvändigt att säkerställa att de samband som finns både i 
ekonomisk teori och i årsrapporten även finns på mikronivå. Därför fokuserade 
en fördjupningsstudie, som publicerades i december 2020, på vilka faktorer som 
förklarar konkurrenskraft på företagsnivå.  

Fördjupningsstudien bekräftar de positiva samband som finns på aggregerad nivå 
i livsmedelskedjan enligt årsrapport 2019, dvs. att lönsamheten påverkas av 
produktivitet och förädlingsgrad. På en mer detaljerad nivå visar resultaten att 
lönsamheten i vissa företag drivs av produktivitet (dvs. att företagen kan 
producera mer till en lägre kostnad), medan lönsamheten i andra företag drivs av 
förädlingsgrad (som visar företagens förmåga att utveckla produktegenskaper 
som det finns en betalningsvilja för på marknaden).  

  

                                                 
1 Med förädlingsgrad avser vi förädlingsvärde/nettoomsättning, dvs. företagens förmåga att utveckla 
produktegenskaper som det finns en betalningsvilja för på marknaden. För primärproducenter finns möjlighet 
till en viss produktdifferentiering även fast råvaran inte förädlas vidare genom bearbetning, t.ex. genom en 
ökad kvalité. 

Godkänd 2021-03-19 av Christina Nordin



Jordbruksverket 2021-03-18 Dnr 3.1.17-04070/2021 
 

8(73) 

 

 

I primärproduktionen är resultaten tydligare genom att resultaten visar att det i 
vissa delbranscher finns ett negativt samband mellan lönsamhet och 
produktivitet, samtidigt som det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och 
förädlingsgrad och vice versa. Exempel på företag där lönsamheten främst drivs 
av produktivitet är spannmålsodlare. För branscherna husdjursskötsel 
(animalieproducenter), blandat jordbruk och odling av fleråriga växter, tycks 
förädlingsgraden vara viktigare för lönsamheten. 

Lönsamheten kan ökas genom förbättrad produktivitet och/eller högre förädlingsgrad. 
Både produktivitet och förädlingsgrad är direkta resultat av kunskap och innovation, 
som är av central betydelse för livsmedelskedjans långsiktiga utveckling. Det verkar 
också som att konkurrenskraft och lönsamhet i flera branscher i det första ledet i 
livsmedelskedjan skapas genom att utveckla attraktiva egenskaper som bygger på de 
svenska mervärdena. I praktiken kan det innebära en konkurrensfördel att lyfta varifrån 
maten kommer och hur den har producerats. 
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3 Sammanställning kostnadsuppskattningar inför 
strategiska planen  

I följande avsnitt redovisar vi en sammanställning av de förslag till budgetar som 
redovisats i Jordbruksverkets leveranser inom arbetet med den Strategiska planen 
samt de kompletteringar av projekt- och investeringsstöden som gjorts inom 
ramen för detta uppdrag. Vi har också tagit fram ett översiktligt förslag på 
balansering av budgeten för att styra insatser mot åtgärder som bidrar till målen i 
både CAP och den svenska livsmedelsstrategin livsmedelsstrategins. 

Vi redovisar också en grov uppdelning på olika målsättningar för att kunna 
jämföra balansen mellan olika satsningar i de föreslagna kombinationerna av 
åtgärder med nuvarande balans. 

 

3.1 Förutsättningar för sammanställning och jämförelser 

 Underlagen har tagits fram på mycket kort tid och utifrån den information 
som finns tillgänglig när uppdraget genomförs.  

 Vi lägger samman pelare 1 och pelare 2 i jämförelserna för att få en bild 
av de sammanlagda satsningarna. 

 Vi räknar i svenska kronor med samma årliga totalbudget som i 
nuvarande landsbygdsprogram på cirka 5,4 miljarder. Vi har satt en 
växelkursför pelare 1 på 10 sek/eur och använder budgetnivåerna för 
direktstöden från budgetöverenskommelsen (MFF). 

 Vid en mindre budgetomfattning skulle vi behöva prioritera tuffare. 

 Vi räknar utifrån det förslag på sammansättning av eco-schemes som 
Jordbruksverket förordar och som innebär att ekologisk produktion och 
minskat kväveläckage flyttas till Pelare 1. 

 För pelare 1 har vi utgått att minskningen i budgeten med anledning av 
införandet av eco-schemes tas från både gårdsstödet och nötkreaturstödet. 
Vilket innebär att de minskar med ungefär 25% vardera om man också 
räknar med en något minskande direktstödskuvert totalt sett. 

 Vi har inte tagit hänsyn till inflation i kostnadsuppskattningarna. 

 Vi räknar på ett genomsnittligt år för perioden 2023-2027 eller på hela 
perioden. 

Varje åtgärd har olika utveckling på behoven över året. För att stämma av 
öronmärkningar och balans årligen behöver man titta på varje år när 
budgetarna är satta – detta arbete har vi inte gjort inom ramen för detta 
uppdrag. 

 Åtgärderna i pelare 1 har budgetar som är satta inom ramen för 
direktstödskuverten medan åtgärderna i pelare 2 inte är behovssatta inom 
budgetramen. 
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 För kompensationsstödet, direktstöden och ersättningen till betesmarker 
och slåtterängar samt kompetensutvecklingsåtgärden har vi använt andra 
indikativa budgetar än de som redovisats i december och januari för att 
spegla justeringar för troliga inriktningar i de åtgärderna. 

 För jordbrukarstöden jämför vi med ett beräknat snittvärde för åren 2018-2020. 
Denna period anses spegla de aktuella stöden bäst eftersom det under tidigare 
år betalades ut pengar för stöd tillhörande föregående landsbygdsprogram. För 
projekt- och företagsstöden utgår jämförelsen från ett beräknat snitt för 2014-
2020 eftersom denna period återger satsningen för den fleråriga budgetramen. 
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3.2 Balans mellan målområden i nuvarande CAP 

För jämförelsen mellan målområden har vi delat in åtgärderna i fem områden: 

1. Konkurrenskraft och inkomststöd 

Här ingår gårdsstödet, dagens förgröningsstöd, nötkreatursstödet, stödet 
till unga jordbrukare, startstödet, kompensationsstödet och 
investeringsstödet till konkurrenskraft. Bland dessa åtgärder kan 
gårdsstödet, kompensationsstödet och stöd till unga kategoriseras som 
inkomstödet medan övriga främst är att kategorisera som åtgärder som 
gynnar konkurrenskraft eller kompenserar för en svag konkurrenskraft. 

2. Miljö, klimat och djurvälfärd 

Miljöersättningar, eco-schemes, miljö- och klimatinvesteringar och 
djurvälfärdsersättningar. Vi har inte lagt till något i denna post med 
anledning av de nya grundvillkoren. De utgör en del av 
ambitionshöjningen på miljö- och klimatområdet men syns alltså inte i 
denna sammanställning. 

3. Landsbygd 

Bredband, stöd till kommersiell service, Leader samt investeringsstöd för 
jobb och tillväxt. 

4. Kunskap och innovation 

Kompetensutvecklings- och rådgivningsåtgärder, EIP och samarbete. 
Dessa åtgärder har stor betydelse för konkurrenskraften bör till sett till 
sitt syfte läggas samman med åtgärderna i den kategorin. 

5. TA mm 

TA-medel, samt skogsåtgärder och den del av natur- och kulturåtgärden 
som inte omfattar våtmark. 

 

Denna fördelning motsvarar inte fördelning på mål i nuvarande 
Landsbygdsprogrammet och vi har inte försökt att följa kommande målindelning 
eftersom alla åtgärder ännu inte har ett enskilt mål. Sektorsstöden och hotade 
husdjursraser är inte indelade i områdena. 

Med denna indelning är balansen mellan målområdena nuvarande period den 
som visas i Figur 1 nedan. Gårdsstödet inklusive förgröningen utgör den allra 
största posten och kompensationsstödet den näst största varför posten 
konkurrenskraft och inkomststöd är övervägande i nuvarande period. Bryts 
åtgärderna ut som främst syftar till att gynna konkurrenskraft (se fördelning i det 
föregående) blir denna andel betydligt mindre än de åtgärder som främst gynnar 
inkomstutvecklingen.  
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Figur 1. Balans mellan målområdena i nuvarande CAP

3.3 Förslagen i strategiska planen

Budgetförslagen i strategiska planen och i avsnitt 4-6, som sammanfattas i
tabellen nedan, omfattar en betydligt större summa än den sammanlagda
budgetram vi räknat utifrån. Förslagen bör ses som en beskrivning av
bruttobehoven och inte som en indikation på hur fördelningen av medel bör se ut
för att bäst träffa målen med CAP och livsmedelsstrategin. Totalt sett omfattar
förslagen en direktstödsbudget och 1,5 landsbygdsprogram för femårsperioden.

Listar man alla budgetförslag i strategiska planen (vårt yttrande i december
2020) och i denna skrivelse så innebär de en betydande omfördelning från
inkomststöd till förmån för andra åtgärder (jämför figur 1 och figur 2).
Bredband, investeringsstöd för konkurrenskraft och ersättningen till betesmarker
och slåtterängar kan nå stora omfattningar samtidigt som kravet på en viss andel
miljö- och klimatåtgärder i pelare 1 också ger omfördelningar jämfört med idag.

Budgetarna som tidigare lämnats i strategiska planen tar inte hänsyn till behovet
av att mildra effekterna av sänkta gårdsstöd och nötkreaturstöd för exempelvis
unga jordbrukare och jordbrukare i kompensationsstödsområde.
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Figur 2 Balans mellan målområden sett til l de bruttobehov som beskrivs i strategiska planen och i avsnitt 4 och 5 i denna
skrivelse.

Tabell 1 nedan beskriver den bruttobudget som de redan föreslagna budgetarna i
strategiska planen utgör tillsammans med de kompletteringar som utgörs av de
beskrivna budgetbehoven i denna skrivelse. Bruttobehoven utgör cirka en och en
halv gång den använda budgetramen i landsbygdsprogrammet. Direktstöden är
som tidigare nämnts behovssatta inom budget.

Godkänd 2021-03-19 av Christina Nordin



Jordbruksverket 2021-03-18 Dnr 3.1.17-04070/2021 
 

14(73) 

 

 

Tabell 1 Budgetbehoven i strategiska planen utan anpassning till budgetram, miljoner sek 

 

Direktstöd

Gårdsstöd inkl förgröning 20 924

Nötkreatursstöd 3 432

Eco-schemes 8 580

Stöd till unga jordbrukare 1 030

Honungsprogrammet 29

PO Frukt och grönt 324

Inkomststöd pelare 2

Startstöd (företagsstöd) 160

Kompensationsstöd 6 965

Investeringsstöd

Investeringsstöd konkurrenskraft 6 585

Miljö- och klimat 1 295

Nya jobb och tillväxt 570

Miljöåtgärder inklusive ekologisk produktion 

Vallodling, fäbodbete 0

Betesmarker inkl komplement 8 800

Skyddszoner 294

Minskat kväveläckage Till eco-schemes

Skötsel av våtmarker/dammar (inkl. markersättning) 282

Restaurering betesmarker Till miljöinvestering

Ekologisk produktion (P2) plus omst Till eco-schemes

Övrigt inklusive ej JBR

Djurvälfärdsersättning (får, suggor, mjölkkor) 1 091

Hotade husdjursraser, lantrasföreningar flytt 47

Kompetensutveckling, EIP och samarbete 3 077

Bredband 6 500

Attraktiv landsbygd EXKL komm service Delvis till andra poster

Leader (referens LLU alla fonder = 300/år) 1 715

Investering våtmarker Till miljöinvestering

Kommersiell service 395

TA-medel plus övrigt 1 276

Summa P1 34 318

Summa P2 39 051
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3.4 Förslag på balanserad budget med förstärkning av åtgärder som
främjar livsmedelsstrategins mål.

Den översiktl iga uppställningen av budgetarna för direktstöden och
landsbygdsersättningarna i Tabell 2 nedan visar ett förslag på hur budgeten
skulle kunna balanseras för att nå livsmedelsstrategins mål och uppfylla kravet
på ökad miljö- och klimatambition samtidigt som negativa effekter av införandet
av eco-schemes mildras. Figur 3 visar en uppställning av förslaget som förklaras
mer i detalj nedan.

Figur 3 Förslag på balanserad budget 2023-2027

Antalet möjliga kombinationer av budgetar, delbudgetar och enhetsbelopp är
oändlig och i den strategiska planen beskriver vi behov som motsvarar långt över
de medel som antas finnas tillgängliga.

För att främja arbetet mot livsmedelsstrategins mål behöver satsningar ske på
investeringsstöd i primärproduktionen och på kompetensutvecklingsåtgärden och
samt på innovation genom åtgärderna EIP och samarbete. Eftersom gårdsstödet
och nötkreatursstödet sänks kraftigt så finns också ett behov av att höja stöden
till de mest sårbara grupperna. En del av de medel som frigörs i pelare 2 när
ersättningar förs över till eco-schemes behöver alltså användas till
kompensationsstödet, till stöd till unga jordbrukare, startstöd och till betesmarker
och slåtterängar. Tabell Även om medel frigörs via eco-schemes och ett uteblivet
vallstöd så räcker de inte till att börja växla över mot åtgärder som på sikt ökar
lönsamhet och minskar stödberoende. Vi har därför valt att ta bort
bredbandsstödet och stödet till kommersiell service som Jordbruksverket tidigare
föreslagit för hantering utanför CAP för att finansiera satsningarna på
livsmedelsstrategins mål.
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Tabell 2  Exempel på balanserad budget med prioriterade åtgärder i grönt och borttagna i rött. Miljoner sek.2 

 

                                                 
2 * Ökningen i Leader beror på att belastningen på landsbygdsprogrammet ökar då finansieringen från andra fonder uteblir. Räknat från 

total budget inkl. alla fonder 2014-2020 blir ökningen 9%. 

Strategiska planen Förändring mot 

Indikativ budget i balans nuvarande period

Direktstöd

Gårdsstöd inkl förgröning 22 640 -24%

Nötkreatursstöd 3 432 -25%

Eco-schemes 6 864 Nytt

Stöd till unga jordbrukare 1 030 47%

Honungsprogrammet 29 Flyttat från marknadsstöd

PO Frukt och grönt 324 Flyttat från marknadsstöd

Inkomststöd pelare 2

Startstöd (företagsstöd) 160 59%

Kompensationsstöd 7 600 18%

Investeringsstöd

Investeringsstöd konkurrenskraft 4 500 157%

Miljö- och klimat 1 230 236%

Nya jobb och tillväxt 428 35%

Miljöåtgärder inklusive ekologisk produktion 

Vallodling, fäbodbete 0 -100%

Betesmarker inkl komplement 6 000 42%

Skyddszoner 185 4%

Minskat kväveläckage 0 Flytt till eco-schemes

Skötsel av våtmarker/dammar (inkl. markersättning) 268 42%

Restaurering betesmarker Flytt till miljöinvestering

Ekologisk produktion (P2) plus omst Flytt till eco-schemes

Övrigt inklusive ej JBR

Djurvälfärdsersättning (får, suggor, mjölkkor) 1 036 1%

Hotade husdjursraser, lantrasföreningar flytt 47 20%

Kompetensutveckling, EIP och samarbete 2 827 60%

Bredband 0 -100%

Attraktiv landsbygd EXKL komm service 0 Delvis till andra poster

Leader (referens LLU alla fonder = 300/år)* 1 629 9%

Investering våtmarker 0 Flytt till miljöinvestering

Kommersiell service 0 -100%

TA-medel plus övrigt 1 276 0%

Summa P1 34 318

Summa P2 27 186
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4 Kostnadsbedömningar för åtgärder  
 

4.1 Indikativ budget - investeringsstöd för konkurrenskraft 

 
Budgetbehov investeringsstöd konkurrenskraft: 6,585 miljarder.  
 

För att uppnå livsmedelsstrategins mål med ökad produktion är tilltagande 
produktivitetsökningar en nyckel till framgång. Sverige har jämfört med viktiga 
konkurrentländer släpat efter. Av följande figur framgår 
produktivitetsutvecklingen i mjölkproduktionen den senaste tjugoårsperioden. 
Sverige har haft en sämre utveckling jämfört med alla närliggande länder. 

 

 
Figur 3 Produktivitetsutveckling i mjölkproduktionen 2000-2019, index, 2000=100 

 
Ett nytt stall är oftare större än ett gammalt och ger därmed storleksfördelar. 
Dessutom innehåller den nya byggnaden teknisk utrustning som är 15-20 år (se 
avskrivningstider ovan) nyare. Ny teknik kan spara kostnader i form av minskad 
arbetskraftsförbrukning och effektivare användning av foder. Investeringar i 
mjölkrobotar har inte minst haft stor betydelse för att minska bundenheten för 
mjölkproducenterna då arbetstiden kan göras mer flexibel. 

Samma resonemang gäller för växthus, där har ny teknik för energihushållning 
varit en stark drivkraft. För torkning och lagring av spannmål kan egen tork 
innebära att transporterna från gården till uppköpare kan ske med större fordon 
och vid tidpunkt som bättre passar lantbrukaren samt att jordbrukaren får en 
starkare förhandlingsposition mot kommande led. Täckdikning innebär att 
marken avkastar bättre med samma insatser. Alla dessa åtgärder är tydliga 
exempel på förbättrad produktivitet. 
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Det går inte att med säkerhet säga att utökad stödbudget ger mer investeringar 
men ett visst samband bör finnas. I tabell 4 framgår Långsiktig nivå, Bedömd 
rimlig nivå och Föreslagen budget. Med Långsiktig nivå menas vad som krävs 
för att öka Sveriges livsmedelsproduktion i enlighet med livsmedelsstrategin. 
Med Bedömd rimlig nivå avses en nivå som det finns absorptionsförmåga till dvs 
vad söktrycket kan antas bli. Med Föreslagen budget menas det som det i 
konkurrens med andra åtgärder inom jordbrukspolitiken finns utrymme för. 
Djupare analys av behovet finns i bilaga 1. 

