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SAMMANFATTNING 

Processen för framtagande av den strategiska planen 

För genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP, eng. Common Agricultural Policy, 

CAP) för perioden 2023–2027 ska Sverige ta fram en strategisk plan (SP). Arbetet med framtagandet 

av den strategiska planen sker i ett antal steg. Ett krav för att EU-kommissionen ska godkänna den 

strategiska planen är att det görs en förhandsutvärdering och en strategisk miljöbedömning av 

planen. De aspekter som ska bedömas i förhandsutvärderingen av den strategiska planen framgår av 

Artikel 139 i förordningen. I förordningen framgår också vilka uppgifter som ska finnas om varje 

intervention i interventionsstrategin (artikel 111).  

Det som kan öppna upp för nytänkande i denna period av GJP är att medlemsstaterna själva ska 

bättre anpassa GJP till nationella behov, som till exempel den svenska livsmedelsstrategin. Det 

handlar såväl om att öka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft inom sektorn som att 

prioritera djurens välfärd och en höjd ambition inom miljö-och klimatområdet. I 

miljökonsekvensbedömningen (MKB) konstateras att många av åtgärderna i den strategiska planen 

har potential att bidra positivt till läget för biologisk mångfald. Syftet är också att bidra till 

utvecklingen inom Sveriges landsbygder, så att det går att bo och verka där. I arbetet med det 

nationella genomförandet interageras de tre hållbarhetsdimensionerna av hållbar utveckling: Den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De tre hållbarhetsdimensionerna är odelbara och 

inbördes beroende av varandra. I strategiska planen anges det som en svaghet att ”jordbrukets andel 

av den totala ekonomin är liten”. Dessvärre är det inte sannolikt att den föreslagna strategiska 

planen kommer att medföra att jordbrukets andel av den totala ekonomin kommer att öka. För detta 

hade det krävts mer offensiva åtgärder för att öka lönsamheten. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken präglas fortfarande av en hög komplexitet. Ett mycket 

omfattande arbete har lagts ner på framtagandet av förslaget till strategisk plan, framför allt av 

Näringsdepartementet och Jordbruksverket. Arbetet med strategiska planen har varit beroende av 

förhandlingarna inom och mellan EU:s institutioner och har varit beroende av när erforderliga 

styrdokument blivit tillgängliga. Samtidigt blev de nationella budgetmässiga förutsättningarna inte 

klara förrän september 2021, vilket har påverkat möjligheterna att beräkna målvärden mm.  

Förhandsutvärderingen har skett parallellt med framtagandet av förslaget till strategisk plan, i en 

iterativ arbetsprocess där resultatet av förhandsutvärderingen fortlöpande har förts in i arbetet med 

den strategiska planen. Förhandsutvärderaren har haft tillgång till de underlag som finns tillgängliga, 

men osäkerheterna när det gäller de grundläggande förutsättningarna har sammantaget påverkat 

processen som helhet. 

Förhandsutvärderingen har således också genomförts stegvis, med avrapportering under och efter 

varje steg. I ett första steg lämnade vi i en rapport 2020 -07- 09 en bedömning av SWOT- och 

behovsanalyserna. Därefter har förhandsutvärderaren fortlöpande lämnat underhandssynpunkter till 

Jordbruksverket på utkast till åtgärdsförslag1, som Jordbruksverket successivt har arbetat fram på 

uppdrag av Näringsdepartementet.  

                                                           

1 I rapporten används intervention och åtgärd som synonyma begrepp 
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En samlad bedömning av de reviderade åtgärdsförslag som Jordbruksverket lämnade till 

Näringsdepartementet december 2020 t o m mars 2021 redovisades i en rapport 2021-03-31. Det 

fanns då ingen samlad interventionsstrategi, utan förhandsutvärderarens bedömning av 

interventionslogiken baserades enbart på de enskilda åtgärdsbeskrivningarna. Förhandlingar om 

förordningen har pågått under hela processen, vilket har lett till upprepade förändringar och 

osäkerhet kring förutsättningarna för arbetet på nationell nivå. 

Efterhand som olika underlag har presenterats har därefter gjorts en bedömning av den strategiska 

planens målsättningar, interventionslogik och budgetfördelning (steg 2B). Ett första rapportutkast 

avseende steg 2B överlämnades 2021-09-13. Då var budgetfördelningen preliminär och målvärden 

och indikatorer saknades. Under oktober - november 2021 har förhandsutvärderingens steg 2B, steg 

3 och steg 4 i praktiken skett parallellt, där fortlöpande nya och/eller förändrade underlag till de olika 

delarna i den strategiska planen har presenterats av Näringsdepartementet och Jordbruksverket. Det 

samlade förslaget till strategisk plan överlämnades till förhandsutvärderaren samtidigt som 

underlaget lämnades till gemensam beredning (GB) i Regeringskansliet, vilket var två arbetsdagar 

innan utkast till slutrapport från förhandsutvärderingen skulle överlämnas.  

Regeringen gav 2021-12-16 Statens jordbruksverk i uppdrag att överlämna förslag till Sveriges 

strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen 

under förutsättning att det i huvudsak stämmer överens med Rapport om den strategiska GJP-planen 

20212. Samma dag fick förhandsutvärderaren ta del av den strategiska planen och har även haft att 

samma dag lämna slutrapport avseende denna plan. Förutsättningar för en samlad bedömning av 

den slutliga utformningen av den strategiska planen i detalj har därför saknats. Det kan således finnas 

delar i denna slutrapport från förhandsutvärderingen som är otillräckligt avstämda mot varandra.  

Rekommendationer:  

 Processen för framtagandet av strategisk plan för 2023 - 2027 bör utvärderas. 

 Inför nästa programperiod från 2028 bör processen för framtagande av strategisk plan ses över. 

 I det inledande arbetet inför nästa programperiod från 2028 bör en förändringsteori utarbetas, 

som underlag för ett tydligt resultatramverk. 

Dessa rekommendationer föranleder inte någon justering i den strategiska planen för perioden 

2023–2027, utan syftar till att skapa bättre förutsättningar för arbetet med den strategiska planen 

för nästkommande programperiod. 
 

SWOT- och behovsanalyserna 

Jordbruksverket presenterade 2019-06-12 en SWOT-analys av förutsättningar för GJP 2021–2027. 

PM om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma 

jordbrukspolitiken färdigställdes 2020-06-24, efter avslutad beredning inom Regeringskansliet.  

I en rapport 2020-07-09 lämnade förhandsutvärderaren 149 rekommendationer till förändringar och 

vidareutveckling av den SWOT- respektive behovsanalys som presenterats. Denna rapport återfinns 

                                                           

2 Rapport om den strategiska GJP-planen 2021 
https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/uppdrag-att-
overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-

europeiska-kommissionen.pdf  

https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen.pdf
https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen.pdf
https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen.pdf
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som bilaga 1 till slutrapporten från förhandsutvärderingen. Jordbruksverket har beaktat 

rekommendationerna och gjort erforderliga justeringar i den reviderade SWOT-analysen 2020-09-24. 

Merparten av rekommendationerna vad gäller behovsanalysen har åtgärdats i det fortsatta arbetet 

med den strategiska planen. I bilaga 2 till denna slutrapport från förhandsutvärderingen beskriver 

Näringsdepartementet hur var och en av rekommendationerna har beaktats. Vidare har 

Näringsdepartementet i en ändringspromemoria 2021-11-10 presenterat följdändringar i PM 

behovsanalys utifrån rekommendationerna i förhandsutvärderingen (bilaga 3 till denna rapport). 

Denna ändringspromemoria innehåller kompletteringar och vissa justeringar till promemorian från 

juni 2020. Ändringarna härrör enbart från utvärderarnas rekommendationer, inga andra 

överväganden har gjorts. Förhandsutvärderarnas rekommendationer baserades på preliminära 

versioner av behovsanalys från 30 mars respektive 11 maj 2020, vilka återkopplades innan 

beredningen av behovsanalysen avslutats den 24 juni 2020. Till viss del har förhandsutvärderarens 

rekommendationer således redan beaktats under beredningsskedet. 

Justeringar i den underliggande SWOT-analysen har på uppdrag av Näringsdepartementet 

omhändertagits av Jordbruksverket. En sista reviderad SWOT-analys har redovisats till 

Näringsdepartementet den 15 oktober 2021. 

Flera av våra rekommendationer i förhandsutvärderingen gäller förtydligande av kopplingen mellan 

SWOT-analysen och behovsanalysen. Dessa har i flera fall förtydligats under beredningen av den 

strategiska planen. Vidare har kompletteringar av evidens skett i flera fall, motiveringar har 

utvecklats och preciseringar av behov har tillkommit. 

Vår bedömning är att tidigare erfarenheter har tagits till vara i den utsträckning som har varit möjligt 

i SWOT- och behovsanalyserna. Det finns dock brister i hur effekterna i tidigare program har följts 

upp och utvärderats både på EU-nivå och nationell nivå. Det finns därför betydande kunskapsluckor 

och forskningsläget är i många avseenden oklart.  

Rekommendationer:  

 För att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande bör en lärande utvärdering genomförs 

parallellt med operationaliseringen och implementeringen av programmet 2023 - 2027, där 

denna fortlöpande bidrar med analyser av utvecklingen som underlag för lärande.  

 

Interventionslogik och bidrag till målen 

Interventionslogiken är tydlig och föreslagna åtgärder har en potential till att bidra till målen. I vissa 

fall finns dock tveksamheter kring prioriteringar och ändamålsenligheten i utformningen av 

åtgärderna, vilket beskrivs i rapporten. Vi har i en tidigare rapport 2021-03-31 lämnat en samlad 

bedömning av de åtgärdsförslag som Jordbruksverket har lämnat till Näringsdepartementet 

december 2020 t o m mars 2021 (Bifogas som bilaga 4). Dessförinnan har vi underhand fortlöpande 

lämnat synpunkter till Jordbruksverket på de enskilda åtgärdsförslagen.  

Regelverken har stor betydelse för i vilken utsträckning olika stöd kommer att utnyttjas och därmed 

vilka effekter som uppstår i förhållande till målen. Först kan noteras att det finns vissa förändringar i 

regelverket som generellt ger ett positivt bidrag till målen. Ett exempel är att i nuvarande program så 

får inte köp av begagnat material och begagnad utrustning ingå i investeringsstöden. Vi har i tidigare 

rapporter i förhandsutvärderingen påtalat att detta krav utgör ett hinder för en utveckling av den 

cirkulära ekonomin. Så vitt vi har kunnat se i de nu aktuella åtgärdsförslagen har detta krav på att 



5 

 

 

 

nytt material och ny utrustning måste köpas tagits bort och även begagnat material och begagnad 

utrustning tillåts. Det är bra att på detta sätt förutsättningarna för den cirkulära ekonomin förbättras. 

Det saknas dock åtgärder som i sig är inriktade på att utveckla den cirkulära ekonomin och därmed 

minska klimatavtrycket i produktion och konsumtion. 

Hög ersättning för egen bil och kostnadsersättningar för måltider, samt möjlighet till högre stöd vid 

konferenser, skapar risk för onödiga negativa miljö- och klimateffekter, då incitament 

att använda distansöverbryggande teknik helt saknas i villkoren. Det saknas också åtgärder som i sig 

är inriktade på att utveckla distansöverbryggande teknik och därmed minska klimatavtrycket i 

produktion och konsumtion. Stöd bör begränsas till sådant som är mervärdesskapande och 

inte ger negativa miljö- och klimateffekter. Stöd till klustersamverkan, nätverkande, 

produktutveckling, kvalitetssäkringsarbete, utvecklingsprojekt som inkluderar hela leveranskedjan, 

branschsamverkan och liknande utvecklingsprojekt bör främst riktas till samarbeten med hjälp av 

distansöverbryggande teknik. Särskilt när det gäller stöd till transnationella samarbeten för att främja 

kunskapsutbyte är det viktigt att stödet riktas mot samarbeten som bygger på distansöverbryggande 

teknik (Zoom, Teams, Skype etc).  

Ett delområde inom specifikt mål 8 är ”jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket”; 

någon analys av de föreslagna åtgärdernas förutsättningar att uppnå eftersträvade effekter inom 

detta område finns emellertid inte. 

Vi har i tidigare rapport noterat att målen i förordningen är formulerade mer som aktiviteter (vad 

som ska göras) snarare än som förväntade resultat (vad som ska uppnås). Därför menade vi att det 

kunde finnas skäl att under den pågående processen kring framtagande av förordningen även 

aktualisera en vidareutveckling av målstrukturen och resultatramverket, för att förtydliga 

målhierarkin och målformuleringarna utifrån den förändringsteori (Theory of Change) som 

förordningen baseras på.  

För varje specifikt mål samt det övergripande målet finns en interventionslogik framtagen. I många 

fall är det dock svårt att visa på ett tydligt samband mellan en viss åtgärd och en kort- eller långsiktig 

effekt. Verkligheten är mycket komplex och en interventionsstrategi är av nödvändighet en förenklad 

bild av denna komplexitet. Effektkedjorna är sällan endimensionella. Ofta bidrar flera åtgärder 

gemensamt till en viss effekt, där effekten uteblir om en åtgärd genomförs, men inte de(n) andra. 

Effekten av en åtgärd kan påverka utfallet av en annan åtgärd eller vilka resurser som behöver 

användas för denna åtgärd, osv.  

Det kan mycket väl finnas en tydlig interventionslogik för varje mål och/eller för varje åtgärd, men 

ändå uppstå problem för helheten. Det är därför viktigt att det finns en tydlig förändringsteori bakom 

hela arbetet med GJP. Förändringsteorin ska beskriva de antaganden om samband och länkar som 

gör det möjligt för jordbrukssektorn och landsbygderna att med hjälp av stödet genom GJP skapa en 

sådan utveckling att det övergripande målet uppnås. En förändringsteori beskriver olika tänkbara 

steg från ”input” till övergripande mål, där det som är värdeskapande i effektkedjorna står i fokus. 

I detta sammanhang kan det också finnas skäl att betona vikten av att riskanalysen i interventionerna 

bör vidareutvecklas. 

Visualiseringarna i den strategiska planen är inte uppdaterade utifrån fastställd förordning och 

målformuleringarna skiljer sig något från målformuleringarna i förordningen. 
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Rekommendationer:  

 En analys bör genomföras av de föreslagna åtgärdernas socioekonomiska konsekvenser, särskilt 

med anledning av att relativt få direkta åtgärder som syftar till att öka landsbygdernas 

attraktivitet finns med i GJP. 

 En analys bör genomföras av de föreslagna åtgärdernas förutsättningar att uppnå eftersträvade 

effekter vad gäller ”jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket” inom specifikt mål 

8 och resultatet av analysen bör utnyttjas för att stärka jämställdhetsaspekten i 

operationaliseringen av den strategiska planen. 