 
Tabell 3 Totala nivåer investeringsstöd 

Delmoment 
Långsiktig 

nivå 

Bedömd 

rimlig 
nivå 

Föreslagen 

budget 

Ny- om- eller tillbyggnad av djurstallar 1 125 750 519 

Ny- om- eller tillbyggnad av växthus och nya 
odlingstunnlar 60 60 

 
50 

Ny- om- eller tillbyggnad av byggnad för 

torkning och lagring 170 120 

 

75 
Täckdikning av åkermark 261 261 180 

Ny och innovativ teknik 100 75 75 
Ny- om- eller tillbyggnad av 
renskötselanläggningar 1 1 

1 

Årlig budget 1 717 1 317 900 
Budget för 2023-2027 8 585 6 585 4 500 
 

 

4.2 Indikativ budget – restaurering av betesmarker och slåtterängar 

 

Budgetbehov restaurering betesmarker: 625 miljoner 

Budgetförslaget för restaurering av betesmarker har baserats på att 12 500 hektar 
betesmarker och slåtterängar restaureras, med en genomsnittlig kostnad på 50 
000 kronor per hektar. Det ger ett budgetförslag om 625 miljoner kronor för hela 
programperioden 2023-2027. 

 
Bakgrund  
Enligt Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om betesmarker och 
slåtterängar3 så är behovet av restaurering 62 060 hektar under perioden 2021-
2027, dvs. 8 900 hektar per år. Inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 
restaurerades 10 501 hektar, dvs. 1 500 hektar per år4. Då fanns både 

                                                 
3 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2021/redovisning-nationell-ersattning-till-angs-och-betesmarker.pdf 
4 https://www2.jordbruksverket.se/download/18.3b9afa9e14ff69c6f6157d19/1442993402719/ra15_18.pdf 
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miljöinvestering (enligt faktiska kostnader) och miljöersättning. Målet var då satt 
till 18 000 hektar. Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 har 
restaureringstakten fram till 2018 varit cirka 1 400 hektar per år i 
miljöersättningen5.  

Vi bedömer att restaureringstakten ökar under perioden 2023-2027. Det beror 
dels på att kostnadstäckningen för restaurering ökar, dels på att det inte går att 
söka stöd för restaurering under 2021 och 2022. Om takten ökar till 2 500 hektar 
per år blir målvärdet 12 500 hektar (budgetbelastning 625 miljoner kronor). 
Beräkningarna grundas på en genomsnittlig kostnad på 50 000 kronor per hektar. 
Denna kostnad har baserats dels på restaureringskalkylen för miljöersättningarna 
i nuvarande program, dels på den genomsnittliga kostnaden för restaurering inom 
miljöinvesteringarna i förra programperioden.  

Enligt restaureringskalkylen i miljöersättningarna (2014-2020) är kostnaden 
cirka 30 000 kronor per hektar. I kalkylen är dock inte den totala 
investeringskostnaden för exempelvis stängsling inkluderad. Den genomsnittliga 
kostnaden för restaurering i förra programperioden (2007-2013) var cirka 34 000 
kronor per hektar.  

Med detta som utgångspunkt bedöms en rimlig genomsnittskostnad vara 50 000 
kronor per hektar.  

 

 

4.3 Indikativ budget - investeringsstöd biogas 

 
Budgetbehov biogas: 150 miljoner sek 

Det motsvarar den summa på 92 miljoner som beviljats inom 
landsbygdsprogrammet under nuvarande period korrigerat för att vi höjer 
stödnivån från 40% till 65%. Motivering: Vår bedömning är att 
utbyggnadstakten för småskaliga anläggningar kommer att vara på samma nivå 
som de två föregående CAP-perioderna. Större anläggningar kommer även i 
fortsättningen att söka och få beviljat via Klimatklivet. 

Den realistiska bedömningen ovan är långt från det behov samt potential som 
biogasmarknadsutredningen bedömer finnas och som vi beskriver i SWOT. 
Utredningen föreslår ett mål på 10 Twh till 2030. Den gödselbaserade biogasen 
bidrog 2019 med 0,058 Twh. Från de beviljade anläggningarna under nuvarande 
landsbygdsprogram beräknar vi få hälften, 0,032 Twh. För att nå målet till 2030 
behöver takten inom CAP och klimatklivet öka ca 10 gånger. Att öka takten och 
därmed budgeten i den omfattningen bedöms dock inte möjligt utifrån dagens 
marknadssituation.  

 

                                                 
5https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1ce91ab9170c32518d04fb5b/1583911355336/UPP20_2.pdf 
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4.4 Indikativ budget - bevattningsdammar 

 

Budgetbehov bevattningsdammar: 152 miljoner sek 

Förslaget bygger på att antalet anlagda bevattningsdammar per år antas öka och 
att det kommer byggas ungefär dubbelt så många dammar som i nuläget när det 
inte finns något investeringsstöd. Se även djupare analys i bilaga 2. 

 
Antal: 500 st 
Enhetsbelopp: 760 000 kr 
Stödnivå: 40 % 

 
 

4.5 Indikativ budget – anläggning och restaurering av våtmarker  

 

Budgetbehov våtmarker: 200 miljoner sek 

Budgetförslaget för våtmarker har baserats på att 2 000 hektar våtmark kommer 
att anläggas eller restaureras med en genomsnittlig kostnad på 100 000 kronor 
per hektar. Det ger ett budgetförslag om 200 000 000 kronor för hela 
programperioden 2023-2027. Detta motsvarar att 380 projekt kan få stöd. I 
budgetförslaget har vi inte tagit höjd för inflation.  

Budgeten om 200 000 000 kronor speglar den anslutning som vi har haft idag. 
Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd.  

I vattenmyndighetens förslag till åtgärdsfördelning är storleken för den 
prioriterade åtgärden totalt 3 920 hektar våtmarker för näringsrening mellan 
2021-2033, varav 3 060 hektar avser perioden 2021-2027.  

Då anläggning och restaurering av våtmarker kan finansieras genom flera anslag 
för samma syften har vi utgått från att fördelningen mellan anslag är någorlunda 
lika som nu och därför bygger våra antaganden på samma genomförande 
framöver som nu dvs cirka 400 hektar per år genom landsbygdsprogrammet.  

Vattenmyndigheternas förslag är kopplat till våtmarker och dammar för 
näringsrening och inom strategiska planen så kan syftet även vara biologisk 
mångfald. Det finns på nationell nivå ingen kvantifiering av behovet av antal 
våtmarker för biologisk mångfald. 
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4.6 Indikativ budget - tvåstegsdiken  

 

Budgetbehov tvåstegsdiken: 10 miljoner sek 

Budgetförslaget för tvåstegsdike har baserats på att 12 500 meter kommer att 
dikas och med en genomsnittlig kostnad på 812 kronor per meter. Det ger ett 
budgetförslag om 10 150 000 kronor för hela programperioden 2023-2027. Detta 
motsvarar att 25 projekt kan få stöd. I budgetförslaget har vi inte tagit höjd för 
inflation.  

Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd. I 
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsfördelning är storleken för den 
prioriterade åtgärden 714 000 meter för att minska läckage för 2021-2033, varav 
15 500 meter avser perioden 2021-2027.  

Vi har utgått från det tekniska underlaget för landsbygdsprogram 2014-2020 vid 
uppskattning av budget. Då anläggning av tvåstegsdike kan finansieras genom 
andra anslag har vi utgått från att finansieringsmöjligheterna i andra anslag är 
någorlunda lika som nu. 

 

4.7 Indikativ budget - kalkfilterbädd  

 

Budgetbehov kalkfilterbädd: 17,5 miljoner sek 

Budgetförslaget för kalkfilterbädd har baserats på en genomsnittlig kostnad om 
700 000 kronor per projekt och att det kommer att vara 25 projekt som får stöd 
under hela programperioden. Det ger ett budgetförslag om 17 500 000 kronor för 
hela programperioden 2023-2027. I budgetförslaget har vi inte tagit höjd för 
inflation.  

Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd. Det är i 
dagsläget möjligt att finansiera denna åtgärd genom andra anslag, vi vet dock 
inte i vilken utsträckning. Det här budgetförslaget utgår från den anslutning som 
vi har haft idag.  

 

4.8 Indikativ budget - övriga vattenvårdsåtgärder 

 

Budgetbehov övriga vattenvårdsåtgärder: 17,5 miljoner sek 

Budgetförslaget för övriga vattenvårdsåtgärder har baserats på en genomsnittlig 
kostnad om 700 000 kronor per projekt och att det kommer att vara 25 projekt 
som får stöd under hela programperioden. Det ger ett budgetförslag om 17 500 
000 kronor för hela programperioden 2023-2027. I budgetförslaget har vi inte 
tagit höjd för inflation.  
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Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd. Det är i 
dagsläget möjligt att finansiera denna typ av åtgärder genom andra anslag. Det 
här budgetförslaget utgår från den anslutning som vi har haft perioden 2014-
2020.  

 

4.9 Indikativ budget - kalkfilterdike och täckdikning 

 

Budgetbehov kalkfilterdike och täckdikning: 63 miljoner sek 

Budgetförslaget för kalkfilterdike och täckdikning har baserats på att 3 000 
hektar kommer att dikas och med en genomsnittlig kostnad på 21 000 kronor per 
hektar. Det ger ett budgetförslag om 63 000 000 kronor för hela 
programperioden 2023-2027. I budgetförslaget har vi inte tagit höjd för inflation. 

 

Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd. I 
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsfördelning är storleken för den 
prioriterade åtgärden 28 210 hektar för att minska läckage av fosfor, varav 210 
hektar avser 2021-2027. Vår bedömning är en högre anslutning än 210 hektar 
och detta påverkar storleken på andra åtgärder i Vattenmyndighetens förslag dvs. 
en lägre bedömd anslutning till ett annat stöd kan kompenseras av en högre 
anslutning till detta sett till effekten (kilo fosfor). Vi bedömer att anslutningen till 
stöd för kombination av kalkfilterdike och täckdikning är beroende av förväntad 
täckdikning och stöd för det. Enligt underlag[1] är bedömningen att de planerade 
ny- eller omtäckdikning är cirka 29 000 hektar per år och den beräknade 
anslutningen till stödet cirka 17 700 hektar per år.  Vårt antagande bygger på att 
cirka 40 procent av detta görs på lerjordar och att cirka 5-10 procent gör 
kalkfilterdiken. Detta ger cirka 600 hektar per år vilket motsvarar  3 000 hektar 
på fem år.  

 

4.10 Indikativ budget - strukturkalkning 

 

Budgetbehov strukturkalkning: 60 miljoner sek 

Budgetförslaget för strukturkalkning har baserats på en stödkostnad på 2 000 
kronor per hektar och en uppskattad anslutning på 6 000 hektar per år blir 
budgetbelastningen 60 miljoner för 2023-2027. I budgetförslaget har vi inte tagit 
höjd för inflation.  

Behovs- och SWOT-analys redogör inte för kvantiteter av detta stöd. Det är i 
dagsläget möjligt att finansiera denna åtgärd genom andra anslag. Vi har utgått 

                                                 
[1] Jordbruksverkets beräkningar, underlag till uppdrag om kostnadsberäkningar för åtgärder i strategiska 
planen.  
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från ett scenario där andra anslag inte ersätter strukturkalkning i samma 
utsträckning som idag. 

I vattenmyndighetens förslag till åtgärdsfördelning är storleken för den 
prioriterade åtgärden strukturkalkning 464 000 hektar för förvaltningscykel 
2021-2027. Fördelat på två förvaltningscykler mellan 2021 och 2033 blir det 
225 000 hektar respektive 239 000 hektar. 225 000 hektar ger 37 500 hektar per 
år (6-årig cykel), vilket innebär 187 500 hektar 2023-2027. Vårt antagande 
bygger på att den anslutning som varit inom olika stödformer de senaste åren är 
att vänta framöver med det upplägg på stöd vi föreslår. Vi har valt att räkna 
budgetbelastning utifrån det högst uppmätta snittet per år dvs. 6 000 hektar (mer 
detaljer kommer att finnas i den text vi levererar den 31 mars). Detta ger en 
anslutning på 30 000 hektar under programperioden 2023-2027.   
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4.11 Indikativ budget - investeringar i jobb och tillväxt inklusive 
segmentering av målgrupper 

 

Budgetbehov jobb och tillväxt (räknat på 5 år, 2023-2027): 450 miljoner sek 
 

Beviljade stöd för investeringsstöd målgrupperna jordbruksföretag, mikroföretag 
och små förädlingsföretag för programperioden 2014-2020. 
Budgetneddragningen under programperioden visas som låga siffror i tabellen 
för år 2020. 

 
Beviljat stöd per år 2014-2020, miljoner kronor 
Målgrupp 2016 2017 2018 2019 2020 Summa 
Jordbruksföretag 31 55 57 51 19 214 
Mikroföretag 29 65 42 50 13 198 
Små 
förädlingsföretag 

5 12 9 7 4 38 

Totalsumma 66 133 108 108 36 450 

 
Siffrorna är uppställda utifrån den nya åtgärdsutformningen, men framräknade 
utifrån den åtgärdsindelning som funnits under programperioden 2014-2020, 
utan återflöden. 

 
Grundläggande antaganden för kommande budget: 
 Budgeten för berörda åtgärder 2014-2020 har förbrukats. Därav behöver det antas att 

behov och efterfrågan på stödet finns. 

 Programperioden kommer tidigare igång än det var fallet 2016. Ansökningssystemet finns 

redan på plats och kan öppnas för ansökningar omgående efter start. Tabellen visar därför 

låga siffror för 2016. 

 
Lågt räknat alternativ: 

Utifrån de grundläggande antaganden räknas ett lågbudgetalternativ fram i 
enlighet med tabellen ovan där den ursprungliga budgeten har minskat med 50 
miljoner kronor under programperiodens gång. Det uppstådda återflödet på 
omkring 17 miljoner kronor kan antas kompensera för den sena programstarten 
2016. Utifrån det ges ett genomsnittligt budgetbehov på 89,8 miljoner kronor per 
år, vilket ger en totalbudget för 5 år på 449 miljoner kronor. 

 

Högt räknat alternativ: 
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Till de ovan nämnda grundantagande behöver det dock ett ytterligare antal 
aspekter tas med i beräkningen för att visa en mer rättvisande bild av 
budgetbehovet: 

 Den budgetneddragning som skett under programperioden på 50 miljoner kronor behöver 

räknas in. 2020 stängdes åtgärden på grund av att budgeten var slut i och med 

neddragningen (jämför med beviljade stöd under år 2020 i tabellen ovan). Budgetförslaget 

behöver alltså lägga tillbaka dessa 50 miljoner kronor. 

 Livsmedelsstrategin har som mål att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Utifrån det 

antas ett investeringsbehov i förädlande småföretag. Investeringar i förädlingsföretag är 

alltså av strategiskt vikt och behöver beaktas. 

 Coronapandemin har skapat ett återhämtningsbehov i restaurangnäringen åtminstone de 

första åren i den kommande programperioden. Näringens anpassning behöver ske genom 

nya koncept och produkter, samt större krav på effektivitet i produktion och kök. Detta ger 

ett investeringsbehov mikroföretag inom besöksnäringen och även inom vissa små 

förädlingsföretag. 

 
Utifrån dessa antaganden beräknas ett årsgenomsnitt på 99 miljoner i ursprunglig 
budget för 2014-2020, plus ökning på grund av strategiska satsningar inom 
Livsmedelsstrategin och corona-återhämtning på 15 miljoner kronor per år. Detta 
motsvarar en genomsnittlig årsbudget på 114 miljoner kronor, vilket ger en 
totalbudget på 5 år på 570 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
 

Alternativ Budget, 
årsgenomsnitt 

Budget, totalt 

Lågt räknad 89,9 miljoner 449 miljoner 
Högt räknad (inkl. LMS och återhämtning) 114,0 miljoner 570 miljoner 

 
Detaljbudget 
 
Det lågt räknade alternativet: 
Förslag till budget   
Målgrupp Totalsumma 
Jordbruksföretag 200 000 000 
Mikroföretag 150 000 000 
Små förädlingsföretag   99 000 000 
Totalsumma 449 000 000 

 
Det högt räknade alternativet, inkl. strategiska satsningar: 
Förslag till budget   
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Målgrupp Totalsumma 
Jordbruksföretag 220 000 000 
Mikroföretag 200 000 000 
Små förädlingsföretag 150 000 000 
Totalsumma 570 000 000 

 
Verksamheter som fått stöd 
För att få en uppfattning om inom vilka huvudsakliga verksamheter de tre målgrupperna har 
investerat i under föregående period redovisas de största kategorierna i tabellen nedan. Enligt 
vår översiktliga bedömning har cirka 60 procent av stödet gått till insatser med koppling till 
livsmedelsstrategin och besöksnäringen. Förutom det som tydligt är knutet till dessa 
områden har vi räknat med hälften av det som investerats inom häst och hästturism. 
 