 Riskanalysen av interventionerna och implementeringen av den strategiska planen som helhet 

bör vidareutvecklas. 

 Visualiseringarna i den strategiska planen bör uppdateras utifrån fastställd förordning och 

målformuleringarna i den strategiska planen bör ses över utifrån målformuleringarna i 

förordningen. 

 

Extern och intern koherens 

Interventionsstrategin är i huvudsak konsistent med relevanta legala instrument på EU-nivå och 

nationell nivå när det gäller miljö, klimat, unga lantbrukare och riskhantering och kraven på 

komplementaritet uppfylls av flera åtgärder. 

Det bör dock noteras att den strategiska planen är otillräcklig för att målen i den svenska 

livsmedelsstrategin ska kunna uppnås. Det är också tveksamt om den strategiska planen bidrar till en 

begränsning av de global klimatutsläppen eftersom fokus är enbart på de territoriella utsläppen från 

jordbruket. När det gäller livsmedel bör istället fokus vara på att minska de konsumtionsbaserade 

utsläppen. Vi har närmare utvecklat våra synpunkter på klimataspekterna i kapitel 12.  

Vidare finns andra legala instrument utanför GJP som motverkar möjligheterna att nå målen. 

Subventionerna av användningen av fossila bränslen bör exempelvis tas bort helt. Motsvarande 

medel bör istället användas för stöd till en verklig klimatomställning av transporter inom jordbruket, 

såsom transporteffektivisering, skapa förutsättningar för genomförandet av reduktionsplikt för 

arbetsmaskiner och fordon samt att ersätta transportbehov med digitala lösningar.  

Bredbandsutbyggnad är mycket viktigt för landsbygdsutvecklingen. För denna utbyggnad har tidigare 

funnits möjlighet att söka stöd antingen via det tidigare landsbygdsprogrammet eller genom ett 

annat program med nationell finansiering. Bredbandsutbyggnaden föreslås inte ingå i GJP 2023–2027 

utan istället finansieras helt nationellt. Risken för potentiell överlappning mellan olika stödformer för 

bredbandsutbyggnad är därmed eliminerad. 

Det finns ett antal åtgärder som i och för sig skulle vara motiverade att ingå i förslaget till strategisk 

plan men som inte budgetutrymmet räcker till för. Här föreslås i stället nationell finansiering.  

Vi bedömer att det finns komplementaritet och synergier mellan åtgärderna i den strategiska planen. 

Det bör dock noteras att det även finns åtgärder som inte inrymts i den strategiska planen som i 

stället kommer att få nationell finansiering och som är komplementära i förhållande till åtgärderna 

som finns inom GJP. Det är en komplikation att bredbandsstödet och stödet till kommersiell service 

har flyttats över till nationella system, eftersom detta försvårar en analys av den strategiska planens 

konsekvenser och effekter. I många sammanhang nämns ett väl fungerande system för snabbt 

bredband som grundläggande förutsättningar för att jämna ut socioekonomiska skillnader mellan 
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olika delar av Sverige, inklusive jord-och skogsbruket. Eftersom bredbandet har en mycket stor 

betydelse för viljan att bosätta sig på landsbygden och företagens möjligheter att bedriva sin 

verksamhet, vore det önskvärt att GJP innehåller ett resonemang om de samlade effekterna av 

åtgärderna inom GJP och åtgärderna inom nationella stödsystem.  

Vår bedömning är att det finns koherens, synergier och balans mellan de olika åtgärderna i den 

strategiska planen. Det finns flera åtgärder som bidrar till mer än ett specifikt mål. Det finns också 

synergier mellan olika åtgärder, vilka beskrivs i den strategiska planen. Balansen mellan olika 

åtgärder förefaller adekvat. Det är dock tveksamt om föreslagna åtgärder sammantaget bidrar 

effektivt till minskade koldioxidutsläpp i ett globalt perspektiv, vilket utvecklas i kapitel 12.  

Vi bedömer att förslaget till strategisk plan ger adekvata bidrag till de relevanta policies och mål som 

åsyftas i förordningen. Ett undantag är dock den strategiska planens bidrag till klimatomställningen 

enligt ”EU Climate action 2050 Long-term strategy”. Detta utvecklas närmare i kapitel 12. Vidare 

finns det delar i ”EU Biodiversity strategy”, som bör uppmärksammas i implementeringen av den 

strategiska planen. I den strategiska planen finns också förslag till åtgärder där den direkta 

tillämpningen får effekter inom vattenområdet och måste prövas mot Vattendirektivet. Detta har 

utvecklats närmare i den strategiska miljöbedömningen. 

Den fondgemensamma förordningen 2021/1060 innehåller gemensamma bestämmelser för bland 

annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och 

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). Dessa fonder kan också verka på 

landsbygden. Enligt art 63.9 i förordning 2021/1060 om fondgemensamma bestämmelser är det 

tillåtet att en insats erhåller stöd från en eller flera fonder eller från ett eller flera program och från 

andra unionsinstrument. Även om motsvarande bestämmelse saknas i förordningen om GJP-

strategisk plan kan det alltså vara möjligt för fonder att samverka. Detta beskrivs på ett bra sätt i 

förslaget till strategisk plan. 

Inom den strategiska planen samlas åtgärder som finansieras av såväl EGFJ som Ejflu. Dessa har 

tidigare varit separata, vilket har lett till behov att säkerställa samordning. Ett samordningsbehov 

finns även fortsättningsvis, men det ingår numera i själva strukturen för en strategisk plan. 

Vidare finns i förslaget till strategisk plan tillräcklig information om komplementariteten med andra 

unionsinstrument, däribland Horisont Europa och Life. 

Rekommendationer:  

 Ambitionen att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, öka den svenska 

livsmedelsproduktionen bör i större utsträckning prägla den strategiska planen. 

 När det gäller livsmedel bör fokus vara på att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och 

inte ensidigt de territoriella utsläppen från jordbruket.  

 Omfattningen på den ekologiska produktionen i Sverige bör inte överstiga den inhemska 

efterfrågan. 

 

Budgetallokering 

Den gemensamma jordbrukspolitiken präglas fortfarande av en hög komplexitet. Det är därför svårt 

att jämföra budgeten för tidigare åtgärdspaket med den nu föreslagna budgetallokeringen. Vi 

noterar att på ett övergripande plan är resursallokeringen till GJP, pelare 1 och 2, nästan exakt 
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densamma per år för den kommande femårsperioden som den senaste sexårsperioden, eller cirka 12 

miljarder kronor per år. Viss omfördelning har dock skett mellan pelarna, där pelare 1 ökat med 

knappt en halv miljard kronor per år till 7,2 miljarder kronor per år, medan Pelare 2 har minskat med 

ungefär motsvarande belopp från knappt 5,3 till 4,8 miljarder kronor per år. 

Under Allmänt mål 1 är de specifika målen högt prioriterade som rör frågor om att förbättra 

jordbrukets lönsamhet, ökad livsmedelsproduktion och stärkt konkurrenskraft. Sammanlagt 

summeras kostnaderna under Allmänna mål 1 till 37 700 miljoner kronor. Enligt den strategiska 

planen ligger denna prioritering i linje med EU-kommissionens rekommendation för Sveriges 

strategiska plan. 

Under Allmänt mål 2 är de behov högt prioriterade som stimulerar jordbrukets positiva miljöeffekter 

och behov, som gäller kolinlagring, kunskap om hållbar produktion, biologisk mångfald, värdefulla 

gräsmarker med mera. Den höjda miljö-och klimatambitionen inom GJP som kommer till uttryck i EU-

kommissionens rekommendationer möts med en rad åtgärder. Sammanlagt summeras insatserna 

inom Allmänt mål 2 till cirka 17 600 miljoner kronor. 

Under Allmänt mål 3 är de behov högt prioriterade, som syftar till att öka attraktionskraften för 

landsbygden, genom bland annat stärkt affärsmässighet, innovationskraft och att stimulera 

generationsväxlingar. Även kompetensutvecklingens betydelse markeras. För att stärka 

landsbygdernas utveckling summerar insatserna under Allmänt mål 3 till cirka 3 500 miljoner kronor. 

Utöver detta förstärks bland annat stödet för bredbandsutbyggnad och kommersiell service med 

cirka 3 500 miljoner kronor genom nationell finansiering. Åtgärderna möter de rekommendationer 

som EU-kommissionen lämnat för Sveriges strategiska plan. Som motiv för att samla stöd till 

bredbandsutbyggnad och kommersiell service i nationella insatser utanför GJP anges att detta 

förenklar stödhanteringen och undviker överlappning med parallella nationella stöd. 

Vår bedömning är att lärdomar har dragits när det gäller tidigare budgetfördelningar. Det finns 

omfattande kartläggningar av alla föreslagna interventioner inom båda pelarna, med bedömningar 

av i vilken omfattning olika stöd främjar uppfyllelsen av de olika målen. Denna genomgång ger en 

god bild av såväl ”stödkartan”, som den inbördes och samlade påverkan som de olika 

interventionerna har på målen i den strategiska planen. 

Allokeringen av budgetmedel utgår från prioriteringen av behov, som framgår av behovsanalys och 

interventionsstrategi i den strategiska planen. Sambandet mellan behovens prioritering och 

allokeringen av budgetmedel är dock inte linjär, utan kan variera beroende på exempelvis vilken typ 

insats som behövs för att möta behovet, målgruppens omfattning etc. 

Det bör uppmärksammas att de slutliga kalkylerna som ligger till grund för ersättningsnivåerna 

översändes för oberoende kalkylgranskning under perioden 3–16 december 2021, vilket innebär att 

alla förändringar i kalkylerna inte har kunnat beaktas i denna slutrapport. Vi noterar dock att för vissa 

åtgärder överensstämmer inte maximal ersättningsnivå enligt den strategiska planen med vad som 

anges i den fastställda kalkylen (exempelvis skyddszoner och anpassade skyddszoner). 

Vi har gjort en bedömning av samstämmigheten i tilldelningen av budgetmedel och vår slutsats är att 

den i allt väsentligt överensstämmer med de angivna kriterierna. Vi har dock gjort några noteringar i 

rapporten. I huvudsak går det att följa interventionslogiken från SWOT och behovsanalys till 

målvärden och allokering av budget. Det finns emellertid vissa brister i hur effekter har följts upp 
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tidigare, både på EU- och nationell nivå. Det är särskilt viktigt att nya insatsområden, som nu 

inkluderats under pelare 1 Direktstöd följs upp med löpande utvärdering även av effekter.  

Den indikativa budgeten för gårdsstödet föreslås minska något successivt under planperioden. Trots 

det uttalade målet i GJP om ökad lönsamhet och ambitionen att öka livsmedelsproduktionen i 

Sverige i enlighet med livsmedelsstrategins mål baseras budgeten på en fortsatt minskning av 

jordbruksarealen. För att uppnå målet med omfördelning av inkomststödet från stora till små och 

medelstora företag används degressivitet (nedtrappning). Motiveringen i den strategiska planen till 

denna neddragning av höga stödnivåer är att den på ett mer träffsäkert sätt minskar stöden för de 

företag som enligt strategiska planen i allmänhet har ekonomiska marginaler. Vår bedömning är att 

det är olyckligt att på detta sätt försämra lönsamheten för vissa jordbruk, som t ex nyligen har 

investerat i syfte att bidra till utökad svensk livsmedelsproduktion i enlighet med livsmedelsstrategins 

mål. Det hade enligt vår bedömning varit bättre att tillföra gårdsstödet ytterligare medel. 

Specifikt mål 8 ”Att främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i 

jordbruket, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära 

bioekonomin och hållbart skogsbruk” har en mycket bred inriktning, vilket framgår av den inledande 

SWOT-analysen. Successivt har emellertid fokus inom målområdet allt mer inriktats på jordbrukets 

förutsättningar i mer snäv mening. En konsekvens av detta är bland annat att bredbandsutbyggnaden 

och stödet till kommersiell service har tagits ur GJP för att i stället vara en nationell åtgärd.  

Åtgärderna samarbete, EIP, kompetensutveckling och stöd till producentorganisationer kan komma 

att nyttjas i klimatarbetet, exempelvis genom att utveckla eller demonstrera nya sorters grödor eller 

uppfödningssystem eller sprida kunskap om metoder för utsläppsminskningar. Stödet till 

kompetensutveckling ligger på samma nivå som under föregående programperiod; eftersom andra 

åtgärder inom målområdet har tagits bort vore det inte helt orimligt att stödet till 

kompetensutveckling skulle vara på en något högre nivå. Programmet för stöd till 

producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker innehåller ett flertal miljö- och 

klimatåtgärder och en höjning av budgetallokeringen för ändamålet innebär en ambitionshöjning. 

Stödet till samarbete minskas med 65 miljoner, trots att denna intervention har hög prioritet bland 

verktygen inom specifikt mål 8. Den sammanlagda budgetallokeringen för dessa åtgärder inom 

miljöområdet ökas dock jämfört med tidigvarande period. Dessa åtgärder kompletteras med medel 

för forskning och innovation utanför den strategiska planen. 

Under specifikt mål 9 framhålles som styrka att svenska jordbrukare producerar säkra livsmedel av 

hög kvalitet, vilket motiverar avsaknad av speciella åtgärder inom detta område. Däremot noteras att 

stort matsvinn nämns som en av fem svagheter i SWOT-analysen för specifikt mål 9, men utan 

behovet av att minska matsvinnet adresseras i åtgärderna.  

Rekommendationer:  

 Åtgärder som har positiva globala klimateffekter bör prioriteras högre inom GJP. 

 En omfördelning av stödet bör ske så att trenden att jordbruksmarken successivt minskar bryts. 

 Behovet av att minska det stora matsvinnet bör adresseras.  

 Maximal ersättningsnivå enligt den strategiska planen bör justeras så att den överensstämmer 

med vad som anges i den fastställda kalkylen för samtliga åtgärder. 
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Outputindikatorer, resultatindikatorer och målvärden 

I vår tidigare rapport 2021-04-23 noterades att det inte fanns någon koppling till 12 av 

resultatindikatorerna i någon av åtgärdsbeskrivningarna. Det fanns t o m en resultatindikator som är 

obligatorisk för prestationsöversyn, men som inte hade koppling till något av åtgärdsförslagen. Vi 

rekommenderade därför i vår rapport 2021-04-23 att Jordbruksverket skulle se över kopplingen 

mellan resultatindikatorerna och föreslagna interventioner. Mot bakgrund av att åtgärdsförslag har 

tagits bort respektive tillkommit i förslag till strategisk plan 2021-11-12, samt att resultatindikatorer 

har ändrats och fått andra nummer, samt att kopplingen har setts över mellan åtgärdsförslag och 

resultatindikatorer i interventionslogiken har vi i förhandsutvärderingen genomfört en ny analys av 

kopplingen mellan resultatindikatorer och åtgärdsförslag. De rekommendationer som vi lämnade i 

utkast 1, daterad 2021-11-16, har åtgärdats. 