Beviljat stöd 2014-2020 indelat på målgrupp och 
verksamhetstyp 

Beviljat stöd, 
miljoner 

kronor 
Jordbruksföretag (diversifiering)  
Häst inklusive hästturism 56 
Övrig tillverkning eller tjänst 23 
Mejeriprodukter 20 
Chark- och köttprodukter inklusive slakteri 18 
Inkvartering, boende 16 
Restaurang, café, catering 13 
Grönsaks-, rotfrukts-, frukt- och bärprodukter 11 
Mikroföretag  
Övrig tillverkning eller tjänst 72 
Inkvartering, boende 43 
Häst inklusive hästturism 24 
Restaurang, café, catering 22 
Äventyr och upplevelser, annat 12 
Små förädlingsföretag  
Chark- och köttprodukter inklusive slakteri 11 
Vin, sprit, öl 5 
Mejeriprodukter 5 

 

5 Indikativa budgetar för kommersiell service, Leader, 
samarbetsstödet, bredband och EIP  

Kommersiell service, Leader och bredband utgör huvudparten av det 
övergripande allmänna målet ”Förbättra den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområden”. 
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Vi vill poängtera att Jordbruksverkets tidigare ställningstagande att kommersiell 
service och bredband inte ska finansieras inom CAP kvarstår. Det enda som är 
obligatoriskt i strategiska planen för CAP SP att Leader ska ha minst 5% av EU-
budgeten för pelare II. 

 

5.1 Indikativ budget - kommersiell service inklusive segmentering av 
målgrupper 

 

Budgetbehov kommersiell service: 395 miljoner sek 

Av beställningen framgår att beräkningarna ska segmenteras på målgrupperna 
dagligvaruhandel, drivmedelsstationer och servicepunkter. 

Som framgår av sammanställningen nedan utgör servicepunkterna för en mycket 
liten del av det totala stödet. Dessutom genomförs den typen av investeringar i 
de flesta fall i dagligvarubutiker. Vi bedömer därför att det inte är möjligt att 
beräkna stödbehovet för servicepunkterna. 

 
Beviljat stöd, miljoner 

kronor 
Antal beviljade 

 
2016*-

2020 
Per år 2016-2020 Per år 

Dagligvarubutiker           339              68  715 143 
Drivmedel             64              13  116 23 
Servicepunkt              15                 3  26 5 
Totalsumma            417                 3  857 171 

*2016 var första året för beslut.  
 

 
Hur mycket stöd behövs det till dagligvarubutikerna? 

Som framgår i bilaga 3 ser det ut som att en stor del av de butiker som finns i de 
glesa områdena i landet har beviljats stöd under programperioden. Att det skulle 
tillkomma många helt nya dagligvarubutiker i landsbygderna som är i stort 
behov av stöd förefaller inte sannolikt. Investeringar görs främst i syfte att kunna 
behålla butikerna som finns. Det bör dock tilläggas att det under de senaste åren 
tillkommit nya obemannade butiker på en del håll i landet. Om denna trend 
fortsätter kan det möjligen påverka stödbehovet. Vissa butiker har också 
investerat i laddinfrastruktur och det är inte otänkbart att det kommer öka i 
framöver. 

En försiktig slutsats skulle kunna vara att en del av investeringsbehovet kan ha 
täckts genom de investeringar som genomförts mellan 2016-2020 och att 
stödbehovet inte skulle vara så stort framöver. Samtidigt kan det finnas faktorer 
som talar för att det finns en fortsatt efterfrågan. Det finns för närvarande 77 
inneliggande ansökningar om stöd till ett ansökt belopp om 52 miljoner kronor. 
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Detta kan jämföras med 2016-2020 då det beviljades i genomsnitt 68 miljoner 
kronor. Genomsnittligt antal beviljade stöd per var 143 stycken. 

Beviljat stöd var i genomsnitt 474 000 kronor per ärende. Ansökt stödbelopp för 
inneliggande ärenden är 671 000 kronor, en ökning med nästan 200 000 per 
ärende!  Även om vissa ansökningar inte beviljas fullt ut ser det ut som att 
inneliggande investeringar är större än perioden 2016-2020. 

Under 2021-2020 tillförs hela åtgärden kommersiell service 160 miljoner kronor. 
Om alla ansökningar som ligger inne idag beviljas stöd skulle redan nu 1/3-del 
av budgeten vara intecknad. 

En budget om 50 miljoner kronor per år eller 250 miljoner för hela 
femårsperioden för dagligvarubutikerna skulle kunna vara en rimlig nivå 
framöver givet att en del av investeringsbehovet täcktes under perioden 2016-
2020. Men med förbehåll för vad som nämnts ovan om nya butiksmodeller och 
laddinfrastruktur. 

Budgetbehov drivmedelsstationer 

Oavsett när investeringar i drivmedelsstationerna görs (före 2023 eller efter) 
finns det ett potentiellt behov av stöd för att få till stånd nödvändiga 
investeringar för att inte riskera nedläggning. Det finns flera okända faktorer, hur 
många stationer som kan behöva stöd och hur stora investeringskostnaderna är. 

Det finns grova uppskattningar om att det kan vara 500 stationer som kan behöva 
göra investeringar men man kan också anta att det är färre. I brist på exakta 
uppgifter använder vi Tillväxtverkets data och då det antal som har lägst 
tillgänglighet, 285 stationer. Utöver det lägger vi in ett mellanalternativ 390 
stationer. Eftersom vi inte vet hur många som behöver stöd görs en grov 
skattning att hälften stationerna behöver stöd för sina investeringar. 

Den första tabellen nedan visar antalet stationer som skulle kunna behöva stöd, 
143, 195 eller 250, d.v.s. målgruppen. Tabellen visar också en antagen 
investeringskostnad per station utifrån de uppgifter vi fått fram. De två följande 
tabellerna visar hur mycket stöd som kan behövas vid 50 % respektive 85 % i 
stöd. Stödnivåerna är de som gäller idag och som också föreslagits gälla 
framöver. 

Eftersom vi har många okända variabler redogörs här för ett scenario enligt 
nedan. 

Om investeringskostnaden är 840 000 kr per station (som vår stöddata indikerar) 
och 195 stationer behöver stöd behövs en budget på cirka 82 mnkr om stödnivån 
för alla är 50%, vid 85% i stöd behövs en budget om cirka 139 mnkr. Om hälften 
av stationerna får 50% och andra hälften får 85% i stöd blir budgetbehovet i detta 
scenario cirka 111 miljoner kronor. Om även andra investeringar i 
drivmedelsstationer ska kunna göras, t.ex. på grund av reduktionsplikten samt 
nybyggnation av stationer så kan man behöva lägga till 34 miljoner kronor för att 
denna del skulle vara i paritet med nivån för perioden 2014-2020. 
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Uppskattningsvis skulle det kunna behövas cirka 145 miljoner kronor för 
investeringar i drivmedelsstationerna. 

  
Investeringskostnad per station 

Antal 
stationer 

              250 
000  

              840 
000  

           1 000 
000  

 Investeringskostnad 

250  62 500 000   210 000 
000  

 250 000 
000  

195  48 750 000   163 800 
000  

 195 000 
000  

143  35 625 000   119 700 
000  

 142 500 
000  

 
50% Stöd per station 

 

Antal 
stationer 

              125 
000  

              420 
000  

              500 
000  

 Stödbudget 

250         31 250 
000  

 105 000 
000  

      125 000 
000  

195         24 375 
000  

 81 900 000          97 500 
000  

143         17 812 
500  

 59 850 000          71 250 
000  

 
85% Stöd per station 

 

Antal 
stationer 

              212 
500  

              714 
000  

              850 
000  

  Stödbudget  

250         53 125 
000  

 178 500 
000  

      212 500 
000  

195         41 437 
500  

 139 230 
000  

 165 750 
000  

143         30 281 
250  

 101 745 
000  

      121 125 
000  

 
 

5.2 Indikativ budget - Leader  

 

Budgetbehov Leader: 1,715 miljarder 
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Minst 5 procent av EU-budgeten för pelare II ska gå till Leader. Budgetbehovet 
för Leader beräknas bli 1715 miljoner kronor för programperioden 2023-2027 
eller 343 miljoner per år. En stabil administrativ kapacitet är av högsta vikt för 
att genomförandet ska fungera väl. Beräkning av driftsbudgeten utgår därför från 
att det behövs en administrativ kapacitet som är längre än programperioden, dvs. 
fram till 2029 då de sista utbetalningarna ska göras. 

En lägre budget kan innebära risk för att det inte kommer vara möjligt att täcka 
hela landet med Leaderområden och samtidigt bibehålla en hög administrativ 
kapacitet på Leaderkontoren. 

Referensbudget för perioden 2014-2020 är cirka 300 miljoner kronor per år i 
vilket ingår 240 miljoner kronor från landsbygdsfonden samt 60 miljoner kronor 
från övriga fonder. Den totala nivån, 300 miljoner kronor per år, var inte 
tillräcklig för att kunna täcka hela landet med Leaderområden. En 
budgetförstärkning kan alltså behövas. Detta kan, utöver vad som nämnts ovan, 
motiveras med att cirka 400-500 miljoner kronor som under perioden 2014-2020 
har gått till det som vi benämner Attraktiv Landsbygd (delar av åtgärd 7) 
framöver föreslås endast genomföras inom Leader. 

 
Utgångspunkten och antaganden för beräkningen är: 

1. Vid beräkningen av en miniminivå för totalbudget utgår vi från att driftsbudget för LAGs 

verksamhet är 25% av totalbudget. 

 

2. Vår ambition är att hela landet ska ha Leaderområden. De indikationer vi får är att det kan 

bli cirka 45 områden under perioden 2023-2027 med förbehåll att det kan bli några fler eller 

färre områden. Senare under våren kan vi få indikationer om hur många områden som 

kommer att lämna in sina förslag till lokala utvecklingsstrategier i oktober. 

 

3. Utgångsläget för driftsbudget är de 500 miljoner kronor som gällde för perioden 2014-2020 

för alla fonderna exklusive en-fonds fiskeområden. Driftsbudgeten för kommande period är 

beräknad på sex år för att säkra administrativ kapacitet fram till 2029. 

4. Total budget beräknas utifrån att driftsbudget 25% av totalen.  

429 / 0,25 = 1715 miljoner kronor för perioden 2023-2027. Per år blir det cirka 343 miljoner 

kronor.   

 

5.3 Indikativ budget - bredband 

Budgetbehov bredband: 3,8 miljarder 

Om ett bredbandstöd ingår i kommande strategisk plan för CAP bör man 
överväga att ta bort det nationellt finansierade stödet som finns idag. Att ha två 
parallella stöd skapar otydlighet hos aktörerna samt ökar den administrativa 
bördan för alla parter, inklusive berörda myndigheter. 
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I vår analys i bilaga 4 konstaterar vi att stödkostnaden varierar kraftigt beroende 
på vilken aktör som genomför projekten. Bredbandsföreningarna har hittills haft 
lägst stöd per anslutning men förekomsten av bredbandsföreningar varierar över 
landet. Den största delen av beviljat stöd har gått till aktiebolagen som också har 
högst stödkostnad per anslutning sett till beviljat stöd. 

Stödkostnaden ökar också ju glesare befolkade områdena är som ska anslutas. 
Hittills har stödgivningen inom landsbygdsprogrammet styrts av att få så hög 
anslutningsgrad som möjligt för att nå programmålet 362 000 personer (EU-
målet är satt till antal personer, inte hushåll). Stödet har generellt sett alltså inte 
gått till de allra glesaste områdena. 

Om vi antar att behovet av stöd gäller de 100 000 hushåll som år 2023 uppskattas 
sakna 100 Mbit/s och som finns i glest befolkade områden så kan det totala 
stödbehovet variera mellan 6,5 – 2,8 miljarder kronor. Med tanke på att stödet i 
landsbygdsprogrammet inte har styrts till de allra glesaste (dyraste) områdena 
kan man anta att stödbehovet ligger i den övre delen av spannet. Däremot kan det 
finnas faktorer som kan dra ner kostnaden, exempelvis andra tekniska lösningar 
än fiber. Post- och telestyrelsen har också nämnt att kostnaden kan bli ännu 
högre än 65 000 kronor per anslutning. 

 
 Stödkostnad  

Antal hushåll i glest 
befolkade områden som 
saknar anslutning. 
Uppskattat antal år 
2023 

 PTS Landsbygds-
programmet, 

förväntat 
resultat från 

beviljade 
projekt 

Landsbygds-
programmet, 

faktiskt 
resultat från 

avslutade 
projekt 

100 000 hushåll  65 000 kr/ 
anslutning  

38 000 kr/ 
anslutning 

27 500 kr/ 
anslutning 

Stödbehov 5 år, miljoner 
kronor 

  6 500   3 800 2 750 

Stödbehov per år, 
miljoner kronor  

 1 300 760  550 

  
Ett alternativ till ovanstående beräkningar som utgår från att bredbandsmålen ska 
nås är att utgå från ett årligt genomsnittsbelopp under perioden 2014-2020. 
Räknar man på programbudgeten och beräknar genomsnittet utifrån en 
sjuårsperiod så har det beviljats 622 mnkr per år under 2014-2020. Detta skulle 
bli 3 100 miljoner kronor för femårsperioden 2023-2027. 

 
 

5.4 Indikativ budget – samarbete 

 

Budgetbehov samarbete: 770 miljoner 
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För samarbetsstödet fokuseras jordbruksverkets förslag till tre tematiska 
områden som alla på sitt sätt verkar för främjande av livsmedelsstrategin; ökad 
konkurrenskraft, miljö- och klimat samt livsmedel och besöksnäring. Beviljat 
stöd för dessa tre delar inom samarbetsstödet uppgår till knappt 100 miljoner 
kronor per år. 

 
Beviljat stöd per 
område 

2016*- 
2020, mnkr 

Per år,  
mnkr 

Konkurrenskraft 5 1 
Livsmedel & 
Besöksnäring 

396 79 

Miljö & klimat 84 17 

SUMMA 485 97 
*2016 var första året för beslut. 
 

Av tabellen nedan framgår hur vi har delat in hittills beviljade stöd i de tre 
tematiska områdena utifrån nuvarande programstruktur. Som framgår är 
konkurrenskraft en relativt liten del av totalen men detta beror på att den största 
delen av det som idag kallas jordbruket konkurrenskraft (fokusområde 2A) är 
kategoriserad under Livsmedel.  

 
Beviljat stöd 2016-2020   

Fokusområde 
 

Tematiskt 
område 

Del-
åtgärd 

2A 3A 4A-B 5BCD 6A 6B SUMMA 

Konkurrenskraft 16.2 
 

5                           
    

5                               

Livsmedel & 
besöksnäring 

16.2 
16.4 
16.9 

                            
35  

                            
64  

  
                         

230  
                         

66  
                         

396  

Miljö & klimat 16.2 
16.5 
16.9 

                            
32  

                              
27  

                         
25  

                               
84  

SUMMA 
 

                            
67  

                            
70  

                            
27  

                         
25  

                         
230  

                         
66  

                         
485  

 

I ett utgångsläge kan 100 miljoner kronor per år vara ett riktmärke även för 
kommande programperiod. Man kan överväga att höja budgeten för att kunna 
genomföra angelägna projekt som inte platsar inom EIP pga. för låg 
innovationshöjd men som ändå är angelägna projekt att genomföra. Samtidigt 
finns det faktorer som talar för att projekt som genomförts inom samarbetsstödet 
istället bör genomföras inom komptensutvecklingsåtgärden framöver. 
Anledningen är att reglerna för samarbetsprojekt har ändrats så att det inte längre 
är möjligt för enskilda aktörer att genomföra projekt. Dessa skulle då eventuellt 
kunna genomföras inom kompetensutveckling istället. 
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Jordbruksverket har haft i uppdrag att utreda möjligheten att bygga upp en 
databasinfrastruktur för jordbruket. Även om inte regelverket är helt tydligt är 
vår bedömning i nuläget att finansieringen bör kunna ske inom 
samarbetsåtgärden. Bedömningen är att totala investeringen uppgår till runt 150 
miljoner kronor varav stödbehovet kan bli 120 miljoner kronor.  

Med databasen inräknad kan stödbehovet bli 620 miljoner kronor för perioden 
eller cirka 124 miljoner kronor i genomsnitt per år. Utöver detta har det 
föreslagits en etablering av ett kompetensnav för jordbrukets konkurrenskraft. 
Det bedöms inte vara lämpligt eller ens möjligt att basfinansiera denna via CAP. 
Däremot kommer kompetensnavet att genomföra utvecklingsprojekt som 
behöver finansieras. Det kan röra sig om runt 30 miljoner kronor per år. 

 

Samarbete 2023-
2027 

per år 

Nivå 2014-2020 500 100 
Databasinfrastruktur 120 24 
Kompetensnav,  
projekt 

150 30 

SUMMA 770 154 
 

5.5 Indikativ budget - EIP 

Budgetbehov EIP: 600 miljoner 

Beviljat belopp under programperioden (2016-2020) för EIP är 385 miljoner 
kronor varav 15 miljoner har gått till gruppbildning och resterande del till 
innovationsprojekt. I genomsnitt har det beviljats 77 miljoner per år men 
variation över åren. För förlängningsåren 2021-2022 är budgeten 70 mnkr per år.  

Beviljat stöd 2016-2020  
2016 2017 2018 2019 2020 Total-

summa 
Per år, 
mnkr 

Summa                          
5  

                         
107  

                         
74  

                         
114  

                         
85  

                         
385  

                         
77  

*2016 var första året för beslut. 
 

För år 2020 är siffrorna lite missvisande eftersom budgeten minskades genom 
programändring 6 och projekt som prioriterats fortfarande väntar på beslut med 
de nya pengarna. Om dessa hade beviljats under 2020 som planerat hade 
genomsnittet istället blivit 82 miljoner kronor/år. Därtill var ansökningsperioden 
under 2020 endast 2 månader pga. budgetnedskärningen. 

Det beviljade genomsnittliga stödet per projekt har ökat fram till 2019 men blev 
lägre under 2020. Bedömningen är att det kan bli större projekt framöver. Även 
enhetsbeloppen för gruppbildningsstödet kommer att öka. Eftersom stödet nu är 
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relativt etablerat och välkänt kommer det igång på ett helt annat sätt än 
2015/2016 då stödet infördes. 

Innovation är en av nyckelfaktorerna för att utveckla jordbruksnäringen på lång 
sikt. Behovsanalysen lyfter fram betydelsen av innovation för ett flertal av målen 
i kommande CAP, inte minst för en ökad konkurrenskraft i jordbruket. 
Jordbruksverkets uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin visar bl.a. 
att lönsamheten kan ökas genom förbättrad produktivitet och/eller högre 
förädlingsgrad. Både produktivitet och förädlingsgrad är direkta resultat av 
innovation. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att budgeten för EIP bör få en väsentlig 
nivåhöjning jämfört med dagens genomsnitt 70-80 miljoner kronor per år. 120 
miljoner kronor per år eller 600 miljoner kronor på femårsperioden kan 
därför vara motiverat.  
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6 Beskrivning av behov av direktstöd och andra 
inkomststöd 

 

6.1 Sammanfattning inkomststöd 

SWOT-analysen och de rekommendationer från Kommissionen, i delar som är 
kopplade till målen för konkurrenskraft, visar att en svag 
produktivitetsökningstakt är grunden till problem med svag lönsamhet och 
bristande investeringsvilja i svenskt jordbruk. I den strategiska planen är det 
därför viktigt att åtgärder sätts in som lyfter produktiviteten. Ökad produktivitet 
ger också förbättrade möjligheter att nå huvudmålet om ökad produktion i 
livsmedelsstrategin. 

Gårdsstödet ger jordbrukarna en grundtrygghet att uthålligt bedriva sina företag, 
men riskerar samtidigt att ge negativa effekter i form av högre markvärden och 
en trögare strukturutveckling. Det ger också på kort sikt ett stabilt 
likviditetsflöde vilket är särskilt viktigt för sårbara företag och under år med 
tillfälliga variationer i intäktsflödet från produktionen. 

Ett oförändrat inkomststöd leder succesivt till en urholkning av stödets betydelse. 
Det kräver att företag som vill vara långsiktigt konkurrenskraftiga vidtar 
anpassningar för att stärka sin konkurrenskraft. I syfte att påskynda en önskvärd 
utveckling, bör en större del av CAP-budgeten, satsas på åtgärder som stödjer 
långsiktig konkurrenskraft. Kompetensutveckling, stöd till innovationer och 
investeringar är åtgärder som på sikt stärker jordbruksföretagens konkurrenskraft 
mer än att fortsätta betala ut inkomststöd. På grund av den långsiktighet som 
behövs i de jordbrukspolitiska spelreglerna är det nödvändigt att en sådan 
omvandling sker succesivt och där förändringstakten framgår med lång 
framförhållning. Det beror bl.a. att det tar tid innan de produktivitetshöjande 
åtgärderna får genomslag i de enskilda jordbrukens ekonomiska utfall. 

Introduktionen av eco-schemes leder till en kraftig reduktion av gårdsstödet. De 
åtgärder som ska erbjudas jordbrukarna inom eco-schemes kommer till 
övervägande del vara kostnadsbaserade ersättningar, det ger på kort sikt inte 
någon lönsamhetsförbättring. På längre sikt kan däremot åtgärderna leda till 
förbättrad lönsamhet genom de åtgärder som vidtas, t.ex. genom effektivare 
hantering av växtnäring och växtskydd samt förbättrad markstatus.  

Under innevarande budgetperiod bör därför Sverige utnyttja möjligheten till 
”rabatt” av finansieringen av eco-schemes under de första åren av 
budgetperioden motsvarande det belopp som föreslagna eco-schemesåtgärder 
inte fullt ut utnyttjar under infasningsperioden. Successivt bör rabatten trappas av 
och en större del av gårdsstödet utnyttjas för att finansiera eco-schemes i takt 
med att eco-schemesåtgärderna utnyttjas allt mera. Efter innevarande 
budgetperiod, allting lika, bör den succesiva överföringen från 
gårdsstödsbudgeten åter övervägas. 
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I det följande visas en principiell skiss över fördelning av finansiering av eco-
schemes mellan gårdsstödet och åtgärder som får tillgodoräknas i pelare II, 
procent. 

 
  2023 2024 2025 2026 2027 
Gårdsstöd  15 16 17 18 20 
Rabatt  5 4 3 2 0 
       

 
Områden med sämst förutsättningar löper generellt sett störst risk att 
jordbruksmark tas ur produktion om gårdsstödet sänks. Motsvarande gäller för 
de produktionsgrenar där gårdsstödet utgör störst del av vinsten. Unga 
jordbrukare, jordbrukare som nyligen gjort stora investeringar eller på annat sätt 
är känsliga för olika typer av risk är mest utsatta av sänkt gårdsstöd.  

Sänkt gårdsstöd bör därför kombineras med åtgärder som riktas mot just dessa 
grupper. Det kan t.ex. ske genom höjt kompensationsstöd, höjt stöd till 
betesmarker, fortsatt kopplat stöd till nötköttsproduktion och förstärkt stöd till 
unga jordbrukare. Genom att rikta stödet till utsatta grupper minskar risken för 
dödvikt i stöden och kapitalisering. 

 

6.2 Gårdsstöd 

Budget gårdsstöd: 22,6 miljarder 

Gårdsstödet (inkl. förgröningsstödet) är den enskilt viktigaste stödformen inom 
CAP. Under 2020 betalades nästan 6 mdr kr till de svenska jordbrukarna. Stödet 
uppgår till nästan 2 000 kr/ha.  

Stödet har sitt ursprung i de kopplade stöd som infördes i mitten av 1990-talet 
som kompensation för de sänkningar som då gjordes av de garanterade priserna 
till jordbrukarna. Genom olika politiska beslut har stödet frikopplats från 
produktionen och istället fått som syfte att stödja en uthållig produktion inom EU 
genom att ge jordbrukarna en ekonomisk trygghet. Efterhand har det kopplats 
andra villkor till stödet i syfte att öka stödets legitimitet och att öka 
samhällsnyttan.   

Gårdsstödet är frikopplat från produktionen vilket innebär att jordbrukarna 
utifrån marknadens efterfrågan ska anpassa produktionens inriktning och 
omfattning. När jordbrukarna tar sina kortsiktiga produktionsbeslut ska därför 
gårdsstödet inte räknas in. Inför långsiktiga beslut, t.ex. om 
produktionsinriktningen ska förändras eller helt läggas ner ska alternativet att 
enbart uppfylla villkoren för gårdsstödet ställas mot andra alternativ. Gårdsstödet 
ger på så sätt marken ett värde som kan ligga högre än markens produktions-
förmåga. Det gör det mindre attraktivt att sälja mark eller att ställa om till annan 
markanvändning. Sänkt gårdsstöd bör leda till lägre markpriser och att det blir 
förmånligare att överföra jordbruksmark till annan användning. Risken för att 
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mark tas ur produktion är störst i de delar av landet där konkurrenskraften för 
jordbruksproduktion är som sämst. I de områden med bäst förutsättningar för 
produktion är det osannolikt att produktionen kommer att påverkas av förändrat 
gårdsstöd. Den utjämning som skett av gårdsstödet de senaste åren har inte ökat 
viljan att ta mark ur produktion i de områden som fått lägre stöd. 

Antas en sänkning av gårdsstödet med 500 kronor och ett förräntningskrav på 
marken på 2 % motiverar det en minskning av markpriserna med 25 000 kr/ha. 
Av figur x framgår Jordbruksverkets markprisstatistik för 2019 samt den 
kalkylerade effekten på markpriserna genom sänkt gårdsstöd med 500 kr/ha. 
Figur 4 visar förändringen får störst effekt, relativt sett, i norra Sverige och i 
skogsbygderna. Beräkningen är inte exakt då många andra faktorer också 
påverkar markpriserna. 

 

 
Figur 4 Markpriser 2019 samt påverkan av sänkt gårdsstöd i olika delar av landet, kr/ha 

Med ledning av resultaten i Jordbruksekonomisk undersökning (JEU) har 
effekterna av sänkt gårdsstöd studerats. Förutsätts att gårdsstödet minskar med 
20 procent kommer det att leda till försämrad vinst i företagen. Hur stor effekten 
blir beror på hur stor del av vinsten stödet utgör. Sett över några års sikt är det 
nötkötts- och växtodlingsföretaget som kan påverkas mest av sänkt gårdsstöd. 
För de år data finns tillgängliga minskar ersättningen till eget arbete och kapital 
med 10-20 procent för nötköttsföretag medan motsvarande förändring för 
svinföretaget är mindre än 5 procent. 
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Figur 5 Förändring av ersättning till eget arbete och kapital vid sänkt gårdsstöd med 20 procent, procent  

I en nyligen publicerad rapport från Jordbruksverket inom projektet CAP och 
hållbarhet, CAP-reformen och betesmarkerna framgår att sänkt gårdsstöd får 
förhållandevis liten påverkan totalt sett på produktionen men slår hårt mot 
betesmarker och dikoproduktionen. Denna marktyp och produktionsgren är 
särskilt känslig för sänkt stöd. 

Även på kort sikt spelar gårdsstöd roll för att täcka tillfällig likviditetsbrist i 
företagen. När inflödet av likvida medel till företaget blir mindre än väntat kan 
gårdsstödet bidra till täcka tillfälliga svackor. Det finns även möjlighet att belåna 
framtida gårdsstödsutbetalningar vilket också underlättar företagens behov av 
likviditet. 

  

6.3 Eco-schemes  

Avsättning till eco-schemes: öronmärkning 20% av direktstödskuvertet 

Införandet av eco-schemes innebär en stor förändring i strukturen hur stöden 
fördelas. Minst 20 procent, bortsett från eventuell rabatter, ska sättas av till 
miljö- klimat- och djurvälfärdsåtgärder. Alla medlemsländer är skyldiga att 
erbjuda jordbrukarna stöd, däremot är det frivilligt för jordbrukarna att delta. 
Vissa av åtgärderna som Sverige kommer att erbjuda kommer med all 
sannolikhet att vara kända sedan tidigare för jordbrukarna och det är därför 
relativt enkelt att förutse hur stort intresset kommer att bli. För andra åtgärder är 
åtgärderna helt nya och anslutningsgraden blir svår att förutse. När det gäller 
incitamentsbaserade stöd är även stödnivån ett osäkerhetsmoment för att få en 
lämplig utformning. 

Avsättningen är indikativ 2023 och 2024 vilket innebär att outnyttjade medel 
inom öronmärkningen kan användas till andra direktstöd förutsatt att man uttömt 
alla möjligheter att använda de outnyttjade medlen till eco-schemes. MS kan 
också välja att föra över de outnyttjade medlen till miljö- och klimatåtgärder 
inom pelare II. För åren 2025-2027 är avsättningen tvingande och outnyttjade 
medel går förlorade. 
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De stora förändringar som eco-schemes innebär i form av förändrade gårdsstöd 
skulle kunna motivera att medel överförs från pelare II till pelare I för att mildra 
de omfördelningseffekter som torde uppkomma. Pelarflexibiliteten skulle kunna 
användas som en ”krockkudde” för att undvika stora omfördelningseffekter. 

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på hur eco-schemes 
kan införas i Sverige. Utgångspunkten för Jordbruksverkets förslag är en 
öronmärkning som uppgår till 20 procent. En öronmärkning på 20 procent ger ett 
årligt belopp på cirka 1,4 mdr kr. I det huvudalternativ som Jordbruksverket 
föreslår flyttas stöd till ekologisk produktion och minskat växtnäringsläckage 
från pelare II till eco-schemes samt att det införs en eco-schemesåtgärd som 
innebär stöd till blommande slättbygder. Samtliga dessa åtgärder är 
kostnadsbaserade.  

Jordbruksverket har också analyserat ett alternativ där stödet till ekologisk 
produktion ligger kvar i pelare II och andra eco-schemesåtgärder ersätter som 
t.ex. stöd till produktionsplanering. Jordbruksverket föreslår att rabatten utnyttjas 
initialt eftersom det förväntas att anslutning till åtgärderna kommer att öka 
successivt över perioden. Jordbruksverket föreslår också att rabatten utnyttjas om 
öronmärkningen skulle hamna på en nivå över 20 procent. 

Oavsett hur åtgärderna kombineras kommer det att ske en omfördelning av 
stöden från norra Sverige och skogsbygderna mot södra Sverige och 
slättbygderna. Av Figur 6 framgår effekterna av att ersätta en viss andel av 
gårdsstödet med olika eco-schemesåtgärder. Den minsta förändringen uppnås 
genom att stödet till ekologisk produktion flyttas till eco-schemes. 

 
Figur 6 Nettoeffekt av sänkt gårdsstöd med 20 % samt olika utformning av eco-schemes, kr/ha 

 

6.4 Kopplat stöd - nötkreaturstöd 

Budgetbehov kopplat stöd: 10% av direktstödskuvertet 3,4 miljarder 
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Rådets beslut om kopplade stöd för kommande budget period innebär för 
Sveriges del att 13 procent av gårdsstödsbudgeten kan användas, samt att 
ytterligare 2 procent kan ges till kopplade stöd för proteingrödor. 

Under föregående budgetperiod har Sverige utnyttjat den maximala möjligheten 
till kopplade stöd på 13 procent. Stödet har i sin helhet gått till nötkreatur. 
Motiveringen var att nötköttssektorn haft en svag marknadsutveckling och att 
den är betydelsefull för att hålla betesmarker öppna.  

Sverige är principiellt mot kopplade stöd eftersom risken är stor för snedvridning 
av konkurrensen både mellan olika produktionsgrenar och mellan 
medlemsländer. Produktionskopplade stöd kritiseras också av både WTO och 
OECD. 

Jordbruksverket har i sitt förslag till strategisk plan föreslagit att de kopplade 
stöden ska finnas kvar i sin nuvarande utformning och omfattning. 
Nötköttsbranschen har haft en stark utveckling i Sverige under de senaste åren. 
Trots minskad konsumtion har svensk produktion ökat sina marknadsandelar. 
Uttryckt i andel av svensk konsumtion har svensk produktion ökat från cirka 50 
procent till cirka 60 procent under den senaste femårsperioden. Svenska 
producentpriser har legat i absolut topp i jämförelse med andra EU-länder. Trots 
höga priser har importens andel minskat kraftigt. Antalet kor för köttproduktion 
har haft en positiv utveckling sett till en längre tidsperiod. Produktionen av 
nötkött har dock legat kvar på i stort sett samma nivå eftersom antalet mjölkkor 
minskat. 

Den specialiserade nötköttsproduktionens betydelse för att hålla betesmarkerna 
ökar eftersom mjölkproduktionen minskar och koncentreras till större 
besättningar och till färre områden. Eftersom det sker en förskjutning mot 
specialiserad nötköttsproduktion är det relativt en större andel av nötkreaturen 
som utnyttjar betesmark som produktionsresurs. Cirka 90 procent av alla 
nötkreatur som får del av de kopplade stöden bedöms vara utomhus på antingen 
produktionsbete eller på rastbete, 

Jordbruksverkets studie över CAP-reformens betydelse för betesmarkerna visar 
att den betesbaserade nötköttsproduktionen är betydligt känsligare för förändrade 
stödnivåer jämfört med alla andra produktionsgrenar.  

 

6.5 Stöd till unga jordbrukare 

Budgetbehov stöd till unga jordbrukare: 3% av direktstödskuvertet – cirka 
1 miljard 

Startstöd och stöd till unga är två åtgärder inom CAP som syftar till att underlätta 
generationsskifte i jordbruket. Under 2020 har drygt 120 miljoner kr betalats ut 
som stöd till unga. Drygt 3 800 företag har fått stöd under 2020, antas det ett 
jämnt inflöde av nya företag ger det ett inflöde på drygt 700 företag per år. 60 
procent av de som fick stöd 2020 hade mindre än 30 hektar jordbruksmark. Av 
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stödutbetalningarna gick nästan hälften av det totala beloppet till de företag som 
har 90 hektar (maximal stödberättigad areal). 

Höjs arealgränsen till 150 hektar, förutsatt oförändrad budget som 2020, kommer 
ytterligare drygt 30 000 hektar att få stöd. För att budgeten ska förbli oförändrad 
måste stödet per hektar sänkas från 875 kr/ha till drygt 700 kr/ha. I nuläget, med 
90 hektar som gräns, är högsta stödbelopp knappt 80 000 kr per företag, vid en 
areal på 150 hektar blir maximalt stödbelopp nästan 110 000 kr, det innebär en 
ökning med 30 000 kr per år, och 150 000 kr under en femårsperiod. 