Förhandsutvärderaren gör följande observationer när det gäller outputindikatorer, 

resultatindikatorer och målvärden:  

- I interventionslogiken saknas koppling mellan 19 av resultatindikatorerna och någon åtgärd,  

- I den strategiska planen finns motivering till valda resultatindikatorer samt motivering till varför 

rekommenderade resultatindikatorer inom respektive specifikt mål inte valts. Det saknas dock 

motivering till varför resultatindikator R.13 Minska utsläpp från djuruppfödningssektorn inte 

valts.  

- För åtgärd Stöd till kompetensutveckling är det inte tydligt vilken outputindikator som avses 

användas då O.31 respektive O.33 anges på olika ställen i den strategiska planen.  

- Formuleringarna av indikatorerna bör ses över så att de överensstämmer med förordningen.  

 

Det kan också noteras att för biodlingssektorn, som består av sex olika stödåtgärder, saknas 

resultatindikator.  

När det gäller målvärden har vi gått igenom de underlag som har presenterats för dels 

outputindikatorerna, dels resultatindikatorerna. De målvärden som presenteras i förslaget till 

strategisk plan är baserade på den evidens som finns tillgänglig och i övrigt den samlade kunskapen 

och erfarenheten inom Regeringskansliet och Jordbruksverket. Vi har inte funnit några målvärden 

som är uppenbart felaktiga. När det gäller åtgärden ”Investeringsstöd för diversifiering och utveckling 

av livsmedelskedjan” finns dock en alltför knapphändig analys om varför man kommit fram till 

angivna målvärden för output- respektive resultatindikatorn. Målvärdet för resultatindikatorn för 

stödet till Leader visar på en hög ambitionsnivå, men bygger enbart på historiska data av intresset för 

Leader och inte en framåtblickande analys av behovet. 

Det kan dock noteras att flera av målvärdena för resultatindikatorer inte anges som andel utan i 

stället som indikatorns täljare. En av resultatindikatorerna för kompensationsstöd har inte fått något 

målvärde, utan redovisas enbart tillsammans med övriga åtgärder som bidrar till indikatorn. 

Rekommendationerna från förhandsutvärderaren under processen när det gäller indikatorer och 

målvärden har tillgodosetts. 

Rekommendation:  

 Resultatindikatorer och outputindikatorer bör ses över. 
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Åtgärder för att minska den administrativa bördan 

En ambition har genomgående varit att få en enklare och effektivare GJP genom minskad 

administrativ börda (för såväl myndigheter som företag) och även få ett effektivare genomförande. 

En sammantagen bedömning av förslagen är att stödsystemet på vissa punkter kan bli effektivare och 

enklare under den kommande programperioden. Ett tydligt exempel är reformeringen av 

Gårdsstödet, där stödrätterna föreslås försvinna. I flera andra fall lutar det snarare åt att den 

administrativa bördan ökar, eller förblir oförändrad, framför allt för nya och/eller förändrade stöd. En 

del villkor i stödsystemet föreslås ändras (eller utgå) och även övriga administrativt betungande 

rutiner kommer att ses över i det löpande arbetet. Detta kommer att ske bland annat genom 

samarbete mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket.  

En osäkerhet som kan påverka den administrativa bördan negativt är dock utfallet av de pågående 

förhandlingarna om den nya gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan vara så att förhandlingarna 

kan resultera i fler krav som sammantaget innebär att nya GJP inte kommer att upplevas som 

enklare. Det gäller till exempel mer omfattande grundvillkor och utformningen av eco schemes, där 

osäkerhet om den slutliga utformningen ännu råder. 

Ett försök till en samlad bedömning av de administrativa effekterna med nuvarande kunskapsläge, 

för såväl stödmottagarna som myndigheterna, är att vissa förenklingar inom redan existerande 

stödformer kommer att lätta den administrativa bördan, medan nya åtgärder och/eller åtgärder som 

tydligt omformats, riskerar att leda till att komplexiteten ökar och administrationen växer. I bästa fall 

minskar den totala administrativa belastningen något, efter omfattande IT-utveckling. Men risken 

kvarstår att den administrativa bördan totalt sett kommer att kvarstå eller t o m öka. Det är viktigt 

att den administrativa bördan noggrant följs upp kontinuerligt och att förslag till förenklingar 

antingen genomförs under perioden när så är möjligt eller bereds inför nästa period, så att det finns 

förberedda förslag som kan implementeras. 

 Rekommendationer:  

 Ytterligare insatser bör genomföras för att minska den administrativa bördan för jordbrukare 

och andra stödmottagare.  

 Den administrativa bördan för stödmottagarna bör kontinuerligt följas upp systematiskt, med 

mål att genomföra konkreta förenklingar. 

 Förenklingsarbetet bör dokumenteras och avrapporteras på ett transparent sätt. 

 Förslag till förenklingar bör genomföras omedelbart eller- om detta inte är möjligt inom ramen 

för regelverket - beredas i god tid inför nästa strategiperiod, så att det finns förberedda förslag 

som då kan implementeras. 

 

Finansiella instrument 

Kommissionen rekommenderar att det etableras ett försök med finansiella instrument som riktas 

mot unga jordbrukare och andra nystartade företag. Banker och rådgivare bör ingå i en sådan 

försöksverksamhet. 

År 2019 publicerade Agrifood en rapport om kapitalförsörjningen till jordbrukets investeringar. Även 

om det finns brister i kapitalförsörjningen var slutsatsen, att om inte lönsamma investeringar 

kommer till stånd, ska inte finansiella instrument finansierade av EU-budgeten erbjudas. 
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Jordbruksverket har mot bakgrund av Kommissionens rekommendation tagit fram förslag kring 

finansiella instrument. Vi har i tidigare rapport avrått från införande av finansiella instrument som 

åtgärd inom ramen för GJP. Den strategiska planen innehåller inget förslag kring införande av 

finansiella instrument och det föreslås heller ingen sådan lösning med nationell finansiering, vilket vi 

anser är en riktig prioritering. 

Rekommendation:  

 I enlighet med den strategiska planen görs inte försök med finansiella instrument enligt EU:s 

rekommendation. 

 

SEA-specifika rekommendationer 

I ljuset av klimatkrisen och vikten av att globalt tillsammans klara livsmedelsförsörjningen på ett 

klimatsmart sätt är det angeläget att se på det svenska jordbrukets förutsättningar att bidra på bästa 

möjliga sätt. 

De två team som har genomfört förhandsutvärderingen respektive den strategiska 

miljöbedömningen har haft ett nära samarbete under hela processen. Förhandsutvärderingen har 

beaktat vad som framkommit under arbetet med den strategiska miljöbedömningen och vice versa. 

Särskilt vad gäller mål 4–6 har samråd skett kring bedömningarna av de olika åtgärderna. Kapitlet om 

klimatfrågor i denna rapport från förhandsutvärderingen har tagits fram i samråd med den 

strategiska miljöbedömningen och avsnittet om klimat i MKB:n är i stort sett identiskt med kapitel 12 

här.  

Klimatomställningen förutsätter ett globalt perspektiv, vilket saknas i den strategiska planen. Den 

viktigaste enskilda aspekten är att stödet ska säkerställa att de rätta förutsättningarna skapas för de 

globala marknaderna. Den föreslagna strategiska planen gör inte detta, p g a det ensidiga fokuset på 

den nationella produktionen och det territoriella utsläppet i Sverige från den nationella 

produktionen. Utgångspunkten bör i stället vara att livsmedel produceras där det gör minst 

klimatavtryck. Inom kort förväntas storskaliga anläggningar för negativa utsläpp med koldioxidsugar 

finnas och en marknad för handel med negativa utsläpp utvecklas. Denna utveckling och andra 

tekniska och marknadsmässiga framsteg skapar nya förutsättningar för livsmedelsproduktion i 

Sverige, vilket bör beaktas innan kortsiktiga åtgärder vidtas med irreversibla skador för svenskt 

jordbruk. 

Det finns vissa åtgärder i den strategiska planen som har en positiv inverkan på klimatet genom 

negativa utsläpp. Det gäller återvätning av våtmarker, fångstgrödor och bio-CCS. Det finns däremot i 

strategiska planen inga incitament till utfasning av fossila bränslen, vilket är nyckeln till att nå målen i 

Paris-avtalet. Utsläppen från jordbruket kommer visserligen inte framför allt från fossila bränslen, 

utan från biologiska källor. Icke desto mindre är det viktigt att jordbruket gör allt för att eliminera 

behovet att använda fossila bränslen. Subventionerna av användningen av fossila bränslen bör tas 

bort helt. Motsvarande medel bör istället användas för stöd till en verklig klimatomställning av 

transporter inom jordbruket, såsom transporteffektivisering, skapa förutsättningar för 

genomförandet av reduktionsplikt för arbetsmaskiner och fordon samt att ersätta transportbehov 

med digitala lösningar.  

En enkel och självklar åtgärd skulle vara att ta bort alla subventioner till bilåkande inom sådana 

åtgärder som exempelvis samarbete, leader, fäbodar och kompetensutveckling. Detta skulle kunna 

skapa incitament till ökat utnyttjande av distansöverbryggande teknik eller annan utveckling av 

digitala lösningar, som ersättning för traditionella koncept och arbetssätt. 
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För att minska utsläppen från jordbruket bör fokus vara på effektiviseringar genom bland annat 

metodutveckling och investeringar, samt att öka den inhemska livsmedelsproduktionen, så att denna 

ersätter import av livsmedel som har större negativ klimatpåverkan. Det finns en målkonflikt på kort 

och medellång sikt mellan att öka den svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med 

livsmedelsstrategins mål och ambitionen att minska klimatpåverkan från denna produktion inom 

Sveriges gränser. Suboptimeringen genom fixeringen vid de territoriella utsläppen måste överges till 

förmån för en helhetssyn på utsläppen från konsumtionen (inkl det stora matsvinnet). Mot bakgrund 

av det aktuella kunskapsläget (se kapitel 12) bör inga ytterligare övergångar till ekologiskt jordbruk 

ske förrän effekterna av detta på klimatet, p g a produktionsminskningen, har klarlagts. 

Förhandsutvärderingen lämnar nedan ett antal SEA-specifika rekommendationer (som även ingår i 

MKB:n). 

Rekommendationer:  

 En fördjupad analys av den strategiska planens effekter för klimatet bör genomföras. 

 En fördjupad analys bör göras av målkonflikten på kort och medellång sikt mellan att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med livsmedelsstrategin och ambitionen att minska 

klimatpåverkan från denna produktion inom Sverige. 

 I uppföljningen av GJP bör ingå att löpande följa förändringen av koldioxidutsläppen och att 

genom tidsserieanalyser fastställa om förändringarna under kommande period avviker från 

förväntad trendmässig utveckling. 

 Även förändringarna av de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen bör följas noga. 

 Regeringen bör regelbundet få rapporter om GJP:s bidrag till att begränsa klimatpåverkan. 

 I strategin för att minska utsläppen från livsmedelskonsumtionen bör fokus vara på 

effektiviseringar, minskad användning av fossila bränslen och ökad inhemsk 

livsmedelsproduktion, så att denna kan ersätta import av livsmedel som har större negativ 

klimatpåverkan. 

 Subventionerna av användningen av fossila bränslen bör tas bort helt. Motsvarande medel bör 

istället användas för stöd till en verklig klimatomställning av transporter inom jordbruket, såsom 

transporteffektivisering, skapande av förutsättningar för genomförandet av reduktionsplikt för 

arbetsmaskiner och fordon, samt att minska transportbehov genom övergång till digitala 

lösningar.  

 Stödens utformning bör ge incitament till att digitala metoder för bl a kompetensutveckling, 

samarbete och tillsyn utvecklas och breddinförs. 

 Alla stöd bör villkoras av att mer miljövänliga bränslen och fordon används. 

 Incitament bör skapas för utfasning av användning av fossila bränslen med sikte på förbud mot 

fossila bränslen. 

 Villkoren för stöd bör systematiskt utformas för att stimulera begränsningar av klimatpåverkan. 

 Överkompensationen av transporter med egen bil bör tas bort och ersättningen minskas från 

angivna nivåer (37–40 kr per mil) till av Skatteverket fastställd nivå (f n 18,50 kr). 

 Inga ytterligare övergångar till ekologisk produktion bör ske förrän effekterna av detta på 

klimatet har klarlagts. 

 När det gäller fäbodar bör ett nationellt stöd införas i stället för GJP, där stödet villkoras av en 

utveckling av arbetssättet genom t ex digitaliserad tillsyn och fossilfria transporter i övrigt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP, eng. Common Agricultural Policy, 

CAP) för perioden 2023–2027 ska Sverige ta fram en strategisk plan. Det nuvarande 

landsbygdsprogrammet (s.k. Pelare II i GJP) och direktstöden (s.k. Pelare I i GJP) kommer i nästa 

period att vara en del av den strategiska planen. Näringsdepartementet är ansvarigt för 

framtagandet av den strategiska planen.  

Arbetet med framtagandet av den strategiska planen sker i ett antal steg i enlighet med figuren 

nedan. 

Figur 1: Process för nya GJP 

 

Den 2 december 2021 fastställdes regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska 

upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som 

finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu)3. 

Den strategiska planen ska godkännas av kommissionen som i sin granskning särskilt kommer att 

fokusera på den så kallade interventionslogiken. Denna innebär att det ska finnas en sammanhållen 

struktur, baserat på en SWOT-analys och en efterföljande behovsanalys. Utifrån dessa analyser ska 

sedan det slutliga valet av interventioner (åtgärder) ske. Interventionslogiken ska stödjas av en 

särskild förhandsutvärdering (ex-anteutvärdering). 

  

                                                           

3 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om 

fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden 
för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 
 

SWOT-analys

Behovsanalys

Åtgärder/budget

Mål/indikatorer

Genomförande
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1.3 Förhandsutvärderingen 

Ett krav för att EU-kommissionen ska godkänna den strategiska planen är att det görs en 

förhandsutvärdering och en strategisk miljöbedömning av planen.  

Förhandsutvärderingen syftar till att bidra till utvecklingen av den strategiska planen och på så sätt 

förbättra kvaliteten i den strategiska planens utformning och därmed möjligheterna att genomföra 

programmet med god måluppfyllelse. I förhandsutvärderingen ingår att utvärdera den strategiska 

planens överensstämmelse med dels de behov som identifierats i SWOT-analysen och 

behovsanalysen och dels de allmänna och specifika mål som beskrivs i förordningen. 