 

Tabell 3 Antal företag och totalt stöd till unga under 2020 fördelat på storleksklass 

Areal, ha Antal 
Belopp, 

mkr 

0-10 1156 6,1 

10-25 948 12,2 

25-50 485 15,1 

50-75 285 15,4 

75-90 150 10,8 

90-150 386 30,4 

över 150 392 30,8 

Summa totalt 3 802 120,8 
 

Antas det 13 000 heltidsföretag i Sverige och att det krävs generationsskifte vart 
30 år krävs det att drygt 400 nya företag etableras varje år. Sätts gränsen vid 60 
hektar för heltidsföretag är det cirka 200 företag som i nuläget omfattas av stöd 
till unga. För att nå upp till en nivå på 400 företag krävs stöd till ytterligare 200 
företag. Förutsätts samma stödbelopp som i nuläget, cirka 900 kr/ha, och samma 
storleksfördelning på företagen som i nuläget, kräver det ytterligare knappt 60 
miljoner kr i stöd per år. Höjs arealgränsen till 150 hektar ökar kostnaden med 
ytterligare 10 miljoner kr. 

För att rymma behov av ökad generationsskiftestakt skulle stödet till unga 
behöva öka från två till tre procent. 
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6.6 Startstöd 

Budgetbehov startstöd: 160 miljoner 

Budgeten för startstöd bör öka i omfattning eftersom målgruppen vidgas till att 
gälla bl.a. deltidtidsjordbruk. Ökningen prognosticeras till 20 miljoner kr, från 
140 miljoner kr till 160 miljoner kr. 

Antalet sökande bedöms också att öka i storleksordningen 10 procent. 

Om generationsskiftestakten ska öka snabbare jämfört med nuläget kommer det 
att kräva en ännu större ökning av budgeten för startstödet. Antas samma 
procentuella ökning som för stödet till unga skulle det kräva ytterligare cirka 50 
miljoner kr. 

 

6.7 Pelarflexibilitet 

I de förslag till regler för pelarflexibilitet som diskuteras i trilogöverläggningarna 
finna möjlighet för medlemsländerna att flytta budgetmedel i båda riktningar 
mellan budgetpelarna. Enligt rådets beslut kan Sverige flytta 25 procent av 
budgetpelare I till budgetpelare II och i andra riktningen kan 30 procent flyttas. 
Pelarflexibiliteten påverkar också avsättningen till eco-schemes. När 
överflyttning görs från budgetpelare I till budgetpelare II beräknas 
öronmärkningen efter eventuell flytt av medel Vid tillämpning av 
pelarflexibilitet i motsatt riktning ska öronmärkningen inte påverkas av eventuell 
flytt av medel. Budgetmedel i pelare II ska kombineras med nationell 
medfinansiering med begränsningar såväl uppåt som neråt. Överflyttade medel 
behöver dock inte medfinansieras. 

Inför förra budgetperioden använde Sverige inte pelarflexibilitet. 

Överväganden om pelarflexibilitet är till stor del kopplat hur finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska fördelas mellan EU-finansiering och 
nationell finansiering. Genom att flytta medel mellan pelarna kommer den 
nationella medfinansieringsgraden att påverkas. Jordbruksverket tar inte ställning 
till hur finansieringen av åtgärderna i CAP ska fördelas mellan EU-medel och 
nationella medel. 

Pelarflexibiliteten påverkar också vilken tyngdpunkt som läggs på de styrmedel 
som finns inom respektive budgetpelare. Gränsen mellan pelarna kommer under 
kommande budgetperiod att bli mindre genom att miljö- och klimatåtgärder samt 
djurvälfärdsåtgärder kommer att få en mer framskjuten position i budgetpelare I 
genom att eco-schemes införs.  

I valet av åtgärder för svensk del är nationella målsättningar inom 
Livsmedelsstrategin, nationella miljömål, mål för regional balans etc. styrande. 
Genom att göra överföringar mellan budgetpelarna kan olika mål ges olika tyngd 
i den strategiska planen. De traditionella åtgärderna i pelare I, främst gårdsstödet, 
syftar till att ge jordbruket en ekonomisk grundtrygghet för att bedriva en 
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uthållig produktion. Gårdsstödet ska däremot inte styra produktionens inriktning. 
Åtgärderna i budgetpelare II är inriktade mot att stödja samhällsnyttor som miljö, 
klimat, djurvälfärd och regional balans. 

En överföring av medel från budgetpelare I till budgetpelare II leder till en 
tyngdpunktsförskjutning från jordbrukets roll som livsmedelsproducent mot 
jordbrukets roll som producent av andra samhällsnyttor. En sådan förändring 
skulle kunna leda till att målen i Livsmedelsstrategin blir svårare att uppfylla. 
Det finns dock åtgärder inom pelare II som stöd till innovationer och 
investeringar som på lite längre sikt stärker jordbrukets konkurrenskraft och ökar 
möjligheterna till att uppfylla livsmedelsstrategin. I Kommissionens analys av 
Sveriges SWOT-analys är en av de iakttagelser som görs att 
produktivitetsutvecklingen i den svenska livsmedelskedjan släpar efter. 
Kommissionen rekommenderar därför att insatser görs som stärker innovation 
och kunskapsöverföring vilket gynnar lönsamhetsutveckling och 
investeringsvilja. 

En pelaröverföring från pelare II till pelare I skulle kortsiktigt kunna överbrygga 
de stora förändringar i nivån på gårdsstödet som eco-schemes innebär. 
Jordbruket måste för att kunna bedriva en ekonomiskt uthållig 
livsmedelsproduktion göra det även på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. 
En snabb förändring kan dock innebära att jordbrukarna inte hinner anpassa sig 
till de nya villkoren och marknaden är inte heller alltid redo att värdera de 
produkter som jordbrukarna tar fram i enligt med nya regler. Särskilt känsliga för 
förändringar av gårdsstödet är jordbrukare som nyligen köpt mark eller gått in i 
långa arrendeavtalet. Även jordbrukare som nyligen har investerat är känsliga för 
förändringar då de inte har hunnit att bygga upp buffertar för att klara 
förändringar. 

Eftersom varor har fri rörlighet inom EU skulle en förändring av budgetmedlen 
mellan pelarna som avviker från andra medlemsländer kunna påverka 
konkurrensförhållandena. En överföring från pelare I till pelare II skulle kunna 
leda till försämrad svensk konkurrenskraft på marknaden för jordbruksprodukter. 

 
 

7 Effekter av att införa takbelopp, nedtrappning och 
omfördelningsstöd 

 

7.1 Generella synpunkter 

Jordbruksverket har i svar på tidigare uppdrag från regeringen, 2017-11-14 och 2018-
11-16, yttrat sig över effekter av att införa takbelopp och omfördelningsstöd. 
Jordbruksverket har inte förändrat de kritiska synpunkter som då framfördes. 
Jordbruksverket ser negativa effekter av att införa alla dessa åtgärder. Takbeloppet 
riskerar att motverka nödvändiga strukturrationaliseringar. Investeringar som kräver ett 
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större arealunderlag kan komma att utebli. Takbeloppet kan också leda till 
företagsuppdelningar för att undvika lägre stöd. 
 
Omfördelningsstödet riskerar att leda till försämrade villkor för aktiva jordbrukare som 
har merparten av sina inkomster från jordbruksproduktion och överföra stöd till företag 
som i de flesta fall är hobbyverksamhet. De belopp som kan överföras är dessutom av 
liten betydelse för jordbrukarhushållens totala inkomster. Även denna åtgärd riskerar 
att leda till inlåsningseffekter och förhindrar heltidsjordbrukets utveckling. 
Av de alternativ som föreligger anser Jordbruksverket att nedtrappning är den åtgärd 
som har minst negativ påverkan för att uppfylla livsmedelsstrategins mål.  

 

7.2 Administrativa konsekvenser 

Åtgärder som leder till att helt nya administrativa system måste byggas kräver större 
insats jämfört med att befintliga system kan utnyttjas. Om flera olika system måste 
kombineras för att ta fram beslutsunderlag leder det också till mer komplicerade 
administration.  
Takbelopp som endast baseras på gårdsstödet är enklare att administrera jämfört med 
att grunda beräkningarna även på det kopplade stödet. Arbetskraftskostnaderna är 
också svåra att administrera eftersom det inte finns rutiner i nuläget att beakta dessa. 
Det finns också frågetecken hur avdraget för krisreserven ska beaktas liksom hur 
eventuella rättelser till följd av tvärvillkorsavdrag och andra kontrollavvikelser ska 
beaktas.  
Nedtrappning bedöms som en förhållandevis enklare åtgärd. Eftersom det kommer att 
vara få jordbrukare som berörs, med de förutsättningar som gäller i uppdraget, bör 
åtgärden hanteras manuellt.  
Omfördelningsstödet kan göras enklare om det kan vara en del av gårdsstödet än om 
det ska införas en helt ny stödåtgärd. I tidigare har uppskattningar har arbetsbehovet 
för att utveckla en helt ny stödåtgärd beräknats till 9 500 timmar. 
 

7.3 Effekter av takbelopp 

Jordbruksverket har analyserat effekterna av att införa takbelopp med ledning av de 
stödutbetalningar som gjorts under 2020. I syfte att förenkla analysen antas en 
valutakurs på 1 € = 10 SEK, 2020 års stödutbetalningar har justerats ner med 2 procent 

för att vara i paritet med den budget för gårdsstödet som gäller för tiden efter 2020. Det 
antas att Sverige använder samma andelar till kopplade stöd som används i nuläget. 
Arbetskraftskostnaderna har beräknats med ledning av en schablon för arbetstiden per 
hektar jordbruksmark. Kostnaden per arbetstid har antagits vara 250 kr/ha. 
 

7.3.1 Rådets utformning av takbeloppet 

Rådets förslag till takbelopp innebär att gårdsstödet ska beaktas då gränsen på 
1000 000 kr ska beräknas. I beräkningarna antas att 20 procent av pelare I budgeten 
avsätts för eco-schemes. 258 företag beräknas hamna över 1 000 000 kr i gårdsstöd 
före avdrag för arbetskostnader. Totalt är det 103 miljoner kronor som omfattas av 
denna regel. De flesta företag är belägna i slättbygderna i Skåne, Västra Götalands län  
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Antas 5 timmars arbetstid per hektar och en kostnad på 250 kr/tim kommer inte något 
företag att hamna över 1 000 000 kr. Antas en arbetsförbrukning på 2,5 tim/ha kommer 
47 företag att omfattas av takbeloppet. 
 

7.3.2 EP:s utformning av takbeloppet 

Europaparlamentets utformning av takbeloppet innebär att även det kopplade stödet 
ska ingå i beräkningen. Det antas att avdraget för eco-schemes uppgår till 30 procent. 
Arbetskraftskostnaden får räknas av innan takbeloppet fastställs, dock endast till 50 
procent. 
 
312 företag beräknas hamna över 1 000 000 kr i gårdsstöd före avdrag för 
arbetskostnader. Totalt är det 140 miljoner kronor som omfattas av denna regel. 
Antas 5 timmars arbetstid per hektar och en kostnad på 125 kr/tim kommer i100 
företag att hamna över 1 000 000 kr. Antas en arbetsförbrukning på 2,5 tim/ha kommer 
185 företag att omfattas av takbeloppet. 
 

7.4 Nedtrappning 

Nedtrappning innebär att en del av gårdsstödet över en viss arealgräns reduceras. Det 
är inte tillåtet att dra bort arbetskraftskostnaderna. 
 

7.4.1 Rådets utformning av nedtrappning 

Rådets utformning av nedtrappat stöd innebär att gårdsstödet trappas av från belopp 
över 900 000 kr. Nedtrappningen har beräknats efter avdrag med 20 procent till eco-
schemes, hänsyn tas inte till arbetskraftskostnader. Nedtrappningen har beräknats som 
5 procent resp. 10 procent på stödbelopp över 900 000 kr. 
335 företag har gårdsstödet över 900 000 kr och påverkas av nedtrappning. 5 procents 
nedtrappning leder till minskat stöd med totalt 22 miljoner kronor och 10 procent 
nedtrappning ger en minskning med 44 miljoner kronor. 

 
 Stödminskning, 
kr per företag 

Antal 
företag 

Summa, 
milj kr  

45 000-75 000 268 15 
75 000-100 000 44 4 
100 000-150 000 17 2 
150 000- 6 1 

Tabell 1Antal företag som påverkas av neddragning med 5 procent samt summa stöd som dras bort från företagen 
 

Stödminskning, 
kr per företag 

Antal 
företag 

Summa, 
milj kr  

90 000-150 000 268  29 

150 000-200 000 44 7 

200 000-250 000 11 2 
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250 000- 12 6 
Tabell 2 Antal företag som påverkas av neddragning med 10 procent samt summa stöd som dras bort från företagen 
 

7.4.2 Parlamentets utformning av nedtrappning 

Parlamentets utformning av nedtrappning innebär att även kopplade stöd ska omfattas 
samt att gårdsstödet reduceras med 30 procent för avsättning till eco-schemes. I övriga 
delar används samma beräkningar som för rådets utformning av reglerna för 
nedtrappning.  
423 företag har gårdsstöd över 900 000 kr och påverkas av nedtrappning. 5 procents 
nedtrappning leder till minskat stöd med totalt 29 miljoner kronor och 10 procent 
nedtrappning ger en minskning med 59 miljoner kronor. Vid 5 procent nedtrappning 
kommer 8 företag att få en stödminskning med mer än 150 000 kronor. 
 

7.5 Omfördelningsstöd 

Omfördelningsstöd innebär att det ges ett högre gårdsstöd per hektar till företag med 
små arealer. Alternativt kan alla företag få det högre stödbeloppet upp till en viss 
arealgräns eller så är det bara företag med ett maximalt antal hektar som får 
omfördelningsstödet. I bilaga visas ett räkneexempel hur omfördelningsstödet kan 
utformas. 
Antas de förutsättningar för gårdsstödet som slagits fast av rådet, d.v.s. 20 procent till 
eco-scheme samt en generell budgetminskning med 2 procent kommer en avsättning 
till omfördelningsstödet med 6 procent ge 280 miljoner kronor och en avsättning med 
12 procent ge 560 miljoner kronor. Gårdsstödet minskar med 100 resp. 200 kr/ha till 
följd av avsättningen till omfördelningsstöd. 
Sätts en arealgräns på 10 hektar kommer drygt 17 000 företag och drygt 110 000 
hektar att omfattas av stödet. Höjs gränsen till 30 hektar omfattas nästan 35 000 företag 
och knappt 425 000 hektar. 
 
Arealgräns, 
ha 

Företag Areal, ha 

10 17 169 113 463 

20 29 374 286 093 

30 34 992 423 181 

90 46 688 1 044 401 
Tabell 3 Antal företag och hektar som påverkas om fördelningsstödet vid olika arealgränser 
 

 

7.5.1 Fördelning till enbart företag under en viss arealgräns 

Detta alternativ innebär att det endast är företag med färre än ett visst antal hektar som 
för rätt till omfördelningsstöd. I följande tabell viss hur stort omfördelningsstödet blir 
vid olika hektargränser. Vid en arealgräns på 10 hektar kommer omfördelningsstödet 
att bli nästan 2 500 kr/ha. Gårdsstödet uppgår efter avdrag för omfördelningsstödet, till 
knappt 1 500 kr/ha. Företag med mindre än 10 hektar kommer med denna arealgräns 
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att få 2 365 kr/ha mer i stöd jämfört med läget före det att omfördelningsstöd infördes. 
Företag över denna gräns får knappt 100 kr/ha lägre gårdsstöd. Ett företag med 100 
hektar får knappt 10 000 kronor mindre i gårdsstöd. 
Höjs arealgränsen till 90 hektar omfattas knappt 30 procent av arealen och cirka 85 
procent av företagen. Omfördelningsstödet blir 267 kr/ha och nettoeffekten blir 172 
kr/ha. Ett företag med 90 hektar får drygt 15 000 kronor mer i stöd.  

 

Arealgräns, ha Omfördelnings-
stöd, kr/ha 

Gårdsstöd, 
kr/ha 

Summa stöd, 
kr/ha 

Nettoeffekt, 
kr/ha 

Maximal 
effekt per 

företag, kr 

10 2461 1 498 3 959 +2 365 23 650 

20 976 1 498 2 474 880 17 600 

30 660 1 498 2 158 +564 16 920 

90 267 1498 1 765 +172 15 480 

Över 90     -96  
Tabell 4 Effekter av omfördelningsstöd på sex procent 
 

Avsätts 12 procent av gårdsstödet till omfördelningsstöd kommer det att finnas 560 
miljoner kronor tillgängligt. För att finansiera omfördelningsstödet sänks gårdsstödet 
med knappt 200 kr/ha. Sätts arealgränsen för omfördelningsstödet till 10 hektar ger det 
ett stöd på 4 900 kr/ha. Ett företag med 10 hektar får drygt 47 000 kronor mer i stöd 
jämfört i ett läge utan omfördelningsstöd. Sätts gränsen vid 90 hektar uppgår 
omfördelningsstödet till 535 kr/ha. Ett företag med 90 hektar får ökat stöd med drygt 
30 000 kronor. 

 
Arealgräns, 
ha 

Omfördelnings-
stöd, kr/ha 

Gårdsstöd, 
kr/ha 

Summa 
stöd, 
kr/ha 

Nettoeffekt, 
kr/ha 

Maximal 
effekt på 

företagsnivå, 
kr 

10 4 922 1 403 6 325 +4 731 47 310 

20 1 952 1 403 3 355 +1 761 35 220 

30 1 320 1 403 2 723 +1 128 33 840 

90 535 1 403 1 938 +343 30 870 

Över 90    -192  
Tabell 5 Effekter av omfördelningsstöd på 12 procent  

 

7.5.2 Samtliga företag får omfördelningsstöd 

Ges samtliga företag omfördelningsstöd över en viss hektarnivå, d.v.s. även de företag 
som har en total areal som ligger över gränsen, innebär en arealgräns på 10 hektar att 
alla företag får 575 kr/ha förutsatt att 6 procent går till omfördelningsstöd. Ett företag 
med 10 hektar kommer att få knappt 5 000 kronor mer i gårdsstöd.  
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Arealgräns, 
ha 

Omfördelnings-
stöd, kr/ha 

Gårdsstöd, 
kr/ha 

Summa 
stöd, 
kr/ha 

Nettoeffekt, 
kr/ha 

Maximal 
effekt på 

företagsnivå, 
kr 

10 575 1 498 2 073 +479 4 790 

20 355 1 498 1 853 +259 5 180 

30 275 1498 1 773 +179 5 370 

90 155 1 498 1 653 +59 5 310 

Över 90    -96  
Tabell 6 Effekter av omfördelningsstöd fördelat till alla företag 

 

Avsätts 12 procent till omfördelningsstöd innebär det att belopp i föregående tabell 
fördubblas.  
 

7.5.3 Utformning av omfördelningsstödet 

Låga hektargränser och en snäv tillämpning av reglerna för omfördelningsstödet leder 
till stora ökningar av gårdsstödet per hektar för företagen som ligger under 
arealgränsen. Redan vid relativt låga arealgränser sjunker dock hektarstödet snabbt, vid 
en gräns på 30 hektar och en avsättning på 6 procent kommer effekten på företagsnivå 
att bli maximalt drygt 15 000 kr. Sätts gränsen vid 90 hektar, vilket kan vara en nedre 
gräns för heltidsjordbruk, blir effekten vid en avsättning på 6 procent, maximalt 15 000 
kronor. Satt i relation till företagets totala omsättning är stödförändringen mycket liten.  
Ges alla företag del av omfördelningsstödet blir effekterna betydligt mindre.  
För att gynna heltidsjordbruket har omställningsstödet mycket liten potential. 
 

7.6 Resultat av beräkningar 

Gjorda beräkningar över effekter av takbeloppet och nedtrappningen visar att 
budgeteffekterna och antalet företagare som påverkas blir mycket små. Troligen har 
effekterna överskattas i de alternativ då arbetskostnaderna räknats då arbetstiden 
beräknats mycket försiktigt. Den styrande effekten av att införa takbelopp och 
nedtrappning blir därför mycket små. Oavsett hur takbelopp och nedtrappning 
utformas kommer antalet företag och budgetbelopp som påverkas att bli mycket litet. 

Åtgärd Antal 
företag 

Belopp, 
mkr 

Andel av budget, 
procent 

Takbelopp, rådets 
beslut,  
-utan 
arbetskostnad 

258 103 2,2 

-med 
arbetsförbrukning 
5 h/ha 

0 0 0 
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-med 
arbetsförbrukning, 
2,5 h/ha 

47 17 0,4 

Takbelopp EP:s 
beslut 
-utan 
arbetskostnad 

312 140 3,4 

-med 
arbetsförbrukning 
5 h/ha 

100 43 1,1 

-med 
arbetsförbrukning 
2,5 h/ha 

185 80 2,0 

Nedtrappning, 
rådets beslut 
-5% över 90 000 
€ 

344 22 0,5 

-10% över 90 000 
€ 

344 44 0,9 

Nedtrappning, 
EP:s beslut 
-5% över 90 000 
€ 

423   29 0,7 

-10% över 90 000 
€ 

423 59 1,4  

     
Tabell 7 Sammanfattning av takbelopp och neddragning 

 

Omfördelningsstödet har beräknats med två alternativ, där den ena innebär att bara de 
företag som ligger under arealgränsen får stödet och i den andra får alla stöd upp till 
gränsen. Vid en låg arealgräns och den snävare tillämpningen mer än fördubblas 
gårdsstödet redan vid ett omfördelningsstöd på 6 %. De totala stödbeloppen per företag 
blir dock små och vid så låga hektargränser är det inte heltidsjordbruk som gynnas av 
förändringarna. Får alla företag omfördelningsstöd  
 

Arealgräns, 
hektar 

Stöd till enbart 
företag under 

arealgräns, kr/ha 

Stöd till alla företag 

10 +2 365 +479 
30 +564 +179 
90 +172 +59 
Över 90 ha -96 -96 

Tabell 8 Sammanfattning av omfördelningsstöd 
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Bilaga 1 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

Investeringsstöden för ökad konkurrenskraft kommer i huvudsak att riktas till: 
 Ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar 
 Ny-, om- och tillbyggnad av växthus och nya odlingstunnlar 
 Ny-, om- och tillbyggnad av byggnad för torkning och lagring 
 Täckdikning av åkermark 
 Ny och innovativ teknik 
 Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor, renskötselanläggningar mm 

Årlig budget har under nuvarande landsbygdsprogram varit ca 400 milj kr. 
 
Övergripande 
Enligt Jordbruksstatistisk årsbok 2019 var lantbrukets avskrivningar (tabell 10.2, EAA 21) 
ca 10.350 miljoner kr år 2017. Beloppet ökar årligen med ca 204 miljoner kr eller knappt 
2%. Avskrivningarnas storlek kan ses som ett mått på det svenska lantbrukets samlade 
produktionsapparat, stiger investeringarna stiger avskrivningarna. Investeringsstöd går till 
investeringar i tillgångar som skattetekniskt innehåller inventarier och byggnader med olika 
avskrivningstid. En sammantagen avskrivningstid om 15 år antas här. Om ambitionen är att 
höja ökningen i avskrivningarna med 1%-enhet, från dagens 2% till 3%, behöver 
investeringarna ökas med ca 1500 miljoner kr årligen, som med 15 års avskrivning ger ca 
100 miljoner i ökad avskrivning. Med en antagen genomsnittlig stödnivå om 30% betyder 
detta ytterligare 450 miljoner kr i investeringsstöd. Detta förutsätter naturligtvis att ett ökat 
investeringsstöd leder till flera investeringar, samma resonemang används även 
fortsättningsvis i detta dokument. Notera att bland lantbrukets investeringar finns 
investeringar som inte kommer i fråga för investeringsstöd, t ex yttre inventarier. 
 
 
Ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar 
Tabell 1 gjordes sommaren 2019 med data fram till dess: 
Tabell 1. Investeringsbehov kontra investeringar  

Djurslag / typ av 
investering 

Årligt 
investerings- 
behov 
(platser)1 

Förprövning 
per år 
(platser)2 

Investering i 
förhållande till 
behov, %3 

Delfinansiering via 
investeringsstöd 
(platser)4 

Delfinansierin
g via 
investeringsstö
r, %5 

Mjölk 22 000 13 755 63 5 775 42 
  Dikor 10 000 9 429 94   
  Övriga nöt 45 000 26 981 60   
Nöt totalt 55 000 36 410 66 9 490 26 
Suggor 9 100 4 196 46 5 470 130 
Slaktsvin 60 000 15 804 26 4 000 25 
Övriga svin    1 413 - 
Svin totalt 69 100 20 000 29 10 883 54 
Får 15 000 12 358 82 6 738 55 
Slaktkyckling 500 000 537 377 107 330 285 61 
Värphöns 600 000 649 116 108 108 600 17 
Växthus, m2 143 000   31 072 - 

1 Beräknat för oförändrad produktion. 15 års avskrivning för mjölk, gris, fjäderfä och 20 år för övriga djurslag 
2 Beräknat som 10-årsmedeltal 
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3 Förprövade platser dividerade med årliga investeringsbehovet 
4 Antal platser som årligen (genomsnitt hittills under programperioden) delfinansierats av investeringsstöd 
5 Andel av förprövade platserna som årligen delfinansierats med investeringsstöd 
 
Notera återigen att beräkningarna utgår från bibehållen produktionsapparat och inte tar 
hänsyn till behov/önskemål om en ökad produktion. Delfinansieringsgraden kan vara 50% i 
vissa län och ned till 1-2% på större objekt i andra län. Av tabell 1 framgår att 
investeringstakten har varit för låg för att bibehålla en intakt produktionsapparat utom för 
fjäderfä där takten är tillfredsställande. 
Om en årlig ökning av stallbeståndet önskas med 1% och den samt byggnation upp till det 
årliga investeringsbehovet ska finansieras med investeringsstöd kan kostnaden läsas ut ur 
tabell 2. 
 
Tabell 2 Investeringsbehov inkl. tillväxt och stödkostnad6 

Platser Nuvarande InvesteringStödnivå, Tillkommande Total kostn

Inv behov stöd, milj krkr/plats procent stöd milj kr milj kr

Mjölk 11 545 141 80 000 25 231 372

  Dikor 2 571 50 000 35 45

  Övr nöt 27 019 30 000 35 284

Nöt 29 590 149 329 477

  Suggor 6 269 62 500 25 98

  Slaktsvin 53 196 7 500 25 100

Svin totalt 59 465 22 198 220

Får 5 642 9 000 35 18 18

  Slaktkyckling 37 623 186 20 1

  Värphöns 40 884 415 20 3

Fjäderfä totalt 78 507 21 5 25

Övr djurslag 10 10

Årlig budget djurstallar 342 1 122  
 
Det årliga stödet till djurstallar har varit ca 342 miljoner kr och bör ökas till 1.112 mkr om vi 
ska uppnå en utökad produktion. Den viktiga frågan i detta sammanhang är om det finns 
investeringsvilja bland lantbrukarna för att fylla denna ram. Investeringsviljan styrs inte bara 
av stöd utan även av lönsamhet i produktionen, konjunktur, trender, tillgång till åkermark, 
mm. För närvarande är efterfrågan på svenskproducerade livsmedel god medan ekologiska 
produkter upplever en vikande efterfrågan. Samtidigt talar en ökande veganism för en 
minskad animalieproduktion. Vilken investeringsvilja har det svenska lantbruket? Av tabell 
framgår det högsta femårssnittet för förprövade stallar av respektive stalltyp. 

                                                 
6 Årligt investeringsbehov kommer från föregående tabell med tillägg av en årlig ökning med 

1% av antalet stallplatser.  
Kronor per år Nuvarande avser beviljade stöd i miljoner kr per år hittills.  
Kr/plats är enhetskostnad från 2015, utom för får och värphöns där kostnaden kommer från 
Agriwise 2008 resp 2015. Byggkostnaderna är inte justerade för inflation. Stödnivå har 
bedömts utifrån dagens stödtak och stödnivå.  
Med tillkommande avses kostnaden för investeringsbehovet i miljoner kr.  
Total kostnad är Nuvarande kostnad + Tillkommande kostnad i miljoner kr. 
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Tabell 3 Historiska investeringar7 

 Behov    
  inkl tillv Förprövade Tidsperiod Förprövn/behov 

Mjölk 25 300 22 500 2007-2011 89% 
  Dikor 12 000 11 735 2016-2020 98% 
  Övr nöt 54 000 37 353 2006-2010 69% 
Nöt 66 000    
  Suggor 10 465 6 803 2006-2010 65% 
  Slaktsvin 69 000 18 948 2016-2020 27% 
Svin totalt 79 465    
Får 18 000   0% 
Slaktkyckling 575 000 705 706 2015-2019 123% 
  Värphöns 690 000 722 678 2015-2019 105% 
Fjäderfä totalt 1265000    

 
 
I tabell 3 kan utläsas att det har funnits investeringsvilja till nära nog behovet för mjölk och 
kött. För gris är investeringsviljan sämre men det kan också bero på prioritering inom 
investeringsstödet där grisstallar ofta hamnat sämre än nötstallar. För fjäderfä syns 
investeringsviljan tydligt. 
Med tanke på allt detta och vad som kan vara realistiskt att lantbrukarna investerar sätts 750 
miljoner kr/år som långsiktigt mål för djurstallar. Detta skulle innebära en fördubbling 
jämfört med innevarande period. 
 
Ny- om- och tillbyggnad växthus och nya odlingstunnlar 
Årligt stöd uppgår till 11,5 miljoner kr till drygt 7 anläggningar per år. Dessa investeringar 
motsvarar ca 22% av det årliga investeringsbehovet. Tyvärr finns inte data över årliga 
investeringar i växthus tillgängliga. Inte heller finns statistik över investeringar i 
odlingstunnlar. En mycket enkel beräkning ger att 100% av investeringsbehovet täcks om 
stödet blir (11,5/22%=) 52 miljoner kr. Med tillägg för odlingstunnlar sätts behovet till 60 
miljoner kr. 
Vi bedömer att det finns en ökande efterfrågan på svenskproducerade grönsaker och därmed 
en god lönsamhet. Det bör också innebära en god investeringsvilja därför sätts budgeten till 
samma som måltalet 60 miljoner kr. 
 
Ny- om- och tillbyggnad spannmålsanläggningar 
I dagens investeringsstöd ges inga (eller endast ett fåtal) stöd till spannmålsanläggningar. 
Sveriges spannmålsareal uppgår till ca 1.000.000 ha. Kostnaden för en rationell och enkel 
tork avpassad för 500 ha har hämtats från Agriwise och indexerats till dagens prisnivå med 

                                                 
7 Behov inkl tillväxt är behov enligt tidigare tabell med tillägg av 1% tillväxt. 

Förprövade är femårssnitt för den högsta investeringsviljan 
Tidsperiod är när detta femårssnitt inträffade 
Förprövning / behov är hur stor del av behovet som tidigare har investerats 
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produktionsmedelsprisindex för ekonomibyggnader. Utslaget per ha är 
investeringskostnaden i dagens penningvärde ca 11.300 kr/ha. Om all spannmål som 
produceras i Sverige ska kunna lagras på gården är kostnaden för tork och lagring 11.300 
mkr. Med en antagen avskrivningstid på 20 år borde den årliga investeringen ligga på 565 
miljoner kr. Då dessa anläggningar ofta hamnar över stödtaket används 30% i stöd. Kostnad 
programmet 170 miljoner kr per år. 
Denna beräkning tar inte hänsyn till investeringar som görs utan stöd. Endast ett fåtal 
anläggningar har beviljats stöd under innevarande period. Om stödet öppnas för 
spannmålsanläggningar kommer troligen alla som investerar att söka stöd. Därför ingår inga 
anläggningar utan stöd i beräkningen.  
Lönsamheten i att lagra spannmål är god däremot har lönsamheten i odling varit svag i några 
år. I skrivande stund är spannmålspriserna höga och lönsamheten i odlingen kan stärkas. 
Men det är inte realistiskt att tro på en investeringsvilja som motsvara det framräknade 
behovet. Här räknas istället på en budget om 120 miljoner kr. 
 
Täckdikning 
Idag är takten i täckdikning för låg för att motsvara förslitningen (avskrivningarna). I stället 
har tabell 8.9 från Jordbruksstatistisk årsbok 2019 använts. Av tabellen framgår att ca 
630.000 ha var i behov ny- eller omtäckdikning 2016. Samtidigt planerades ny- eller 
omtäckdikning under kommande femårsperiod på ca 146.000 ha, vilket utgör ca 29.000 
ha/år. Detta innebär att det kommer att ta nästan 22 år att täckdika den mark som idag är i 
behov av dränering och under den tiden kommer naturligtvis ytterligare mark att bli i behov 
av täckdikning. Under den tid som marken inte är tillfredsställande dränerad finns ett 
produktionsbortfall, ju snabbare åtgärder kan sättas in ju mindre blir produktionsbortfallet. 
Enligt HIR Skåne och Greppa Näringen kostade täckdikning 17.000 – 40.000 kr/ha år 2017. 
I denna beräkning används 30.000/ha och med antagen stödnivå om 30% skulle kostnaden 
för investeringsstödet vara 9.000 kr/ha. Om ambitionen finns att öka täckdikningstakten till 
det dubbla, dvs 58.000 ha/år, vilket skulle sänka tiden det tar att täckdika mark som är i 
behov av täckdikning till 11 år, skulle det kosta 9.000 kr/ha * 29.000 ha = 261 miljoner kr/år. 
Troligen finns fler orsaker (tillgång till entreprenörer, lämpligt väder, växtföljd, etc) än 
ekonomin som påverkar varför åkermark inte täckdikas i tillräcklig utsträckning. 
 
 
Ny och innovativ teknik 
Denna punkt avser en mindre del av det totala investeringsstödet, och ingår troligen i posten 
Växtodling. Denna insats ska enligt den strategiska planen gå till: 

 Innovativa produktionssystem som kan omfatta nya processer, produkter eller 
metoder. 

 Moderna, effektiva, digitala eller automatiserade produktionssystem.  
 Produktionssystem som är energieffektivare eller mer hållbara (fossilfria), inklusive 

system som förbättrar förutsättningarna att hantera ett förändrat klimat.  
 Produktionssystem som minskar belastningen på mark, luft och vatten.  

Motsvarande åtgärd har kostat ca 48 miljoner årligen under innevarande period. 
Investeringar i ny och innovativ teknik är ofta mindre investeringar som inte når stödtaket 
och därmed får 40%. Om en vilja finns att fortsätta att modernisera det svenska lantbruket 
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bör posten inte minskas utan snarare ökas. Här antas 100 miljoner årligen. 100 miljoner kr i 
stöd motsvarar 250 miljoner i innovativa investeringar inom lantbruket. 
 
Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor, renskötselanläggningar mm 
Under innevarande budgetperiod har hittills stöd om ca 4,5 miljoner beviljats till 
investeringar inom rennäringen. Detta avser investeringar om totalt 14,1 miljoner kr. 
Utslaget per år blir det under 1 miljoner i stöd och drygt 2 miljoner i investering per år. 
Tillförlitlig statistik över investeringar inom rennäringen eller dess behov har inte gått att få 
fram. Precis som för innovativ teknik antas här en fördubbling av stödbudgeten, dvs 2 
miljoner i årligt stöd motsvarande 5 miljoner kr i årliga investeringar. 
 
Avslagna ärenden och mörkertal 
För djurstallarna finns ett större intresse än som avspeglas i beviljade ärenden. Hittills har 
det avslagits ärenden om ca 2517 mkr eller 419 mkr per år som rör ny- om- eller tillbyggnad 
av djurstallar. Det avslagsstatistiken inte ger svar på är om dessa investeringar har 
genomförts trots att de inte beviljats stöd.  
Vidare finns ett mörkertal över potentiella investeringar som inte kommit till stånd pga 
lantbrukaren inte bedömt sig ha någon chans att få stödet. Aningen beroende på fulltecknat 
investeringsstöd, eller rykten därom, alternativt att den potentiella sökande inte trott sig ha 
någon chans i urvalsprocessen och därmed underlåtit att söka stöd. Av naturliga skäl går det 
inte att sätta siffror på detta. 
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Bilaga 2 Investeringsstöd till anläggning av 
bevattningsdammar 

Bakgrund och antaganden 
Antal anlagda dammar i nuläget 
Förfrågningar om anmälda dammar (anmälan om vattenverksamhet, anläggning av våtmark 
syfte bevattning) har gjorts hos fem länsstyrelser (Skåne, Kalmar, Halland, Västra Götaland 
och Östergötland). I Jordbruksverkets rapport 2018:18 listas mängden bevattningsvatten som 
togs ut i olika län 2015. De sju län som tog ut störst mängder bevattningsvatten är ovan 
nämnda fem plus Blekinge och Gotland. Tillsammans tog dessa län ut över 90 procent av allt 
bevattningsvatten i Sverige 20158. Utifrån antagandet att antalet nyanlagda 
bevattningsdammar står i proportion till uttaget av bevattningsvatten uppskattas totala antalet 
anlagda bevattningsdammar i de sju länen till 34 stycken per år i nuläget. Under en 
femårsperiod skulle då 170 dammar anläggas. 
 
Antal företag som vattnar ur damm 
Enligt strukturundersökningen från 2016 så finns det 3 742 företag som kan bevattna. 
Företagen använder olika vattenkällor (t.ex. grundvatten, sjö, vattendrag och damm) och 
kombinerar även dessa på olika sätt. I undersökningen finns viss information om vattenkällor 
men det går inte att veta exakt hur många som använder sig av damm som vattenkälla. 
Uppskattningsvis rör det sig om cirka 1 100 företag, dvs. 30 procent av de som vattnar 
använder sig av damm.  
 
Andel företag som planerar att börja bevattna 
LRF genomförde 2017 en undersökning om vattenfrågor. 1 200 lantbrukare tillfrågades och 
cirka 100 av dessa bevattnade, ytterligare cirka 50 uppgav att de planerade att börja 
bevattna.9 
 
Antal företag som borde anlägga damm 
Utifrån LRFs undersökning antas att det finns 1 870 lantbrukare som planerar att börja vattna 
(hälften så många som redan vattnar idag, 3742/2). Vi bedömer att behovet av damm 
kommer att vara högre hos de som börjar bevattna och antar därför att 40 procent, 750 st 
behöver en damm. 
Av de företag som bevattnar i nuläget är det cirka 2 600 som inte har någon damm (3 742-
1 100). 10 procent av dessa, 260 st, antas behöva anlägga damm i framtiden. 
 
Det sammanlagda behovet blir alltså ca 1000 dammar. 
 
Indikativt budgetbehov 

                                                 
8 SCB 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0902__MI0902E/VattenAnvJord/table/
tableViewLayout1/#  
9Bygger på en undersökning om vattenfrågor som genomfördes av LRF 2017. 
. 

Godkänd 2021-03-19 av Christina Nordin

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0902__MI0902E/VattenAnvJord/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0902__MI0902E/VattenAnvJord/table/tableViewLayout1/


Jordbruksverket 2021-03-18 Dnr 3.1.17-04070/2021 
 

58(73) 

 

 

Vårt förslag, 500 dammar, innebär att hälften av de som borde anlägga en damm faktiskt 
genomför det under den kommande femårsperioden. Det innebär att investeringstakten ökar 
från nuvarande 34 till 100 dammar per år. 
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Bilaga 3 Kommersiell service 
 
Syftet med stödet 
Syftet med stödet är att tillhandahålla en grundläggande servicenivå för boende och företag 
även i de glesa delarna av landet. Det är alltså inte givet att alla dagligvarubutiker och 
drivmedelsstationer på landsbygden tillhör den målgruppen. Vilka som har behov av stöd 
bedöms i regionernas regionala serviceprogram och av länsstyrelsernas urvalskriterier.  
 
Dagligvarubutiker 
Det har beviljats 339 miljoner kronor i stöd under programperioden till 715 ärenden. 
Genomsnitt under perioden är 68 mnkr med högst utfall under 2019. De lägre siffrorna för 
2016 och 2020 kan sannolikt förklaras av att 2016 var stödet nytt för både myndigheter och 
målgrupp och 2020 var pengarna slut i många län.  

2016 2017 2018 2019 2020 Summa per år 

Beviljat 
belopp, mnkr 

                        
33  

                        
56  

                        
70  

                      
131  

                        
49  

                      
339  

                        
68  

Antal 107 158 147 211 92 715 143 
 
Enligt Tillväxtverket finns det 494 dagligvarubutiker (fullsortiment) som har minst 10 
kilometer till nästa butik. Stödreglerna har emellertid inte utformats så att det enbart dessa 
butiker som är stödberättigade eftersom det kan ske förändringar över åren, (2015 var det 
runt 440 butiker). Över hälften (53%) av de 484 butikerna har en omsättning under 10 
miljoner kronor vilket får anses vara lågt. Det är alltså en relativt stor andel som kan antas ha 
svårt att göra nödvändiga investeringar utan stöd. 
  

varav butiker med omsättning 
(mnkr) 

Antal dagligvarubutiker med 
fullsortiment som har mer än 10 km 
till nästa butik. (Inkl. alla butiker på 
öar med mer än 10 km till butik på 
samma ö) 

<10 10-
20 

20-
50 

50-
100 

>100 

Antal 494 263 96 106 24 5 
Andel 53% 19% 21% 5% 1% 

 
Det har beviljats 715 stöd under perioden, dvs. många fler stöd än antalet butiker enligt 
Tillväxtverkets databas (494 st.). En genomgång av beviljade ärenden10 visar att antalet 
unika stödmottagare som fått stöd uppgår till 481 vilket är i nivå med databasens 494 
butiker. Det bör dock noteras att några av de unika stödmottagarna som beviljats fler än ett 
stöd har butiker på flera orter. 
  

                                                 
10 Vi har inte samkört Tillväxtverket registerdata med Jordbruksverkets stöddata. Detta är en manuell 
genomgång. 
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I vissa län har det beviljats fler stöd än antalet butiker i TVVs databas, (markerat med x i 
tabellen). I andra fall är det tvärtom, färre beviljade stöd än vad som finns i databasen. De 
största skillnaderna ser vi i några av norrlandslänen. 
 
Län Antal 

dagligvarubutiker 
med fullsortiment 

som har mer än 10 
km till nästa butik.  

(Inkl. butiker på öar 
med mer än 10 km 

till butik på samma 
ö) 

Antal 
beviljade stöd 

2016-2020 

Antal unika 
stödmottagare 

Stockholm 32 52 28 
Uppsala 18 20 16 
Södermanland 12 15 11 
Östergötland 21 52 29 x 
Jönköping 19 30 26 x  
Kronoberg 24 35 25 x 
Kalmar 24 42 30 x 
Gotland 11 14 8 
Blekinge 8 15 13 x 
Skåne 8 12 12 x 
Halland 9 19 17 x 
Västra Götaland 41 66 52 x 
Värmland 28 25 16 
Örebro 10 21 14 x 
Västmanland 7 9 7 
Dalarna 31 51 27 
Gävleborg 24 28 16 
Västernorrland 31 29 18 
Jämtland 43 51 36 
Västerbotten 46 67 35 
Norrbotten 47 62 45 

SUMMA 494 715 481 
 
329 företag har beviljats ett investeringsstöd, 98 företag har beviljats 2 stöd och 54 företag 
har beviljats mellan 3 och 7 stöd. 
Antal beviljade 
stöd 

Antal unika 
stödmottagare 

1 329 
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2 98 
3-4 45 
5-7 9 

SUMMA 481 
 
 
Drivmedelsstationer 
Jämfört med stödet till dagligvarubutikerna är stödet till drivmedelsstationerna relativt litet, 
64 miljoner kronor att jämföras med 339 miljoner kronor till butikerna. 
 
Det relativt sett låga beloppet kan vara något förvånande med tanke på att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, (MSB) redan 2014 införde regler om att den 30 juni 2022 ska 
alla rörledningar i mark vara korrosionsbeständiga. Det finns även andra krav som gäller 
drivmedelsstationerna, t.ex. på miljöområdet samt krav från bankerna om betalningssystem 
etc. Möjligen kan begränsningarna i landsbygdsförordningen haft inverkan på stöd kopplat 
till investeringar som görs pga. gällande lagkrav. 
 
Beviljat stöd per år till drivmedelsstationer  

2016 2017 2018 2019 2020 Summa per 
år 

Beviljat 
belopp, 
mnkr 

                         
11  

                         
12  

                         
11  

                         
18  

                         
11  

                         
64  

              
13  

Antal 26 26 21 25 18 116 23 
 
 
En mycket översiktlig genomgång av beviljade ärenden visar att cirka ¼-del av totalt beviljat 
stöd till drivmedel har gått till ansökningar där man i ansökan kan utläsa att det beviljade 
stödet delvis innehåller investeringar som har med miljökrav att göra. Denna grupp har fått i 
genomsnitt 560 000 kronor i stöd och investeringskostnaden är ungefär 840 000 kronor i 
genomsnitt. Ofta gör man även andra investeringar samtidigt som man investerar pga. 
gällande lagkrav. Detta kan ha bäring på att regelverket11 förhindrar att stöd enbart får 
beviljas för att uppfylla lagkrav. 
 
Insatstyp Antal stöd Beviljat 

belopp, 
mnkr 

Genomsnittligt 
stöd, mnkr 

Ungefärlig 
investerings 

kostnad, 
mnkr 

Miljökrav etc 29          16,33                    0,56  0,84 
Ny station 32         28,12                    0,88  1,25 
Kassasystem etc 20            2,34                    0,12  0,10 

                                                 
11 Landsbygdsförordningen (2015:406), 7§, Stöd får inte beviljas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla 
villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning 
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Övrigt 35         16,76                    0,48  0,67 
Totalsumma 116          63,55                    0,55  

 

 
Det finns flera faktorer som kan påverka behovet av stöd till drivmedelsstationerna, lagkrav 
på att rörledningar och cisterner ska vara korrosionsbeständiga, nya regler om s.k. 
reduktionsplikt som innebär ökad inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel i bensin 
och diesel samt allmänt förekommande miljökrav som gäller drivmedelsstationer. 
 
Om landsbygdsförordningen ändras och målgruppen informeras om stödmöjligheten kan det 
innebära att efterfrågan på stöd till drivmedelsstationer ökar, i alla fram till dess att 
investeringarna ska vara genomförda. Om detta görs redan under 2021 kan en stor del av 
budgeten för förlängningsåren 2021-2022 (160 mnkr) komma att användas för dessa 
investeringar. Det kan tränga undan investeringar i dagligvarubutikerna under samma period 
vilket i förlängningen kan leda till ett uppdämt investeringsbehov i dagligvarubutikerna 2023 
och framåt. 
 
Enligt uppgift från MSB ska alla stationer uppfylla kraven till den 30 juni 2020 i enlighet 
med deras föreskrifter. Det finns ett kontrollsystem där man genomför besiktningar av 
drivmedelsanläggningar med vissa kontrollintervall. Om kontrollorganet upptäcker att 
gällande krav inte är uppfyllda innebär det i praktiken att verksamheten måste avvecklas. I 
MSB:s föreskrifter finns emellertid en möjlighet att bevilja undantag i enskilda fall om det 
finns särskilda skäl. Man skulle kunna tänka sig att ett beviljat investeringsstöd där 
investeringen inte hunnit slutföras skulle kunna vara ett särskilt skäl men om det är 
tillräckligt för att få undantag är oklart. 
 
Hur stor är målgruppen drivmedelsstationer? 
Enligt Tillväxtverkets databas finns det totalt 3 757 drivmedelsstationer i landet. 
Tillväxtverket har klassat in dessa i fem olika klasser efter hur tillgängliga stationerna är för 
boende i området. Cirka 2800 (75%) stationer har hög eller mycket hög tillgänglighet. 285 
(25%) stationer finns i tillgänglighetsklass 4 och5, dvs låg eller mycket låg tillgänglighet.  
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Antal dr ivmedelsstationer totalt samt klassade efter tillgänglighet (Tillväxtverket).

Län

Att til lgängligheten är låg säger emellertid inget om stödbehovet.

En låg tillgänglighet betyder nödvändigtvis inte att alla dessa stationer behöver göra
investeringar pga gällande lagkrav och om de behöver göra det finns det heller inget som
säger att de behöver stöd för att kunna genomföra investeringarna.
Branschorganisationen Svensk Bensinhandel har tillsammans med branschorganisationen för
leverantörer till drivmedelsbranschen (SPT) bedömt att det kan vara uppemot 500 stationer
som kan behöva göra investeringar.

I brist på exakta uppgifter använder vi Tillväxtverkets data och då det antal som har lägst
tillgänglighet, 285 stationer. Utöver det lägger vi in ett mellanalternativ, 390 stationer.

Kostnader för att uppfylla lagkrav om korrossionsskydd
Branschorganisationen Svensk Bensinhandel har tillsammans med branschorganisationen för
leverantörer till drivmedelsbranschen (SPT) beräknat investeringskostnaderna till mellan
250 000 kr och 2 miljoner kronor per anläggning.

Enligt uppgifter från Svensk Bensinhandel avser den lägre nivån enklare investeringar i
rörledningar i mindre stationer, i den övre delen av spannet hamnar även investeringar i
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cisterner etc för stora drivmedelsanläggningar. Många små stationer har emellertid inte gjort 
några investeringar alls under många år vilket gör att deras investeringsbehov är stort och 
kan hamna uppemot 1 miljon kronor. Men då ingår även andra investeringar som behöver 
göras. Våra stöddata visar på investeringskostnader runt 840 000 kronor i genomsnitt i vilket 
också ingår andra investeringar än de som direkt har med lagkraven att göra. 
 
Oavsett när investeringar i drivmedelsstationerna görs (före 2023 eller efter) finns det ett 
potentiellt behov av stöd för att få till stånd nödvändiga investeringar för att inte riskera 
nedläggning. Det finns flera okända faktorer, hur många stationer som kan behöva stöd och 
hur stora investeringskostnaderna är. 
 
Som nämns ovan finns det grova uppskattningar om att det kan vara 500 stationer som kan 
behöva göra investeringar men man kan också anta att det är färre. I brist på exakta uppgifter 
använder vi Tillväxtverkets data och då det antal som har lägst tillgänglighet, 285 stationer. 
Utöver det lägger vi in ett mellanalternativ 390 stationer. Eftersom vi inte vet hur många som 
behöver stöd görs en grov skattning att hälften stationerna behöver stöd för sina 
investeringar. 
 
Utifrån ovan nämnda antal görs bedömningen att cirka hälften kan behöva stöd för sina 
investeringar. Den första tabellen visar antalet stationer som skulle kunna behöva stöd, 143, 
195 eller 250, dvs målgruppen. Tabellen visar och en antagen investeringskostnad per 
station. De två följande tabellerna visar hur mycket stöd som kan behövas vid 50 % 
respektive 85 % i stöd. Nivåerna är de som gäller idag och som också föreslagits i uppdraget 
om åtgärdsbeskrivningar. 
 
Eftersom vi har många okända variabler redogörs här för ett scenario enligt nedan. 
 
 
Om investeringskostnaden är 840 000 kr per station (som vår stöddata indikerar) och 195 
stationer behöver stöd behövs en budget på cirka 82 mnkr om stödnivån för alla är 50%, vid 
85% i stöd behövs en budget om cirka 139 mnkr. Om hälften av stationerna får 50% och 
andra hälften får 85% i stöd blir budgetbehovet i detta scenario cirka 111 miljoner kronor. 
Om även andra investeringar i drivmedelsstationer ska kunna göras, t.ex. på grund av 
reduktionsplikten samt nybyggnation av stationer så kan man behöva lägga till 34 miljoner 
kronor för att denna del skulle vara i paritet med nivån för perioden 2014-2020. 
Uppskattningsvis skulle det kunna behövas cirka 145 miljoner kronor för investeringar i 
drivmedelsstationerna. 
  