Uppdraget genomförs av Professional Management AB. Följande konsulter medverkar i 

förhandsutvärderingen:  

 Arne Svensson (uppdragsansvarig), VD Professional Management, 40 års erfarenhet av ca 

600 komplexa utvärderingar  

 Mats Denninger, seniorkonsult, Professional Management, tidigare bl a statssekreterare (c) 

Jordbruksdepartementet 

 Dr. Sören Häggroth, seniorkonsult, Professional Management, tidigare bl a statssekreterare 

(s) Finansdepartementet, f d Generaldirektör, huvudsekreterare Landsbygdskommittén 

 Lina Lenefors, seniorkonsult, Professional Management, 20 års erfarenhet av ca 100 

komplexa utvärderingar  

 Dr. Jan Rudengren, seniorkonsult, Professional Management, expert, jordbruk och 

landsbygdsutveckling mer än 40 år  

 Stina Wærn, seniorkonsult, Professional Management, f d Generaldirektör, 30 års erfarenhet 

av ca 100 komplexa utvärderingar  

Följande leveranser ingår i förhandutvärderingen:  

Steg 1:  Utvärdering av SWOT-analys och behovsanalys. 

Steg 2:  Utvärdering av den strategiska planens målsättningar, interventionslogik4 och 

 budgetfördelning. 

Steg 3:  Utvärdering av resterande delar av den strategiska planen och preliminära slutrapporter. 

Steg 4:  Slutrapportering av förhandsutvärderingen. 

 

I ett första steg lämnade vi en rapport 2020 -07-09 med en bedömning av SWOT- och 

behovsanalyserna. 

Steg 2 har i praktiken bestått av flera steg. Med början i augusti 2020 har förhandsutvärderingen 

fortlöpande lämnat underhandssynpunkter till Jordbruksverket på de utkast till åtgärdsförslag som 

Jordbruksverket successivt har arbetat fram på uppdrag av Näringsdepartementet.  

                                                           

4 I förordningen används/definieras inte begreppet interventionslogik, utan interventionslogiken är en del av 
interventionsstrategin 
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Därefter har vi genomfört en förhandsutvärdering av de slutliga åtgärdsförslag som Jordbruksverket 

har lämnat till Näringsdepartementet under perioden december 2020 t o m mars 2021. En 

bedömning av dessa åtgärdsförslag redovisades i en rapport 2021-03-31. Det fanns då ingen skriftlig 

interventionsstrategi eller samlad interventionslogik, utan vår bedömning av interventionslogiken 

baserades enbart på de enskilda åtgärdsbeskrivningarna.  

Vi har också i ett rapportutkast redovisat en preliminär utvärdering av tillgängliga delar av den 

strategiska planens målsättningar, interventionslogik och budgetfördelning (steg 2B). Detta 

rapportutkast baserades på det underlag som förelåg per 2021-09-13. Då var budgetfördelningen 

preliminär och målvärden och indikatorer saknas. Föreliggande slutrapport baseras på underlaget till 

regeringens beslut om strategisk plan 2021-12-165.  

Uppdraget har baserats på en återkopplande och iterativ process, där många delar av de 

förordningsstyrda kraven ännu inte har varit fastställda. I nedanstående figur framgår de olika stegen 

i förhandsutvärderingen6.  

Figur 2: Förhandsutvärderingens roll i framtagandet av den strategiska planen 

 

För denna slutrapport utgör förutsättningarna följande: Förordningen fastställdes 2021-12-02, d vs 

för två veckor sedan. Förhandsutvärderingen har genomförts parallellt med gemensam beredning 

inom Regeringskansliet. Först 2021-11-12 har funnits ett utkast till förslag till strategisk plan som 

underlag för en samlad bedömning av helheten. Detta innebär bl a att tidigare utkast i stora delar 

baseras på de olika underlag som tidigare har tagits fram successivt, men där mycket har ändrats. 

Sådana underlag utgörs av den uppsättning av förslag till åtgärder och medföljande 

åtgärdsbeskrivningar som har lämnats till Regeringskansliet från Jordbruksverket från december 2020 

till och framåt. Åtgärdsbeskrivningarna har innehållit bland annat bakgrundsbeskrivningar, syftet 

med åtgärden, olika villkor för exempelvis skötsel och stödberättigande. Successivt har sedan detta 

kompletterats med indikatorer, målvärden, budgetallokering etc, vilket dock har tillkommit mycket 

sent i processen. Flera åtgärder har också bytts ut eller förändrats i olika avseenden. Processen 

påverkar självfallet möjligheterna att genomföra de analyser som förutsätts av 

förhandsutvärderingen. 

                                                           

5 Det bör noteras att våra tidigare rapporter har baserats på kommissionens respektive ordförandeskapets 
förordningsförslag. Den nu fastställa förordningen skiljer sig på många punkter från tidigare förordningsförslag.  
6 Tidsplanen har justerats successivt, men det påverkar inte i sig innehållet i denna slutrapport och berörs 
därför inte här. 
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1.4 Vad ska bedömas i förhandsutvärderingen av den strategiska planen enligt 

förordningen? 

I enlighet med Artikel 139 i förordningen ska följande aspekter bedömas i förhandsutvärderingen av 

den strategiska planen: 

a) hur den strategiska GJP-planen bidrar till uppnåendet av de specifika mål som anges i artikel 6.1 

och 6.2, med hänsyn till de nationella och regionala behoven och utvecklingspotentialen samt 

lärdomarna från genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken under tidigare 

programperioder,  

b) om den föreslagna strategiska GJP-planen är internt samstämmig och hur den förhåller sig till 

andra relevanta instrument,  

c) hur samstämmig tilldelningen av budgetmedel är med de specifika mål som anges i artikel 6.1 och 

6.2 och som behandlas i den strategiska GJP-planen,  

d) hur förväntad output kommer att bidra till resultaten,  

e) om de kvantifierade målvärdena för resultat och delmål är lämpliga och realistiska i förhållande till 

det planerade stödet från EGFJ och Ejflu,  

f) planerade åtgärder för att minska den administrativa bördan för jordbrukare och andra 

stödmottagare,  

g) i förekommande fall, vilken den logiska grunden för användningen av finansieringsinstrument som 

finansieras av Ejflu är.  

Förhandsutvärderingen får vidare inbegripa de krav för den strategiska miljöbedömningen som 

fastställs i direktiv 2001/42/EG, med beaktande av behovet av anpassning till klimatförändringen. 

1.5 Samordning med parallella uppdrag 

1.5.1 Den strategiska miljöbedömningen  

Parallellt med förhandsutvärderingen har genomförts en strategisk miljöbedömning7. Även denna 

har genomförts av Professional Management och teammedlemmarna är delvis desamma som i 

förhandsutvärderingen. Analyserna i förhandsutvärderingen och den strategiska miljöbedömningen 

är koordinerade i varje steg. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering 

och beslutsfattande av den strategiska planen så att en hållbar utveckling främjas. Processen 

omfattar samråd med olika myndigheter och relevanta intressenter och dokumenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Inom ramen för den strategiska miljöbedömningen har en samrådsversion av 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utarbetats, daterad 2021-04-01. Syftet med den preliminära 

MKB:n (samrådsversionen) var att så tidigt som möjligt i processen med den strategiska planen 

kunna få in synpunkter på MKB:n för att förbättra det fortsatta arbetet med både den strategiska 

planen och den slutliga MKB:n.  

Slutversion av MKB:n skrivs parallellt med denna slutrapport. Slutlig MKB bifogas (Bilaga 5). MKB:n 

beskriver hur miljöaspekter integrerats i den strategiska planens åtgärdsförslag, vilka av dessa 

                                                           

7 Reglerna kring hur miljöbedömningar ska göras och vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla anges i 
den svenska Miljöbalken 6 kap (SFS 1998:808). 
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åtgärdsförslag som kan få en betydande miljöpåverkan – positiv eller negativ – samt hur dessa 

åtgärdsförslag planerar att stärka eventuell positiv miljöpåverkan och minimera eller begränsa 

eventuell negativ miljöpåverkan från andra åtgärdsförslag.  

1.6 Kalkylgranskning 

Enligt artikel 82 i förslag till förordning för strategiska planer (SPR) för GJP ska medlemsstaterna 

säkerställa att beräkningar för stöd som beviljas utifrån merkostnader och inkomstbortfall är 

adekvata och riktiga och fastställda i förväg på grundval av en rättvis, rimlig och verifierbar 

beräkningsmetod. Eftersom beräkningarna tas fram av Jordbruksverket, behöver de 

bedömas/granskas av externa oberoende experter, som även ska bekräfta att de slutliga 

beräkningarna är adekvata och riktiga. 

Även detta uppdrag har genomförts av Professional Management. Vi har bedömt och, vid behov, 

lämnat kommentarer på samtliga kalkyler för maximal ersättningsnivå för stöd i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 2023–2027, med utgångspunkt i kraven i SPR. I detta har ingått att bedöma att 

kalkylerna som tagits fram av Jordbruksverket är adekvata och riktiga (artikel 82 i SPR) samt att, vid 

behov, lämna förslag på nödvändiga justeringar eller förtydliganden. 

Vi ska också lämna slututlåtande som bekräftar huruvida de slutliga kalkylerna är adekvata och 

riktiga. 

1.7 Kraven på interventionsstrategin 

I förordningen anges i artikel 104 att på grundval av SWOT-analysen och behovsbedömningen i den 

strategiska GJP-planen ska medlemsstaten: 

”upprätta en interventionsstrategi enligt i artikel 109 där kvantitativa mål och delmål ska fastställas 

för att uppnå de specifika mål som anges i artikel 6.1 och 6.2. Målen ska fastställas med användning 

av gemensamma resultatindikatorer som anges i bilaga I. För att uppnå dessa mål ska 

medlemsstaterna fastställa interventioner på grundval av de interventionstyper som anges i 

avdelning III.”  

I interventionsstrategin ska enligt artikel 109 för varje specifikt mål fastställas följande  

1. I den interventionsstrategi som avses i artikel 107.1 b ska man för varje specifikt mål i artikel 6.1 

som tas upp i den strategiska GJP-planen fastställa följande:  

a) Mål och tillhörande delmål8 för de relevanta resultatindikatorer som medlemsstaten använder på 

grundval av sin behovsbedömning som avses i artikel 108. Värdet på dessa mål ska motiveras på 

grundval av den behovsbedömningen. När det gäller de specifika målen i artikel 6.1 d, e och f ska 

målen härledas från de delar av förklaringen som ges i punkt 2 a i denna artikel.  

b) Interventioner som grundas på de interventionstyper som anges i avdelning III ska utformas så att 

de hanterar den särskilda situationen på det berörda området enligt en sund interventionslogik 

med stöd i den förhandsutvärdering som avses i artikel 139, den swot-analys som avses i artikel 

115.2 och den behovsbedömning som avses i artikel 108.  

                                                           

8 Enligt förordningsförslaget ”Milestones”. En korrekt översättning är därför milstolpar. 
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c) Faktorer som visar hur interventionerna bidrar till att målen kan uppnås och hur de är inbördes 

samstämmiga och förenliga.  

d) Faktorer som visar att tilldelningen av finansiella medel till interventioner inom den strategiska 

GJP-planen är motiverad och tillräcklig för att de fastställda målen ska kunna uppnås, och är 

förenlig med den finansieringsplan som avses i artikel 112. 

2. Interventionsstrategin ska påvisa att strategin är samstämmig och interventionerna kompletterar 

varandra för de specifika mål som anges i artikel 6.1 och 6.2 genom att tillhandahålla följande:  

a) En översikt över miljö- och klimatarkitekturen i den strategiska GJP-planen som beskriver 

följande:  

i) För varje GAEC-norm som anges i bilaga III, hur unionsnormen tillämpas, som ska innehålla 

följande: en sammanfattning av jordbruksföretagets praxis, territoriellt tillämpningsområde, typ 

av jordbrukare som omfattas av normen och, vid behov en beskrivning av hur praxis bidrar till 

uppnåendet av det huvudsakliga syftet med GAEC-normen. 

ii) Grundvillkorens övergripande bidrag till de specifika miljö- och klimatrelaterade mål som anges 

i artikel 6.1 d, e och f. 

iii) Komplementariteten mellan de relevanta basvillkor som avses i artikel 31.5 och artikel 70.3, 

grundvillkoren och de olika interventionerna, inbegripet stöd till ekologiskt jordbruk, för de 

specifika miljö- och klimatmål som anges i artikel 6.1 d, e och f. 

iv) Det sätt på vilket det större övergripande bidrag som anges i artikel 105 ska uppnås. 

v) Hur miljö- och klimatarkitekturen i den strategiska GJP-planen är avsedd att bidra till och 

överensstämmer med de långsiktiga nationella mål som anges i eller som följer av de akter som 

förtecknas i bilaga XIII. 

b)  I förhållande till det specifika mål som anges i artikel 6.1 g, en översikt över de relevanta 

interventioner och särskilda villkor för unga jordbrukare som anges i den strategiska GJP-planen, 

såsom de som anges i artiklarna 26.4 a, 30, 73, 75 och 77.6. Medlemsstaterna ska särskilt hänvisa 

till artikel 95 då de lägger fram finansieringsplanen i förhållande till de interventionstyper som 

avses i artiklarna 30, 73 och 75. Översikten ska även innehålla en allmän redogörelse av samspelet 

med nationella instrument i syfte att förbättra samstämmigheten mellan unionens och 

medlemsstaternas åtgärder på detta område. 

c) En förklaring till hur de interventioner inom ramen för kopplat inkomststöd som avses i avdelning 

III kapitel II avsnitt 3 underavsnitt 1 är förenliga med direktiv 2000/60/EG. 

d) Med avseende på det specifika mål som anges i artikel 6.1 a, en översikt över hur målet om en 

rättvisare fördelning och mer ändamålsenlig och effektiv målinriktning av inkomststöd som 

beviljas jordbrukare inom ramen för den strategiska GJP-planen beaktas, inbegripet, i 

förekommande fall, information som motiverar användning av det undantag som föreskrivs i 

artikel 29.1 andra stycket. Denna översikt ska i relevanta fall även ta upp samstämmigheten och 

komplementariteten mellan territorialiseringen av det grundläggande inkomststöd som avses i 

artikel 22.2 och stöd inom ramen för andra interventioner, särskilt utbetalningar för naturliga 

begränsningar eller andra särskilda begränsningar som avses i artikel 71. 

e) En översikt över sektorsrelaterade interventioner, bl.a. kopplat inkomststöd enligt avdelning III 

kapitel II avsnitt 3 underavsnitt 1 och de interventioner inom vissa sektorer som avses i avdelning 

III kapitel III, med en förklaring till varför sektorerna i fråga valts, en förteckning över 

interventioner per sektor och hur de kompletterar varandra. 
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f) I förekommande fall en förklaring om vilka interventioner som är avsedda att bidra till att 

säkerställa en konsekvent och integrerad strategi för riskhantering. 

g) I förekommande fall en beskrivning av samspelet mellan nationella och regionala interventioner, 

inklusive fördelningen av anslag per intervention och fond. 

h) En översikt över hur den strategiska GJP-planen bidrar till uppnåendet av det specifika målet om 

bättre djurskydd och bekämpning av antimikrobiell resistens som avses i artikel 6.1 i, inbegripet 

basvillkoren och komplementariteten mellan grundvillkoren och de olika interventionerna. 

En förklaring av hur interventionerna och de delar som är gemensamma för flera interventioner 

bidrar till en förenkling för de slutliga stödmottagarna och minskar den administrativa bördan. 

Avdelningen om varje intervention i interventionsstrategin ska enligt artikel 111 omfatta uppgifter 

om följande:  

a) Den interventionstyp på vilken den grundas.  

b) Territoriellt tillämpningsområde.  

c) Interventionens särskilda utformning eller krav i den som säkerställer att den på ett meningsfullt 

sätt bidrar till uppnåendet av det eller de specifika mål som anges i artikel 6.1 och 6.2. När det 

gäller miljö- och klimatrelaterade interventioner ska kopplingen till att grundvillkoren uppfylls visa 

att olika praxis är kompletterande och inte överlappar varandra.  

d) Villkoren för stödberättigande.  

e)  Den eller de resultatindikatorer som fastställs i bilaga I till vilka interventionen ska bidra direkt och 

i en väsentlig utsträckning.  

f)  För varje intervention som grundas på de interventionstyper som förtecknas i bilaga II till denna 

förordning, hur den följer relevanta bestämmelser i bilaga 2 till WTO:s jordbruksavtal så som de 

anges i artikel 10 i denna förordning och bilaga II till denna förordning, och för varje intervention 

som inte grundar sig på de interventionstyper som förtecknas i bilaga II till denna förordning, 

huruvida och i så fall hur den följer relevanta bestämmelser i artikel 6.5 i, eller bilaga 2 till, WTO:s 

jordbruksavtal.  

g)  En outputindikator och årlig planerad output för interventionen, i enlighet med artikel 102.5.  

h)  De årliga planerade enhetliga eller genomsnittliga enhetsbelopp som avses i artikel 102.1 och, när 

så är relevant, de planerade maximi- eller minimienhetsbeloppen i enlighet med artikel 102.2 och 

102.3.  

i)  En förklaring av hur beloppen i enlighet med led h i denna punkt har fastställts 

j)  I tillämpliga fall följande: 

i) Stödform och stödsats. 

ii) Metoden för beräkning av stödets planerade enhetsbelopp och dess attestering i enlighet med 

artikel 82.  

k)  Det årliga anslaget för interventionen, i enlighet med artikel 101.1 eller, när det gäller sektorer 

som avses i artikel 42 a, d, e och f, det årliga anslaget för den relevanta sektorn i enlighet med 

artikel 101.2, inbegripet, i tillämpliga fall, en uppdelning av de belopp som planerats för bidrag 

och de belopp som planerats för finansieringsinstrument.  

l)  Angivande av huruvida interventionen faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i EUF-

fördraget och att den därför är föremål för en bedömning av statligt stöd.  
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2 Den presenterade interventionsstrategin 

2.1 Innehållet i den strategiska planen 

Kommissionen har utarbetat ett ”Draft Strategic Plan template” (oktober 2018). Enligt detta ska den 

strategiska planen innehålla följande kapitel9: 

Kapitel 1: Strategic Statement 
Kapitel 2: Assessment of Needs and Intervention Strategy 
Kapitel 3: Consistency of the Strategy 
Kapitel 4: Elements Common to Several Interventions 
Kapitel 5: Description of the Interventions 
Kapitel 6: Targets and Financial Plans 
Kapitel 7: Governance Systems and Coordination Systems 
Kapitel 8: Modernisation and Simplification 

2.2 Interventioner och interventionslogik 

Som framgår av föregående avsnitt ska behovsanalys och interventionsstrategi presenteras i kapitel 2 

i den strategiska planen.  

Förslag till interventioner har successivt tagits fram under hösten 2020 och första kvartalet 2021. 

Förhandsutvärderaren har underhand lämnat synpunkter till Jordbruksverket på dessa beskrivningar 

av åtgärdsförslagen med början augusti/september 2020. Dessa underhandssynpunkter redovisas 

således inte i denna rapport. Vi noterar att Jordbruksverket i mycket stor utsträckning har 

vidareutvecklat åtgärdsförslagen på sådant sätt att våra synpunkter har beaktats. 

I de fall förhandsutvärderarens synpunkter har lämnats därhän har Jordbruksverket i den 

åtgärdsbeskrivning som redovisas till Näringsdepartementet i allmänhet motiverat detta. Det gäller 

exempelvis kompensationsstödet, där våra synpunkter inte har beaktats p g a att 

kompensationsstödet ska utformas i linje med dagens konstruktion. Därför har Jordbruksverket 

uteslutande också använt de texter som finns i landsbygdsprogrammet idag. EU-kommissionen 

krävde en genomgång av kompensationsstödet inför eller under innevarande period och de länder 

som fått sin konstruktion godkänd efter det kan, enligt EU:s förordning, fortsätta med samma 

upplägg som idag även under nästa period. Texterna för kompensationsstödet är enligt 

Jordbruksverket ett resultat av detaljerade diskussioner med EU-kommissionen och de kan därför 

upplevas som svåra att förstå och innehåller mycket upprepningar eller liknande formuleringar. Att 

göra förändringar i kompensationsstödet kräver enligt Jordbruksverket mycket utredning, långa 

processer och förhandlingar med EU-kommissionen och eftersom det nu finns ett godkänt upplägg 

vill Jordbruksverket ändra så lite som möjligt i texterna. Dock har verket tagit bort en del 

upprepningar vilket minskat texten med 6 - 8 sidor. 

Förhandsutvärderarna har i rapport 2021-03-31 gjort en bedömning av var och en av de 

åtgärdsbeskrivningar som lämnats av Jordbruksverket som underlag för kapitel 5 i den strategiska 

planen. Det fanns då ingen skriftlig interventionsstrategi eller samlad interventionslogik, utan vår 

bedömning av interventionslogiken baserades enbart på de enskilda åtgärdsbeskrivningarna. Vi har 

                                                           

9 Den strategiska planen följer denna struktur även om rubrikerna har förändrats något och innehåller en 

blandning av engelska och svenska formuleringar. 
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dock i vår rapport 2021-03-31 bedömt det befintliga underlaget för interventionslogiken (utan att 

veta i vilken form som denna skulle komma att presenteras senare i kapitel 2 i den strategiska 

planen). Övriga kapitel i den strategiska planen har bedömts i förhandsutvärderingen efterhand som 

dessa presenterats. I det slutliga förslaget till strategisk plan har förändringar gjorts vad gäller 

interventionslogik och utformning av interventioner. De förslag som har lämnats i tidigare utkast till 

slutrapport från förhandsutvärderaren har beaktats och i viss utsträckning lett till förändringar i det 

slutliga förslaget till strategisk plan. 

2.3 Lämnade åtgärdsförslag 

Den 11 december 2020 lämnade Jordbruksverket in sina första förslag på utformning av stöd och 

ersättningar i den strategiska planen till Regeringskansliet. Den 8 februari 2021 kompletterade 

Jordbruksverket förslaget med den del som rör betesmarker och slåtterängar. Den 18 februari 2021 

kompletterades det tidigare lämnade förslaget om stöd för kompetensutveckling med området 

Hållbart skogsbruk. Vidare har Jordbruksverket den 31 mars 2021 levererat ytterligare underlag till 

Regeringskansliet kopplat till ettåriga miljö- och klimatersättningar, så kallade eco-schemes. 

Samtidigt har Jordbruksverket noterat att ”Noggranna utvärderingar och bred samverkan har 

resulterat i de förslag Jordbruksverket har lämnat in. Förslaget har ett tydligt fokus på ett hållbart och 

konkurrenskraftigt svenskt jordbruk och en hållbar matproduktion i hela landet. Jordbruksverket har 

arbetat för att ta fram stöd och ersättningar samt regler som ska vara enklare att följa för 

stödmottagare och enklare att administrera för myndigheter. Ambitionen har varit att stöden 

samtidigt ska vara effektiva och åstadkomma en högre måluppfyllelse än idag. Jordbruksverket har 

arbetat för att behålla en stabilitet mellan nuvarande och kommande jordbrukarstöd. Syftet är att 

stödmottagarna ska kunna planera sin ekonomi och verksamhet på lång sikt.” 

De 32 åtgärder som i mars 2021 föreslogs ingå i Sveriges strategiska plan listades i vår rapport 

2021-03-31. Namnen på de olika åtgärderna varierar mellan olika dokument. Vi hade i denna 

rapport använt de namn som vi uppfattade var de senaste. Var och en av dessa föreslagna 

åtgärder utvärderades och våra bedömningar redovisades i vår rapport 2021-03-31. I 

strategiska planen föreslås nedanstående åtgärder. De åtgärder som markerats med fet stil har 

tillkommit efter vår bedömning i mars 2021:  

- Grundläggande inkomststöd/gårdsstöd 

- Stöd till unga jordbrukare 

- Ersättning för ekologisk produktion 

- Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 

kväveläckage 

- Ersättning för precisonsjordbruk – planering 

- Nötkreatursstöd 

- Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker (9 olika stödåtgärder - 

produktionsplanering, koncentration av utbudet, stärka konkurrenskraften, forskning och 

utveckling, miljöåtgärder, klimatåtgärder, höja produkternas kommersiella värde, 

marknadsföring och ökad konsumtion samt krisförebyggande och riskhantering) 

- Stöd till biodlingssektorn (6 olika stödåtgärder - marknadsföring, produktkvalitet, rådgivning och 

tekniskt stöd, analyser, tillämpad forskning samt andra åtgärder) 

- Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement  

- Ersättning för fäbodar 

- Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar 
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- Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 

- Ersättning för hotade husdjursraser 

- Stöd till lantrasföreningar 

- Djurvälfärdsersättning för får 

- Djurvälfärdsersättning för kor 

- Djurvälfärdsersättning för suggor 

- Kompensationsstöd 

- Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

- Investeringsstöd för bevattningsdammar     

- Investeringsstöd för kalkfilterdiken 

- Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder  

- Investeringsstöd för diversifiering och utveckling av livsmedelskedjan  

- Startstöd   

- Stöd till samarbete  

- Innovationsstöd inom EIP-Agri  

- Stöd till kompetensutveckling  

- Stöd till Leader 

Av de i mars 2021 föreslagna åtgärderna finns följande åtgärdsförslag inte med i det nu 

aktuella förslaget till strategisk plan: 

- Ersättning för blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzon i skogsbygd 
- Investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar   
- Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar   
- Investeringsstöd för jobb och tillväxt   
- Stöd till bredband   
- Stöd till kommersiell service    
- Finansiella instrument  

 
När det gäller stöd till bredband och kommersiell service samt miljöersättning för fäbodar ansåg 

Jordbruksverket (mars 2021) att dessa stöd bör hanteras nationellt och därmed inte ingå i GJP och 

den strategiska planen. Om stöd till bredband ska ingå i GJP förordade Jordbruksverket att Post- och 

telestyrelsen (PTS) administrerar stödet. När det gäller finansiella instrument ansåg Jordbruksverket 

(mars 2021) att åtgärdsförslaget inte ska införas inom GJP. Så är också fallet i den strategiska planen, 

medan däremot ersättning till fäbodar finns med i SP. 

Förslaget till strategisk plan innebär att följande åtgärder hanteras utanför GJP: 

- Stöd för restaurering och röjning av betesmarker och slåtterängar 

- Stöd för skötsel av slåtterängar med särskilda värden, inkl komplement,  

- Rovdjurssäkra stängsel 

- Miljöinvestering skog (samt åtföljande rådgivning) 

- Åtföljande rådgivning (Miljöinvestering skog) 

- Bekämpning av massförekomst av översvämningsmyggor 

- Bredband 

- Kommersiell service 

- Kompetensutveckling inom Greppa, växtskyddscentralerna mm. 

- Kunskapsnav för animaliesektorn 

- Landsbygdspolitiskt råd 

- Civilsamhällets organisationer 
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I vissa fall förekommer flera olika namn på åtgärder under olika skeden i processen, men innehållet 

är (ungefär) detsamma. Nedanstående tablå ger en översiktlig bild av förändringarna vad gäller vilka 

åtgärder som nu ingår i strategisk plan jämfört med i mars 2021 då vi i förhandsutvärderingen 

avrapporterade utvärderingen av de enskilda åtgärdsförslagen. Tabellen kan hjälpa läsaren att följa 

förhandsutvärderingens inspel till arbetet med strategiska planen. 

Tabell 1: Åtgärder som nu ingår i strategisk plan jämfört med de åtgärdsförslag som 

presenterades i mars 2021 

December 2021 Mars 2021 

Grundläggande inkomststöd/gårdsstöd Gårdsstöd 

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare 

Ersättning för ekologisk produktion Ersättning för ekologisk produktion (eco-scheme) 

Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda 
och vårbearbetning för minskat kväveläckage 

Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda 
och vårbearbetning för minskat kväveläckage (eco-
scheme) 

Ersättning för precisionsjordbruk – planering  

Nötkreatursstöd Nötkreatursstöd  

Stöd till producentorganisationer för frukt och 
grönsaker (9 olika stödåtgärder - 
produktionsplanering, koncentration av utbudet, 
stärka konkurrenskraften, forskning och utveckling, 
miljöåtgärder, klimatåtgärder, höja produkternas 
kommersiella värde, marknadsföring och ökad 
konsumtion samt krisförebyggande och riskhantering) 

Stöd till producentorganisationer för frukt och 
grönsaker 

Stöd till biodlingssektorn (6 olika stödåtgärder - 
marknadsföring, produktkvalitet, rådgivning och 
tekniskt stöd, analyser, tillämpad forskning samt andra 
åtgärder) 

Stöd till biodlingssektorn 

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, 
inklusive komplement  

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar 

Ersättning för fäbodar Miljöersättning för fäbodar 

Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar  

Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 

Ersättning för hotade husdjursraser Ersättning för hotade husdjursraser 

Stöd till lantrasföreningar  

Djurvälfärdsersättning för får Djurvälfärdsersättning för får 

Djurvälfärdsersättning för kor Djurvälfärdsersättning för kor 

Djurvälfärdsersättning för suggor Djurvälfärdsersättning för suggor 

Kompensationsstöd Kompensationsstöd  

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

Investeringsstöd för bevattningsdammar     Investeringsstöd för bevattningsdammar 

Investeringsstöd för kalkfilterdiken Investeringsstöd för strukturkalkning och 
kalkfilterdiken  

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder  Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder  

Investeringsstöd för diversifiering och utveckling av 
livsmedelskedjan  

Investeringsstöd för jobb och tillväxt 

Startstöd   Startstöd  

Stöd till samarbete  Stöd till samarbete  

Innovationsstöd inom EIP-Agri  Stöd till innovationsgrupper och innovationsprojekt 
inom EIP 

Stöd till kompetensutveckling  Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till Leader Stöd till lokalt ledd utveckling genom Leader 
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 Ersättning för blommande slättbygd med 
komplettering av blommande kantzon i skogsbygd 
(eco-scheme)   

 Investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar 

 Investeringsstöd för restaurering av betesmarker och 
slåtterängar 

 Stöd till bredband 

 Stöd till kommersiell service 

 Finansiella instrument  

2.4 Samråd kring åtgärdsförlagen 

I november 2020 anordnade Näringsdepartementet ett sakråd för att inhämta synpunkter på de 

förslag som Jordbruksverket har arbetat fram. Dessa har Jordbruksverket tagit del av och beaktat i 

sitt arbete med förslagen. 