Investeringskostnad per station 

Antal 
stationer 

              250 
000  

              840 
000  

           1 000 
000  

 Investeringskostnad 

250  62 500 000   210 000 
000  

 250 000 
000  
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195  48 750 000   163 800 
000  

 195 000 
000  

143  35 625 000   119 700 
000  

 142 500 
000  

 
50% Stöd per station 

 

Antal 
stationer 

              125 
000  

              420 
000  

              500 
000  

 Stödbudget 

250         31 250 
000  

 105 000 
000  

      125 000 
000  

195         24 375 
000  

 81 900 000          97 500 
000  

143         17 812 
500  

 59 850 000          71 250 
000  

 
85% Stöd per station 

 

Antal 
stationer 

              212 
500  

              714 
000  

              850 
000  

  Stödbudget  

250         53 125 
000  

 178 500 
000  

      212 500 
000  

195         41 437 
500  

 139 230 
000  

 165 750 
000  

143         30 281 
250  

 101 745 
000  

      121 125 
000  

 
 
Ansökningsläget 
En indikation på hur behovet kan se ut framöver kan fås genom att titta på ansökningsläget 
idag. Vi kan inte se någon ökad efterfrågan på stöd till drivmedelsstationerna vilket man 
hade kunnat förvänta sig som en följd av lagkravet. Endast en av sju inneliggande 
ansökningar om stöd inom drivmedel syftar till investeringar som bedöms ha med ovan 
nämnda lagkrav att göra. 
 
Inneliggande 
ansökningar 

Ansökt 
belopp, 

mnkr 

Antal 

Dagligvarubutiker                 52  77 
Drivmedel                   5  7 
Servicepunkt                   6  9 

SUMMA                 62  93 
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Bilaga 4 Bredband 
Post och telestyrelsens beräkningar 
Bedömningar av stödmedel för bredbandsutbyggnad bör främst göras av expertmyndigheten 
på området, dvs. Post och telestyrelsen (PTS). Myndigheten har senast gjort detta i oktober 
2020 i rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 (PTS-ER-2020:26). Av 
rapporten framgår att den totala investeringskostnaden för att ansluta resterande företag och 
hushåll med fiber (100 Mbit/s) uppgår till runt 20 miljarder kronor. Detta avser det totala 
investeringsbehovet, inte stödet. PTS har framfört att de redovisar den totala 
investeringskostnaden eftersom de inte har kunskap om hur mycket stöd fiberföretagen 
behöver för att bygga ut till de sista hushållen.¨ 
 
Av samma rapport framgår att vid PTS kartläggning år 2019 saknar omkring 349 000 
hushåll fiberanslutning i områden där ingen utbyggnad ännu har skett. Av dessa hushåll 
fanns knappt 198 000 i glest befolkade områden, där privata incitament ofta inte är 
tillräckligt starka för kommersiell utbyggnad med 100 Mbit/. Av motsvarande 
uppföljningsrapport 2019 (PTS-ER-2019:11) framgår att PTS beräknar att stödbehovet för 
att ansluta 10 000 hushåll eller företag i glesbebyggda områden med fiber uppgår till 650 
miljoner kronor, dvs 65 000 kronor per anslutning. PTS skriver också att stödbehovet ökar 
exponentiellt för de sista anslutningarna vilket kan tolkas som att 65 000 kronor per 
anslutning inte är tillräckligt. Beräkningarna avser kostnaden för fiber. Det finns enligt 
uppgift från PTS inte underlag för att beräkna kostnaden för att ansluta med annan teknik.  
Hösten 2019 då PTS kartläggning gjordes saknade 198 000 hushåll bredband med 100 
Mbit/s. Fram till 2023 kommer de flesta projekten inom landsbygdsprogrammet ha avslutats 
varmed anslutningsgraden har ökat. Även PTS nationella stöd som är 1,6 miljarder för 2021 
bör ha minska behovet fram till 2023. 
 
En grov skattning kan vara att det år 2023 återstår cirka 100 000 hushåll att ansluta. 
Om man då gör antagandet att det är till de 100 000 hushållen i glest befolkade områden som 
det behövs stöd för att ansluta dem till 100 Mbit/s så blir stödbehovet 6,5 miljarder kronor, 
(65 000 x 100 000) med PTS utbyggnadsmodell. Stödbehovet kan också vara större pga 
ökade kostnader mot slutet men kan kanske dämpas något om annan teknik än fiber används 
för de hushåll som finns längst ut. 
 
Landsbygdsprogrammet 
Det har beviljats 4 567 miljoner kronor i stöd till bredband inom landsbygdsprogrammet. 
Den faktiska programbudgeten är dock 4 353 miljoner kronor. 214 miljoner har övertecknats 
i syfte att utnyttja programbudgeten fullt ut. Denna mellanskillnad beräknas komma tillbaka 
i återflöden. I tabellen nedan redovisas bruttobeloppet 4 567 mnkr och med ett årsgenomsnitt 
räknat på fem år (första året borträknat) har det beviljats 913 mnkr/år.  
Men man kan också utgå från den faktiska programbudgeten 4 353 mnkr och få då ett årligt 
genomsnitt på 871 mnkr. Ett tredje alternativ är att räkna på hela programperioden 2014-
2020, dvs 7 år. Ett årsgenomsnitt hamnar då på 622 mnkr. 
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Beviljat stöd till bredband fördelad per aktör och år  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa Genomsnitt 

/ år 
Aktiebolag 
inkl. 
offentligt 
ägda 

                       
-    

                         
1 

250  

                         
552  

                         
373  

 
                    

455  

                   
445  

               
3 074  

                      
615  

Kommuner                        
-    

                            
172  

                           
73  

                           
92  

                      
48  

                     
29  

                   
414  

                         
83  

Bredbands-
föreningar 

                         
7  

                            
876  

                           
65  

                           
50  

                      
33  

                     
48  

               
1 079  

                      
216  

Summa                          
7  

                         
2 

298  

                         
690  

                         
514  

                    
535  

                   
521  

               
4 567 

 

                      
913  

 
 
 
Det förväntade resultatet från beviljade projekt indikerar att antalet anslutna hushåll kan bli 
cirka 121 000. Stödkostnaden per anslutning är då cirka 38 000 kronor men med stor 
variation mellan olika typer av aktörer där bredbandföreningarna har lägst beräknad 
stödkostnad per anslutning. I beräkningen ingår inte anslutna företag eller fritidshus varför 
stödkostnaden per anslutning totalt sett blir lägre om även dessa räknas in. Vi saknar 
emellertid uppgifter om dessa. 
 

Beviljat stöd till bredband 2015 - 2020 

 
Totalt 

beviljat 
stöd 

justerat 
med 

återflöde, 
miljoner 

kronor 

Antal 
anslutna 
hushåll, 

förväntat 
resultat 

Stöd per 
hushåll, 
kronor 

Antal 
beviljade 

projekt 

Aktiebolag inkl. 
offentligt ägda 

                              
3 074  

                         
70 400  

                       
43 665  

                           
364  

Kommuner 
                                 

414  
                         

10 700  
                       

38 680  
                           

101  

Bredbandsföreningar 
                              

1 079  
                         

39 700  
                       

27 172  
                           

243  

Totalsumma 
                              

4 567  
                      

120 800  
                       

37 803  
                           

708  
 
Om vi istället tittar på de avslutade bredbandsprojekten så är stödkostnaden per anslutning 
27 500 kronor. Av totalt beviljat stöd är det dock ännu bara cirka 15% av beviljat stöd som 
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är slututbetalt men bredbandföreningarna står för den största delen av dessa, både till belopp 
och antal. Detta skulle kunna indikera att resultatet 27 500 kr/hushåll är lågt eftersom 
föreningarna som har lägst stödkostnad står för en större andel av avslutade projekt. 
 

Slututbetalda stöd t.o.m. 2020-12-31 

 
Slututbetalt, 

miljoner 
kronor  

Antal 
anslutna 
hushåll, 
resultat 

Stöd per 
hushåll, 
kronor 

Antal 
slut- 

utbetalda 

Aktiebolag inkl. 
offentligt ägda 271 

                           
8 635  

                       
31 346  52 

Kommuner 
40 

                           
1 036  

                       
38 978  18 

Bredbandsföreningar 
362 

                         
14 776  

                       
24 478  107 

Totalsumma 
673 

                         
24 447  

                       
27 519  177 
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Bilaga 5 Miljö- och klimatandelar i Strategiska planen 
 
Principen ”greater overall contributions” (även kallad ”no back-sliding”) 
Ministerrådets förslag är i princip identiskt med Kommissionens ursprungliga formulering i 
artikel 92 som ska förhindra att medlemsstaterna minskar sina miljö- och klimatambitioner. 
 
 “92.1.Member States shall aim to make, through their CAP Strategic Plans and in particular 
through the elements of the intervention strategy referred to in point (a) of Article 97(2), a 
greater overall contribution to the achievement of the specific environmental- and climate-related 
objectives set out in points (d), (e) and (f) of Article 6(1) in comparison to the overall contribution 
made to the achievement of the objective laid down in point (b) of the first subparagraph of 
Article 110(2) of Regulation (EU) No 1306/2013 through support under the EAGF and the EAFRD 
in the period 2014 to 2020.  
92.2. Member States shall explain in their CAP Strategic Plans, on the basis of available 
information, how they intend to achieve the greater overall contribution set out to in paragraph 
1. That explanation shall be based on relevant information such as the elements referred to in 
points (a) to (f) of Article 95(1) and in point (b) of Article 95(2). “ 
 
(artikel 110 (2) i EU 1306/2013 har följande lydelse: 2. Resultatet av de åtgärder inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken som avses i punkt 1 (dvs. EAGF, EAFRD) ska mätas i 

förhållande till följande mål: b. Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder, med 
fokus på utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, mark och vatten.  
 
EU-parlamentet har i sitt förslag lagt till djurvälfärdsersättningar i rubriken men det finns 
inget tillägg på ytterligare mål utan den ökade ambitionen refererar till miljö- och 
klimatåtgärder kopplade till mål d,e,f i artikel 6. Dessutom har de lagt in en text som ersätter 
contribution med share of the budget allocated vilket tyder på att de vill tydliggöra att det 
ska vara en monetär ökning. De vill också komplettera med att ambitionsbeskrivningen ska 
innehålla en beskrivning av vilken effekt åtgärderna förväntas ha, med en hänvisning till 
effektindikatorerna. 
Parlamentet har lagt till en mening i förordningsförslaget artikel 97.2a. om att 
interventionsstrategin även ska innehålla en beskrivning av hur den gröna arkitekturen bidrar 
till redan etablerade nationella mål som härrör av lagstiftningen som lyfts i bilaga XI. 
 

Den ökade ambitionen ska enligt Kommissionens inte förväxlas med den obligatoriska 
öronmärkning för miljö- klimat utan här kan alla relevanta interventionstyper ingå. Det 
framgår också att det är både pelare 1 och 2 som ska ingå i beskrivningen av den ökade 
miljö-och klimatambitionen. Ambitionen ska framgå av dokument som hör till strategiska 
planen enligt artikel 95 tex. interventionsstrategi, SWOT och behovsanalys. Vidare refereras 
till artikel 97.2.a som säger att interventionsstrategin ska innehålla en översikt av den gröna 
arkitekturen och hur olika ersättningar och grundvillkor bidrar till att nå mål d,e,f i artikel 6. 
Artikel 97.2.a. hänvisar också tillbaks till artikel 92. Vi har tolkat att det även ska finnas 
beskrivningar som visar på och hänvisar till nationella satsningar inom miljö- och 
klimatområdet (vi tolkar detta som att vi ska visa om man flyttat en 
ersättning/stödmöjligheter mellan Cap pengar och helt nationella stöd, eller ändrat 
lagstiftning så man inte längre kan betala stöd för något). 
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Kommissionen har i tidiga uttalanden om denna artikel uttryckt att detta i första hand är en 
beskrivande text då det inte är fullt ut möjligt att jämföra pga. olika leveransmodeller 
(indikatorer etc) mellan perioderna. Många medlemsländer har också påpekat svårigheten att 
redogöra för budgeterade medel då inte utfall av innevarande programperiod inte finns förrän 
programmet är redovisat. Rimligtvis bör det vara ambitionsnivån vid programstart 2014 som 
jämförs med den strategiska planen. Det finns oklarheter kring hur förgröning och tvärvillkor 
och de nya grundvillkoren ska beaktas, framförallt om det ska vara monetära uppgifter. 
 
I de mallar vi fått tillgång till med beskrivning av innehållet i den strategiska planen finns i 
kapitel 3 ”Consistency of the strategy” en punkt 3.2. Overview of the environmental and 
climate architecture, which will include: c) Explanation on how to achieve increased 
ambition with regard to environmental- and climate-related objectives. 
Explanation as to how a greater overall contribution is made to the achievement of these 
objectives, in comparison to the performance in relation to the objectives of sustainable 
management of natural resources and climate action, with a focus ongreenhouse gas 
emissions, biodiversity, soil and water, during the period 2014-2027. That explanation shall 
be based on relevant information, such as SWOT analysis, assessment of needs, etc. 
Det finns, såvitt vi vet, inget utkast på detta kapitel ännu och det är Näringsdepartementet 
som ansvarar för detta kapitel. 
 
Interventionsstrategin, som ska finnas i strategiska planen, ska visa på logiken mellan 
SWOT, behovsanalys och val av åtgärder, även detta kapitel är Näringsdepartementet 
ansvariga för. 
 
Öronmärkning miljö- och klimatåtgärder i P2 och P2 samt finansieringsandelar i pelare 2. 
I uppdraget Beräkningsmodell och analys av regelverk för öronmärkning av miljö- och 
klimatåtgärder (Dnr 3.1.17-16768/2020) som svarar på Näringsdepartementets beställning 
med diarienummer N2018/05749/J redovisar vi de olika öronmärkningar för miljö- och 
klimat som måste respekteras i budgetfördelningen. Dessa är när detta uppdrag skrivs under 
förhandling i triloger mellan Europaparlamentet och Rådet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänd 2021-03-19 av Christina Nordin



Jordbruksverket 2021-03-18 Dnr 3.1.17-04070/2021 
 

72(73) 

 

 

Bilaga 6 Livsmedelsstrategins handlingsplaner 

 
I livsmedelsstrategins handlingsplaner finns flera åtgärder som är inriktade på att 
höja kunskapen och öka innovationskraften i den svenska livsmedelskedjan. Det 
som kan lyftas fram särskilt i detta sammanhang är det arbete som genomförs av 
Sweden Food Arena, framförallt projekten Livsmedelskedjan som 
utvecklingsarena och Innovation i livsmedelskedjan. Det första projektet, 
finansierat av Tillväxtverket, svarar på följande frågor 

 
 Hur ser innovationsgraden ut bland företag i livsmedelskedjans olika storleksklasser och i 

olika led i livsmedelskedjan? 

 Vad kännetecknar innovativa företag i livsmedelskedjan och vad saknas i företag som har 

svag innovationskraft? 

 Vad saknas för att företagen ska ta in ny kunskap på ett mer strukturerat sätt, och höja 

innovationsförmågan? Vilka typer av stödåtgärder efterfrågas av företagen? 

 Vad saknas i det innovationsfrämjande systemet och vad behöver göras för att öka 

tillgängligheten till det befintliga innovationssystemet för företag i livsmedelskedjan? 

 
 

Det senare projektet, finansierat av Vinnova, söker svar på frågorna: 

 Hur ser innovationsgraden ut bland företag i livsmedelskedjans olika storleksklasser och i 

olika led i livsmedelskedjan? 

 Vad kännetecknar innovativa företag i livsmedelskedjan och vad saknas i företag som har 

svag innovationskraft? 

 Vad saknas för att företagen ska ta in ny kunskap på ett mer strukturerat sätt, och höja 

innovationsförmågan? Vilka typer av stödåtgärder efterfrågas av företagen? 

 Vad saknas i det innovationsfrämjande systemet och vad behöver göras för att öka 

tillgängligheten till det befintliga innovationssystemet för företag i livsmedelskedjan? 

 
Av det som hittills framkommit i dessa projekt kan utläsas att 
innovationspolitiken behöver vara nationell, och att det behöva länkar till den 
regionala nivån. Innovationssatsningarna behöver också ofta ha hela kedjan i 
fokus. Kontakter mellan företag och akademi är viktiga. Forskarutbildade är bra 
länkar. Marknadsdimensionen och kundernas efterfrågan är central. Kunderna 
blir mer och mer välinformerade. Främjandesystemet har en roll i att bl.a. 
förmedla kunskap och sammanföra och förmedla kontakter. Det behöver finnas 
en medvetenhet av att radikala innovationer är förknippade med en stor risk. 

 

Ett annat uppdrag av relevans i detta sammanhang är Vinnovas projekt om att 
stärka innovationsarbetet inom den svenska livsmedelskedjan, dels genom ökad 
innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektoriell samverkan. Vinnova 
har ett samarbete med Sweden Food Arena och finansierar att av projekten som 
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nämns ovan.  Ett tredje uppdrag som kan vara relevant att föla är Tillväxtverkets 
uppdrag att analysera kompetensförsörjningen i livsmedelssektorn, och föreslå 
åtgärder för hur den kan förbättras. En första kartläggning visar på vilka 
utbildningsvägar som finns inom sektorn som helhet. Arbetet fortsätter under 
första kvartalet 2021 med en fördjupad kartläggning och analys av utvalda delar 
ur livsmedelssektorn.  
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