I december 2020 anordnade Landsbygdsnätverket ett webbinarium om det förslag som 

Jordbruksverket överlämnade till Regeringskansliet den 11 december 2020. 

Näringsdepartementet har genomfört ytterligare ett sakråd, där deltagarna fördelades mellan 14 

april och 20 april 2021. 
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3 Preliminära mål för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 

3.1 Målstrukturen 

Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken i EU rymmer det som tidigare delats upp i pelare I 

(direktstöd och marknadsstöd) och pelare II (landsbygdsprogrammet). Målen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken10 utgörs av tre allmänna mål, nio specifika mål och ett övergripande mål.  

3.2 Allmänna mål 

GJP ska enligt artikel 5 i förordningen bidra till att nedanstående allmänna mål uppnås:  

A. Främja en smart, konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som 
säkerställer livsmedelstryggheten på lång sikt. 

B. Stödja och stärka miljöskyddet, inbegripet biologisk mångfald, och klimatåtgärder och bidra till 

uppnåendet av unionens miljö- och klimatrelaterade mål, bland annat dess åtaganden inom 

ramen för Parisavtalet. 

C. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena.  

3.3 Specifika mål 

I enlighet med artikel 6 i förordningen ska de allmänna målen uppnås genom följande nio specifika 

mål11:  

1. Att stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukssektorns motståndskraft i 

unionen för att förbättra den långsiktiga livsmedelstryggheten och biologiska mångfalden inom 

jordbruket samt säkerställa den ekonomiska hållbarheten i unionens jordbruksproduktion. 

2. Att öka marknadsorienteringen och gårdarnas konkurrenskraft, på såväl kort som lång sikt, med 

ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering. 

3. Att förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan. 

4. Att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, inbegripet genom att minska 

utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidbindningen, samt främja hållbar energi. 

5. Att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft, 

bland annat genom att minska beroendet av kemikalier. 

6. Att bidra till att få stopp på förlusten av biologisk mångfald och vända trenden, stärka 

ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap. 

7. Att locka och understödja unga jordbrukare och nya jordbrukare och underlätta hållbar 

affärsutveckling i landsbygdsområden. 

8. Att främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket, 

social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära 

bioekonomin och hållbart skogsbruk. 

                                                           

10  Målformuleringarna skiljer sig mellan olika dokument, i denna rapport används samma formuleringar som i 
svenska översättningen av förordningen, 2 december 2021  

11 I Artikel 6 i förordningen ”specific objectives”, översatt till ”specifika mål”. I vissa dokument översätts detta 
som ”särskilda mål”, men i en målhierarki är den korrekta översättningen ”specifika mål”. 
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9. Att se till att unionens jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, 

inbegripet högkvalitativa, säkra och näringsrika livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, 

minskning av matavfall samt bättre djurskydd och bekämpning av antimikrobiell resistens. 

3.4 Övergripande målet 

De allmänna och specifika målen ska enligt artikel 6.2 i förordningen kompletteras av det 

övergripande målet12 att ”modernisera jordbruket och landsbygdsområden genom att främja och 

utbyta kunskap, innovation och digitalisering i jordbruket och i landsbygdsområden samt genom att 

uppmuntra jordbrukare att ta till sig dessa, genom förbättrad tillgång till forskning, innovation, 

kunskapsutbyte och utbildning”.  

3.5 Indikatorer 

Förverkligandet av de mål som anges i artiklarna 5 och 6 - dvs de allmänna, specifika och 

övergripande målen - ska utvärderas på grundval av gemensamma indikatorer för output, resultat, 

effekt och kontext. Dessa gemensamma indikatorer fastställs i bilaga I till förordningen och 

inbegriper enligt artikel 7:  

a) outputindikatorer som rör genomförd output av de interventioner som får stöd, 

b) resultatindikatorer som rör de berörda specifika mål som avses i artikel 6.1 och 6.2, och som 

används för att fastställa kvantifierade delmål och mål i förhållande till de specifika målen i de 

strategiska GJP-planerna samt för att bedöma de framsteg som gjorts för att nå de målen; 

resultatindikatorer som rör miljö- och klimatspecifika mål får omfatta interventioner som 

bidrar till uppfyllandet av de åtaganden som härrör ur de unionsrättsakter som förtecknas i 

bilaga XIII, 

c) effektindikatorer som rör målen i artiklarna 5, 6.1 och 6.2 och används i samband med de 

strategiska GJP-planerna och den gemensamma jordbrukspolitiken, 

d) kontextindikatorer som avses i artikel 115.2 och förtecknas i bilaga I. 

Det finns en ”en-till-en relation” mellan åtgärd och output-indikator (antal hektar, antal projekt, antal 

stödmottagare etc). För att undvika dubbelräkning finns särskilda bestämmelser för hur 

redovisningen ska ske när t ex ett visst hektar ingår i flera olika stöd.  

Resultatindikatorerna avses utgöra länken mellan åtgärden och dess syfte. De flesta 

resultatindikatorer är specifika för en viss åtgärd. Alla åtgärder måste bidra till minst en 

resultatindikator. I undantagsfall kan det dock hända att en åtgärd eller del av en åtgärd inte täcks av 

en resultatindikator. En resultatindikator kan vara relaterad till mer än en åtgärd. Exempelvis är 

ersättning för ekologisk produktion länkad till specifikt mål 5 och 6. Utbildning (R.1 och R.2) är länkat 

till alla nio specifika målen, varför det är tillräckligt att koppla utbildning till det övergripande målet. 

                                                           

12Enligt artikel 6 i förordningen är detta ett ”cross-cutting objective”, d v s ett tvärgående mål. I vissa dokument 

översätts detta också korrekt som ”tvärgående målet”, men eftersom det i den officiella översättningen av 
förordningen står ”övergripande mål” har vi som förhandsutvärderare ändrat till detta begrepp i denna 
slutrapport.  
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För varje resultatindikator ska preciseras ett kvantitativt målvärde i strategiska planen. Enda 

undantaget gäller R.11 (producentorganisationer), där det ska finnas ett målvärde för varje sektor 

med stöd. 

Det finns totalt 37 output-indikatorer, 44 resultat-indikatorer, 29 effekt-indikatorer och 49 kontext-

indikatorer13. Medlemsländerna får inte använda egna resultatindikatorer utöver de som fastställts 

av EU. 

De mest uppenbara kopplingarna mellan output-indikatorer och resultatindikatorer är identifierade i 

bilaga till förordningen. Medlemsländerna är dock fria att identifiera ytterligare kopplingar. 

Artikel 111 i förordningen slår fast att varje åtgärd ska länkas till en resultatindikator som den direkt 

och signifikant påverkar. Detta för att undvika en överskattning av de samlade effekterna när en 

åtgärd bidrar till flera mål. Som exempel nämns: 

 En byggnadsrenovering enligt senaste standard för energisparande är inte tillräckligt för att 

motivera en länk till R16 (Klimatinvesteringar). 

 Även om produktion av förnybar energi är en liten del av en stor investering för 

modernisering så skall den skapade kapaciteten rapporteras under R15 (förnybar energi). 

Konceptet med primära och sekundära bidrag (eller primära och sekundära effekter) som tillämpades 

i årsrapporterna för landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillämpas således inte längre. En åtgärd kan 

bidra till flera resultatindikatorer, utan en hierarki mellan dem under förutsättning att bidraget är 

direkt och signifikant. Vad som är ett ”signifikant” bidrag är emellertid inte definierat.  

Uppgifter om resultat lämnas in årligen av medlemsstaterna för övervakning av framstegen mot de 

mål som de har fastställt i sina strategiska GJP-planer. Resultatindikatorer som är obligatoriska för 

prestationsöversyn när de används av medlemsstaterna i enlighet med artikel 109.1 a är markerade 

med PR i bilaga 1 till förordningen. Medlemsstaterna får för prestationsöversyner använda alla andra 

relevanta resultatindikatorer som föreskrivs i bilaga 1 till förordningen utöver de som är markerade 

med PR. Många resultatindikatorer ska rapporteras som värden på årsbasis. Det finns emellertid ett 

antal resultatindikatorer för vilka ska rapporteras kumulativa värden (R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, 

R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 och R.44). 

De flesta effektindikatorerna samlas redan in via andra kanaler (europeisk statistik, gemensamma 

forskningscentrumet, Europeiska miljöbyrån, etc.) och används inom ramen för annan 

unionslagstiftning eller mål för hållbar utveckling. Uppgifterna samlas inte alltid in årligen och det kan 

uppstå två eller tre års eftersläpning. 

Kontext-indikatorerna ska fyllas i automatiskt i strategiska planen baserat på senast tillgängliga 

data14. 

Nedanstående tablå anger kopplingen mellan de nio specifika målen (samt det övergripande målet) 

och resultatindikatorerna15. 

                                                           

13 Bilaga 1 till förordningen, daterad 2021-12-06 

14 CAP Indicators Dashboards: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html 
15 Bilaga 1 till förordningen samt Cover Note for Output and Result Indicator fiches, sid 28-32. Utkast, inte 
daterat 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
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Tabell 2: Kopplingen mellan målen och resultatindikatorerna16 

 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 
 

Resultatindikatorer 
och koppling till de specifika 

och övergripande målen 
 

Stödja skäliga 
jordbruks-
inkomster och 
mot-
ståndskraft 

Öka 
marknads-
orienteringe
n och 
konkurrens-
kraft 

Förbättra 
jord- 
brukarnas 
position i 
värdekedja 

Bidra till 

begränsning 

av och 

anpassning 

till klimat-

förändringar 

 

Främja 

hållbar 

utveckling 

och effektiv 

förvaltning av 

naturresurser 

 

Bevara 
livsmiljöer, 
landskap och 
biologisk 
mångfald 

Locka unga 
jordbrukare 
och 
underlätta 
hållbar affärs-
utveckling 

Främja 
sysselsättning, 
tillväxt och 
jämställdhet 

Livsmedels-
kvalitet och 
djurvälfärd 

Modernisera 
sektorn 
genom att 
främja 
kunskap, 
innovation 
och 
digitalisering 

R.1PR Förbättrad prestation 
genom kunskap och innovation   

                  
  

R.2 Kopplingar mellan 
rådgivning och kunskapssystem 

                  
  

R.3 Digitalisering av jordbruket   
 

                

R.4 Koppling av inkomststöd till 
normer och god praxis 

                    

R.5 Riskhantering                     

R.6PR Omfördelning till mindre 
jordbruk 

                    

R.7PR Ökat stöd till jordbruk i 
områden med särskilda behov 

                    

R.8 Riktat stöd till jordbruk inom 
särskilda sektorer 

                   

R.9PR Modernisering av jordbruk                     

R.10PR Bättre organiserade 
leveranskedjor 

                    

                                                           

16 Resultatindikatorer som är obligatoriska för prestationsöversyn när de används av medlemsstaterna i enlighet med artikel 109.1 a är markerade med PR.  
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R.11 Koncentration av utbudet                     

 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9  

R.12 Anpassning till 
klimatförändringarna 

                    

R.13PR Minska utsläpp från 
djuruppfödningssektorn 

                    

R.14PR Lagring av koldioxid i 
mark och biomassa 

                    

R.15 Förnybar energi från 
jordbruk, skogsbruk och andra 
förnybara källor 

                    

R.16 Investeringar kopplade till 
klimatet 

                    

R.17PR Beskogad mark                    

R.18 Investeringsstöd till 
skogssektorn 

                

R.19PR Förbättra och skydda 
marken 

                

R.20PR Förbättra luftkvaliteten                 

R.21PR Skydda vattenkvaliteten                 

R.22PR Hållbar hantering av 
näringsämnen 

               

R.23PR Hållbar vattenanvändning                

R.24PR Hållbar och minskad 
användning av 
bekämpningsmedel 

               

R.25 Miljöprestation inom 
djuruppfödningssektorn 

               

R.26 Investeringar kopplade till 
naturresurser 

               

R.27 Miljö- eller klimatrelaterad 
prestation genom investeringar i 
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landsbygdsområden 

 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9  

R.28 Miljö- eller klimat-
prestation genom kunskap och 
innovation 

                  

R.29PR Utveckling av ekologiskt 
jordbruk: 

                

R.30PR Stödja hållbar 
skogsförvaltning 

                 

R.31PR Bevara livsmiljöer och 
arter 

                    

R.32 Investeringar kopplade till 
biologisk mångfald 

                    

R.33 Förbättra Natura 
2000-förvaltningen 

                    

R.34PR Bevara landskapselement                     

R.35 Bevara bisamhällen                     

R.36PR Generationsskifte                     

R.37 Tillväxt och sysselsättning i 
landsbygdsområden 

                    

R.38 Leader-omfattning                     

R.39 Utveckla ekonomin på 
landsbygden 

                  

R.40 Smart omställning av 
ekonomin på landsbygden 

                    

R.41PR Sammanlänkning av 
landsbygden i Europa 

                    

R.42 Främja social delaktighet                     

R.43PR Begränsa användningen 
av antimikrobiella medel 

                    

R.44PR Förbättra djurskyddet                     
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4 Förhandsutvärderingen av interventionsstrategin 

4.1 Syftet med förhandsutvärderingen av interventionsstrategin 

Syftet med förhandsutvärderingen av interventionsstrategin beskrivs på följande sätt17: 

The ex ante appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan focuses on the relevance 

and coherence of the intervention strategy. It explores if the interventions designed and grouped 

around specific objectives are capable of addressing the identified needs, are based on evidence from 

the SWOT analysis and are able to achieve the CAP objectives. The ex ante evaluation assesses if the 

interventions are consistent and work in synergy (internal coherence) and looks at their relationship 

with other relevant policy instruments (external coherence). 

In the ex ante stage, effectiveness and efficiency can be examined with regard to whether the overall 

design and distribution of the funds, the conditionality and the targets set are likely to make a 

noticeable impact. For this purpose, the chain of effects between the budgetary inputs for the 

designed interventions and their expected outputs, results and impacts is assessed. The assessment of 

the expected effects helps to check if the target values and annual milestones of the result indicators 

have been calculated properly and realistically based on the amount of allocated inputs, planned 

outputs and results. 

I nästa avsnitt presenteras stegen i utvärderingen av interventionsstrategin. 

4.2 Stegen i förhandsutvärderingen av interventionsstrategin, målen och 
milstolparna 

I Toolbox anges följande arbetssteg i utvärderingen av interventionsstrategin, målen och 

milstolparna18: 

1) Visualising the intervention strategy  

2) Checking the relationships between needs, objectives and interventions  

3) Assessing the relationships between inputs, outputs, results, impacts and their contributions to 

objectives  

4) Assessing the synergies between specific objectives and interventions  

5) Assessing the relationships of the CAP Strategic Plan with other relevant instruments  

Utvärderingen av dessa steg redovisas i kapitel 5 - 8 nedan. 

  

                                                           

17 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Examples of guiding questions for the appraisal of the intervention strategy, targets and milestones. Tool 3.1 - 
Thematic Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’. October 2019  

18 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Working steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic 
Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 
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4.3 Förutsättningar och avgränsningar  

Förhandsutvärderingen bör enligt uppdragsbeskrivningen utgå från relevanta delar i råd (Toolbox) 

från Evaluation Helpdesk, samt beakta Kommissionens förslag till ”Strategic Plan template”19. Om råd 

(Toolbox) rekommenderar att förhandsutvärderingen ska bedöma aspekter eller faktorer som inte 

förefaller ingå i strategiska planen (enligt Draft Strategic Plan template) ska detta särskilt lyftas fram. 

Det bör noteras att Kommissionens ”Draft Strategic Plan template” är framtaget i oktober 2018 

baserat på Kommissionens förordningsförslag. Den fastställda förordningen är av senare datum och 

innehåller en mängd förändringar i förordningstexten jämfört med både Kommissionens och 

Ordförandeskapets förordningsförslag. Denna slutrapport baseras på den fastställda 

förordningstexten, vilket innebär att utvärderingsteamet vid diskrepanser mellan kraven i ”Draft 

Strategic Plan template” och förordningstexten har utgått från den senare. 

Motsvarande gäller beträffande råden (Toolbox) från Evaluation Helpdesk. Dessa är framtagna 

utifrån Kommissionens förordningsförslag och Helpdesk har inte justerat dessa råd utifrån den 

fastställda förordningstexten. 

Vidare bör noteras att omfattande förändringar skedde mellan Kommissionens ursprungliga förslag 

till förordning och Ordförandeskapets förordningsförslag i december 2019 när det gäller 

beskrivningen av indikatorer i bilaga 1 till förordningsförslaget. I Ordförandeskapets 

förordningsförslag har dessutom tillkommit kontextindikatorer (se vidare avsnitt 3.4). Ytterligare 

förändringar har skett fortlöpande även senare när det gäller indikatorerna. 

Åtgärdsbeskrivningarna från Jordbruksverket är skrivna i det mallformat som Kommissionen har tagit 

fram. Mallen har inte uppdaterats sedan den presenterades hösten 2018.  

Det fanns vissa skillnader mellan vilka indikatorer som ska användas om man jämför förslaget från 

Kommissionen med det från Rådet. Jordbruksverket har i de ursprungliga åtgärdsbeskrivningarna valt 

att använda Rådets förslag. Vi har därför i tidigare rapporter valt att utgå från Jordbruksverkets 

förslag. Det bör noteras att det då fortfarande i några fall saknades indikatorer och att indikatorer 

senare har förändrats. I föreliggande slutrapport har vi istället utgått från de indikatorer som anges i 

strategisk plan.  

Utifrån våra bedömningar i kapitel 5–13 lämnas konkreta rekommendationer i sammanfattningen. 

 

  

                                                           

19 Draft Template, Regulation on CAP Strategic Plans - CAP plan template - Information from the Commission, 
Non-Paper, 2018-10-02
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5 Visualisering av interventionsstrategin 

Som första arbetssteg föreslås i Toolbox en visualisering av interventionsstrategin för vart och ett av 

de specifika målen20. I detta kapitel redovisas visualiseringen av interventionsstrategin i den 

strategiska planen för vart och ett av de specifika målen samt det övergripande målet. 

Visualiseringarna i den strategiska planen är inte uppdaterade utifrån fastställd förordning och 

målformuleringarna skiljer sig något från målformuleringarna i förordningen.  

5.1 Interventionsstrategi för Specifikt mål 1  

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 1: Stödja jordbruksinkomster som 

det går att leva på och jordbrukssektorns motståndskraft i unionen för att förbättra den långsiktiga 

livsmedelstryggheten och biologiska mångfalden inom jordbruket samt säkerställa den ekonomiska 

hållbarheten i unionens jordbruksproduktion. 

Figur 3: Interventionsstrategi för Specifikt mål 1 

 

 
5.2 Interventionsstrategi för Specifikt mål 2 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 2: Öka marknadsorienteringen och 

gårdarnas konkurrenskraft, på såväl kort som lång sikt, med ett större fokus på forskning, teknik och 

digitalisering. 

  

                                                           

20 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Working steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic 
Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 
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Figur 4: Interventionsstrategi för Specifikt mål 2 

 

5.3 Interventionsstrategi för Specifikt mål 3 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 3: Förbättra jordbrukarnas 

position i värdekedjan 

Figur 5: Interventionsstrategi för Specifikt mål 3 
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5.4 Interventionsstrategi för Specifikt mål 4  

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 4: Bidra till begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar, inbegripet genom att minska utsläppen av växthusgaser och öka 

koldioxidbindningen, samt främja hållbar energi. 

Figur 6: Interventionsstrategi för Specifikt mål 4 

 

5.5 Interventionsstrategi för Specifikt mål 5 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 5: Främja hållbar utveckling och 

effektiv förvaltning av naturresurser såsom vatten, mark och luft, bland annat genom att minska 

beroendet av kemikalier.  

Figur 7: Interventionsstrategi för Specifikt mål 5
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5.6 Interventionsstrategi för Specifikt mål 6 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 6: Bidra till att få stopp på 

förlusten av biologisk mångfald och vända trenden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer 

och landskap. 

Figur 8: Interventionsstrategi för Specifikt mål 6 

 

5.7 Interventionsstrategi för Specifikt mål 7 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 7: Locka och understödja unga 

jordbrukare och nya jordbrukare och underlätta hållbar affärsutveckling i landsbygdsområden. 

Figur 9: Interventionsstrategi för Specifikt mål 7 
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5.8 Interventionsstrategi för Specifikt mål 8 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 8: Främja sysselsättning, tillväxt, 

jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket, social delaktighet och lokal utveckling i 

landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära bioekonomin och hållbart skogsbruk. 

Figur 10: Interventionsstrategi för Specifikt mål 8 

 

5.9 Interventionsstrategi för Specifikt mål 9 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för Specifikt mål 9: Se till att unionens jordbruk 

svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet högkvalitativa, säkra och 

näringsrika livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, minskning av matavfall samt bättre 

djurskydd och bekämpning av antimikrobiell resistens. 

Figur 11: Interventionsstrategi för Specifikt mål 9
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5.10 Interventionsstrategi för det övergripande målet 

I bilden nedan visualiseras interventionsstrategin för det övergripande målet: Modernisera 

jordbruket och landsbygdsområden genom att främja och utbyta kunskap, innovation och 

digitalisering i jordbruket och i landsbygdsområden samt genom att uppmuntra jordbrukare att ta till 

sig dessa, genom förbättrad tillgång till forskning, innovation, kunskapsutbyte och utbildning. 

Figur 12: Interventionsstrategi för det övergripande målet 
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6 Bedömning av interventionslogiken 

6.1 Kopplingen mellan behov, mål och interventioner  

Det andra arbetssteget i utvärderingen av interventionsstrategin, målen och milstolparna är att 

bedöma interventionslogiken, d v s kopplingen mellan behov, mål och interventioner21.  

Detta arbetssteg svarar på den första frågan i artikel 139, d v s 

a) hur den strategiska GJP-planen bidrar till uppnåendet av de specifika mål som anges i artikel 6.1 

och 6.2, med hänsyn till de nationella och regionala behoven och utvecklingspotentialen samt 

lärdomarna från genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken under tidigare 

programperioder 

6.1.1 Vad ska bedömas? 

Följande frågor bör besvaras enligt Toolbox22: 

1)  Are the identified needs based on evidence (as reflected in the description of the current 
situation/SWOT)?23 

2)  Is the link between the identified needs and the specific objective plausible?24 

3)  Are the designed interventions and/or conditionality and their grouping sufficient to accomplish 
the specific objectives?25  

4)  Do the designed interventions and/or conditionality address all aspects of the identified need(s)?26 

5)  Are the designed interventions and/or conditionality complementary and working in synergy 
towards the specific objective(s) (not producing negative trade-offs)?27  

6)  Are interventions which produce negative trade-offs28 accompanied by interventions and/or 

conditionality which compensate or mitigate these trade-offs?29 

                                                           

21 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Working steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic 
Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 

22 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Working steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic 
Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 
23 Hänvisar också till fråga 1.4 och 1.5 i Tool 2.1.   
24 Hänvisar också till Tool 3.1.   
25 Hänvisar också till fråga 2.1 och 2.2 i Tool 3.1.   
26 Hänvisar också till fråga 2.1 och 2.3 i Tool 3.1.   
27 Hänvisar också till fråga 2.3 i Tool 3.1.   
28 Det kan också finnas inventioner som är avsedda för ett visst specifikt mål som har negativa effekter för ett 
annat mål.   
29 Hänvisar också till fråga 2.3 i Tool 3.1.   
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6.1.2 Vår bedömning av kopplingen mellan behov, mål och interventioner  

I kapitel 2 i den strategiska planen finns för varje mål en sammanfattning av SWOT-analysen 

samt en behovsanalys. De föreslagna åtgärderna avses möta de behov som identifierats i den 

behovsanalys som utarbetades inom Regeringskansliet under våren 2020.  

Åtgärdsbeskrivningarna har utformats för att uppfylla EU-kommissionens krav på hur åtgärder 

ska redovisas i den strategiska planen. Åtgärderna ska bidra till att uppfylla de allmänna och 

specifika målen i GJP. 30 Det finns inom flera andra områden nationella mål, strategier och 

åtgärder som bidrar till att uppfylla målen i GJP. För utförligare beskrivning av dessa, se 

behovsanalysen från 2020.31 

Tidigare har i försättsblad till utkasten till åtgärdsbeskrivningar summerats vilka behov enligt 

behovsanalysen som åtgärden är kopplad till med en uppdelning av direkta och indirekta effekter. 

Utifrån detta finns i bilaga 4 till vår rapport 2021-03-31 avseende steg 2A en schematisk 

sammanställning som visar kopplingen mellan respektive åtgärd och mål utifrån bedömning om 

interventionens direkta effekt på behov (rad 3 i bilaga 4). Av bilagan framgår även kopplingen mellan 

mål och åtgärd enligt Jordbruksverkets åtgärdsbeskrivningar (rad 2 i bilaga 4)32. Som framgår av 

bilaga 4 varierade antalet åtgärder som är kopplade till ett visst mål betydligt mellan målen. 

Exempelvis angavs att tre av de 32 interventionerna har en koppling till det första specifika målet 

(Stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukets motståndskraft i unionen för att 

förbättra livsmedelstryggheten), medan åtta interventioner har en koppling till mål 5 (Främja hållbar 

utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft). 

Ca hälften av interventionerna ansågs ha koppling till endast ett av de specifika målen. En 

intervention (kompetensutveckling) ansågs ha koppling till samtliga specifika mål. En intervention 

uppgavs ha koppling till fyra av målen (PO frukt och grönt). För övriga interventioner angavs att de 

har koppling till två eller tre specifika mål. Det framgick inte vilka principer som ligger bakom 

bedömningarna om en intervention bara anses ha koppling till ett av målen eller flera. Det var också 

svårt att utifrån åtgärdsbeskrivningarna utläsa detta i det enskilda fallet. Det kunde dock noteras att 

en jämförelse mellan den angivna kopplingen till specifikt mål utifrån Jordbruksverkets bedömning 

om interventionens direkta effekt på behov (rad 3 i bilaga 4) med kopplingen till specifikt mål enligt 

åtgärdsbeskrivning (rad 2 i bilaga 4) inte alltid överensstämde. Exempelvis angavs i 

åtgärdsbeskrivningen att Nötkreatursstödet har en koppling till specifika målen 1, 2 och 6. När det 

gäller Jordbruksverkets bedömning av interventionens direkta effekt på behov anges dock bara en 

koppling till mål 1 och 6. Motsvarande gällde för Stöd till producentorganisationer för frukt och 

grönsaker och Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft. För fem åtgärder fanns angivet koppling till 

specifika mål, men det saknades specificering av koppling till mål utifrån bedömning om 

interventionens direkta effekt på behov. Det gällde Gårdsbaserade biogasanläggningar, 

Investeringsstöd för bevattningsdammar, Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder samt 

Investeringsstöd för strukturkalkning och kalkfilterdiken. För Fäbodar och Finansiella instrument 

                                                           

30 Se PM om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken 
i Sverige, dnr N2020/01752 

31 För en utförligare redovisning av dessa se PM om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet 
av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige /dnr N2020/01752)  

32 Kopplingen mellan åtgärd och behov i behovsanalysen finns även sammanställd i Flik 30 i Jordbruksverkets 
redovisning till Näringsdepartementet december 2020.  
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saknades i åtgärdsbeskrivningarna både koppling till specifika mål och specificering av koppling till 

mål utifrån bedömning om interventionens direkta effekt på behov. 

I beskrivningen av interventionsstrategier ovan i kapitel 5 kan utläsas att justeringar har gjorts i den 

strategiska planen när det gäller kopplingen mellan behov, mål och interventioner. SWOT-analysen 

har succesivt breddats och blivit allt mer heltäckande, vilket är bra. Men genom breddningen 

har det blivit en viss obalans mellan behov och interventioner. Vi har i våra rekommendationer 

i förhandsutvärderingen av SWOT-analysen och behovsanalysen framhållit att beskrivningarna bör 

baseras på aktuella referenser och tydligare avspegla nuvarande situation. Exempelvis 

rekommenderade vi att i stället för att tillgång på bredband beskrivs som en styrka bör bristerna på 

snabbt bredband utanför tätorter och småorter anges som en svaghet. 

I tabellen nedan återfinns vår bedömning av de sex frågor som ställs enligt 6.1.1 vad gäller 

kopplingen mellan behov, mål och interventioner. Bedömningen illustreras på följande sätt: 

OK Ja 

Motivering Nej 

 

När vi bedömer att kravet inte är uppfyllt finns i ”nej-rutan” en motivering till denna bedömning. När 

det finns behov av en mer utförlig motivering lämnas en sådan av utrymmesskäl istället efter 

tabellen. I förekommande fall finns i dessa fall en hänvisning i tabellen. 
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Tabell 3: Bedömning av kopplingen mellan behov, mål och interventioner 

Specifikt mål 
Är behoven 

evidensbaserade? 

Är länken mellan 
behov och mål 

trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar 
interventionerna 
alla aspekter på 

behovet? 

Är interventionerna 
komplementära och 

ger synergier? 

Kompletteras 
interventioner som 

ger negativa effekter 
av kompensatoriska 

åtgärder? 

1: Stödja jordbruksinkomster 
som det går att leva på och 
jordbrukssektorns 
motståndskraft i unionen för 
att förbättra den långsiktiga 
livsmedelstryggheten och 
biologiska mångfalden inom 
jordbruket samt säkerställa den 
ekonomiska hållbarheten i 
unionens jordbruksproduktion. 

OK OK Utöver stöd för 
samarbete och 
kompetensutveckling 
anges endast 
Gårdsstöd, 
Nötkreatursstöd och 
Kompensationsstöd för 
detta mål. Men även 
Unga jordbrukare 
skulle vara relevant. 

Knappast troligt att en 
marginellt minskad 
administrativ börda i 
gårdsstödet kan ha ens 
vissa effekter på 
jordbruksmarkens 
produktionsförmåga 
och klimatanpassning. 

OK Här finns en tydlig 
målkonflikt mellan å 
ena sidan 
markavvattning och 
ökad produktion och 
miljökvalitetsmålet 
"Myllrande våtmarker" 

2: Öka marknadsorienteringen 
och gårdarnas konkurrenskraft, 
på såväl kort som lång sikt, 
med ett större fokus på 
forskning, teknik och 
digitalisering. 

OK OK Åtgärder för att ta bort 
hinder för ett 
konkurrenskraftigt 
jordbruk saknas.  

OK OK OK 

3: Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan. 

OK OK OK Stora delar av 
marknaden 
karaktäriseras av 
oligopsoni. Saknas 
fördjupad analys av hur 
interventionerna 
påverkar de 
strukturella 
förändringarna av olika 
marknadssegment. 

OK OK 
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Specifikt mål 
Är behoven 

evidensbaserade? 

Är länken 
mellan behov 

och mål trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar 
interventionerna 
alla aspekter på 

behovet? 

Är 
interventionerna 
komplementära 

och ger synergier? 

Kompletteras 

interventioner som ger 

negativa effekter av 

kompensatoriska 

åtgärder? 

4: Bidra till begränsning av 
och anpassning till 
klimatförändringar, 
inbegripet genom att 
minska utsläppen av 
växthusgaser och öka 
koldioxidbindningen, samt 
främja hållbar energi. 

Tillgången till 
miljöinformation när det 
gäller behov 1 
(”Potentialen att lagra in 
kol i biomassa och i 
marken behöver nyttjas”) 
bör utvecklas. Unga 
jordprofiler, kallt klimat 
ger långsam nedbrytning. 
Kunskapen om vad som 
händer när klimatet blir 
varmare och 
nedbrytningen i marken 
går snabbare är viktig när 
det gäller att nyttja 
möjligheter att använda 
marken som kolsänka. 

Ett varmare klimat 
innebär en snabbare 
utveckling av 
markprofilen. Här bör 
kunskaperna utvecklas. 
Också kunskaper om 
varför effekterna varierar 
som de gör inom olika 
delar av landet bör 
utvecklas. 

Behovet av att öka 
självförsörjningsgr
aden när det gäller 
insatsvaror (t ex 
biogas) tas inte 
upp i 
behovsanalysen. 
En ökad 
självförsörjningsgr
ad när det gäller 
vissa insatsvaror 
skulle bidra till 
specifikt mål 4.  

 

Mellangrödor är 
ett helt nytt inslag 
i den ettåriga 
ersättningen. 

 

 

OK Det saknas en 
systematisk ansats till 
begränsning av 
klimatpåverkan utifrån 
ett helhetsperspektiv 
(se kapitel 12) 

Tveksamt, finns 
ingen evidens för 
synergier. 

Ekologisk odling minskar 

produktionen av 

livsmedel. Saknas 

tillräckliga åtgärder för att 

öka svensk 

livsmedelsproduktion i 

enlighet med 

livsmedelsstrategins mål. 

 

Bevattningsdammar har 

inte bara positiva effekter. 

Att ta ytvatten från sjöar 

och vattendrag till 

bevattning kan leda till 

konflikt med olika 

miljömål, naturvärden 

eller närliggande 

fastigheter, framförallt 

när det gäller vattenuttag 

från mindre 

vattendrag. Hur 

säkerställs optimal 

avvägning mellan 

vattenbehov och tillgång 

på vatten? 
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Specifikt mål 
Är behoven 

evidensbaserade? 

Är länken mellan 
behov och mål 

trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar 
interventionerna 
alla aspekter på 

behovet? 

Är interventionerna 
komplementära och 

ger synergier? 

Kompletteras 
interventioner som 

ger negativa effekter 
av kompensatoriska 

åtgärder? 

5: Främja hållbar utveckling 
och effektiv förvaltning av 
naturresurser som vatten, 
mark och luft, bland annat 
genom att minska beroendet 
av kemikalier. 

OK Mellangrödor är ett 
helt nytt inslag i den 
ettåriga 
ersättningen. 

 

OK OK Såväl miljö-, 
konsumtions- och 
produktionsaspekter 
behöver beaktas. Ett 
ensidigt fokus kan 
annars leda till 
suboptimering och 
ineffektivitet. För att 
nå ett långsiktigt 
hållbart jordbruk och 
livsmedelsproduktion 
behöver fokus 
framöver vara att 
integrera alla aspekter 
av hållbarhet. 

Ekologiskt jordbruk 
läcker mycket mer 
kväve och fosfor än 
konventionellt. Försök 
visar att per 
producerat kilo är 
kväveläckaget drygt 
fyra gånger större för 
ekologiskt odlat än för 
konventionellt.  

Saknas evidens för att 
övergång till ekologisk 
produktion har positiv 
klimateffekt. Som 
framgår av kapitel 12 
subventioneras en 
ökad ekologisk 
produktion trots 
minskad 
konsumentefterfrågan 
och negativa 
klimateffekter. 

Kompensatoriska 
åtgärder är 
begränsade. 

  



49 

 

 

 

Specifikt mål 
Är behoven 

evidens-
baserade? 

Är länken 
mellan behov 

och mål trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar 
interventionerna alla 
aspekter på behovet? 

Är 
interventionerna 
komplementära 

och ger synergier? 

Kompletteras 
interventioner som ger 

negativa effekter av 
kompensatoriska 

åtgärder? 

6: Bidra till att få stopp 
på förlusten av biologisk 
mångfald och vända 
trenden, stärka 
ekosystemtjänster samt 
bevara livsmiljöer och 
landskap. 

Det finns stora 
brister i 
uppföljningen av 
biologisk mångfald, 
bl a saknas ett 
index som är 
specifikt framtaget 
för att följa upp 
biologisk mångfald 
i ängs- och 

betesmarker.33 

OK Eco-schemes tar inte 
till vara potentialen i 
landskapselement och 
andra kulturmiljöer för 
att skapa gröna 
korridorer i 
landskapet. 

Eco-schemes förbiser 
att det biologiska 
kulturarvet är en stor 
del av 
odlingslandskapens 
mångfald. 

I kalkylerna för 
interventionerna tas inte med 
kostnaden för 
produktionsbortfall i eco-
schemes.  

Saknas åtgärder som 
adresserar problemen med 
invasiva arter (se vidare efter 
tabellen). 

Stöd till odling av 
proteingrödor för foder eller 
humankonsumtion saknas (se 
vidare efter tabellen). 

Föreslagna åtgärder tar inte 
till vara potentialen i 
landskapselement och andra 
kulturmiljöer för att skapa 
gröna korridorer i landskapet. 

Föreslagna åtgärder förbiser 
att det biologiska kulturarvet 
är en stor del av 
odlingslandskapens mångfald. 

Åtgärderna skulle 
kunna utformas så 
att stöd ges för 
återetablering av vall 
efter att den blivit 
förstörd av vildsvin. 

 

Saknas evidens för att 
övergång till ekologisk 
produktion har positiv 
klimateffekt. Som framgår 
av kapitel 12 
subventioneras en ökad 
ekologisk produktion s trots 
minskad 
konsumentefterfrågan och 
negativa klimateffekter. 

Det finns inte tillräckligt 
underlag om konflikten 
mellan en 
konkurrenskraftig 
produktion och landskapets 
multifunktionalitet för att 
bedöma om 
produktionsbortfallet 
kompenseras fullt ut. 

Ersättning fäbodar avser till 
stor del transporter, vilka 
ger negativa klimateffekter, 
vilka inte kompenseras. 

                                                           

33 Jordbruksverket: Utvärderingsrapport 2020:4. Utveckling och test av index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker:  Ullrika Sahlin, Lunds universitet, Martin 
Stjernman, Lunds universitet, Fabian Roger, Lunds universitet, Torbjörn Tyler, Lunds universitet, Ola Olsson, Lunds universitet, Lars Pettersson, Lunds universitet, Åke 
Lindström, Lunds universitet, Henrik G. Smith, Lunds universitet 
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Specifikt mål 
Är behoven 
evidens-
baserade? 

Är länken 
mellan behov 
och mål trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar interventionerna 
alla aspekter på behovet? 

Är 
interventionerna 
komplementära 
och ger synergier? 

Kompletteras 
interventioner som 
ger negativa effekter 
av kompensatoriska 
åtgärder? 

7: Locka och understödja 
unga jordbrukare och nya 
jordbrukare och 
underlätta hållbar 
affärsutveckling i 
landsbygdsområden. 

OK OK OK Det saknas inom GJP 
interventioner som säkrar 
tillgången på bredband/mobilnät, 
vilket är en nödvändig 
förutsättning för konkurrenskraft 
och affärsutveckling i 
landsbygdsområden. Utökad 
bredbandsutbyggnad föreslås dock 
med nationell finansiering. 

OK OK 

8: Främja sysselsättning, 
tillväxt, jämställdhet, 
inbegripet kvinnors 
deltagande i jordbruket, 
social delaktighet och 
lokal utveckling i 
landsbygdsområden, 
inbegripet den cirkulära 
bioekonomin och hållbart 
skogsbruk. 

OK OK Stödet till utbyggnaden 
av bredband är 
strategiskt viktig, men 
saknas i förslaget till 
strategisk plan. Utökad 
bredbandsutbyggnad 
föreslås dock med 
nationell finansiering. 

Listan av nationella åtgärder för 
att främja en attraktiv landsbygd 
bör kompletteras med följande 
åtgärder: 

- Ökade möjligheter att bygga i 
strandnära områden i attraktiva 
lägen 

- Särskilda lån eller statliga 
kreditgarantier för att underlätta 
byggande av bostäder i 
landsbygdsområden (då bankerna 
inte beviljar lån) 

- Ett kommunalt utjämningssystem 
eller andra åtgärder som bättre än 
idag kompenserar för gleshet och 
långa avstånd och medverkar till 
att skillnaderna i kommunalskatter 
snarare minskar än ökar. 

OK OK 
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Specifikt mål 
Är behoven evidens-

baserade? 

Är länken mellan 
behov och mål 

trolig? 

Är interventionerna 
ändamålsenliga 
utifrån målet? 

Adresserar 
interventionerna 
alla aspekter på 

behovet? 

Är interventionerna 
komplementära och 

ger synergier? 

Kompletteras 
interventioner som 

ger negativa effekter 
av kompensatoriska 

åtgärder? 

9: Se till att unionens 
jordbruk svarar bättre på 
samhällets krav på 
livsmedel och hälsa, 
inbegripet högkvalitativa, 
säkra och näringsrika 
livsmedel som 
producerats på ett 
hållbart sätt, minskning av 
matavfall samt bättre 
djurskydd och 
bekämpning av 
antimikrobiell resistens. 

Det enda behov som 
tas upp i 
behovsanalysen under 
specifikt mål 9 är 
djurvälfärd och 
djurhälsa samt ökad 
ekologisk produktion. 
Behovsanalysen tar 
inte upp samhällets 
krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra 
och näringsriktiga 
livsmedel som 
producerats på ett 
hållbart sätt, samt 
matsvinn. 

Det enda behov som 
tas upp i 
behovsanalysen under 
specifikt mål 9 är 
djurvälfärd och 
djurhälsa. 
Behovsanalysen tar 
inte upp samhällets 
krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra 
och näringsriktiga 
livsmedel som 
producerats på ett 
hållbart sätt, samt 
matsvinn. 

Otillräckliga åtgärder 
för att öka 
produktionen av 
livsmedel i enlighet 
med 
livsmedelsstrategins 
mål och säkra ett 
hållbart 
livsmedelssystem. 

Extra djuromsorg för 
dikor saknas (se vidare 
efter tabellen). 

Utökad betesperiod för 
mjölkkor saknas (se 
vidare efter tabellen). 

Stöd till att få ut stutar 
på naturbetesmark 
saknas. 

Konkreta åtgärder för 
att minska matsvinnet 
saknas. 

OK Saknas evidens för att 
övergång till ekologisk 
produktion har positiv 
klimateffekt. Som 
framgår av kapitel 12 
subventioneras en 
ökad ekologisk 
produktion trots 
minskad 
konsumentefterfrågan 
och negativa 
klimateffekter. 
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Den strategiska planen innebär att följande åtgärder hanteras utanför GJP: 

- Stöd för restaurering och röjning av betesmarker och slåtterängar 

- Stöd för skötsel av slåtterängar med särskilda värden, inkl komplement  

- Rovdjurssäkra stängsel 

- Miljöinvestering skog (samt åtföljande rådgivning) 

- Åtföljande rådgivning (Miljöinvestering skog) 

- Bekämpning av massförekomst av översvämningsmyggor 

- Bredband 

- Kommersiell service 

- Kompetensutveckling inom Greppa, växtskyddscentralerna mm. 

- Kunskapsnav för animaliesektorn 

- Landsbygdspolitiskt råd 

- Civilsamhällets organisationer 

Dessa åtgärder adresserar dock också olika delar av det identifierade behovet, även om de inte ingår 

i GJP. Tabellen ovan kan därför behöva kompletteras med vissa kommentarer kring dessa åtgärder, 

även om de således ligger utanför GJP och inte kan ”tillgodoräknas” i de bedömningar vi har att göra 

och inte heller i kommande rapportering av effekterna av GJP. 

I interventionsavsnittet ”Främja en attraktiv landsbygd” finns en ganska bred uppsättning av 

åtgärder, vilka i stort ligger väl i linje med regeringens landsbygdspolitik. Ett område som kräver en 

fördjupad analys gäller stöd till bredbandsutbyggnad. En sådan har stor strategisk betydelse både för 

dem som driver företag och för dem som vill bo i landsbygdsområden. Ändå tas inte stödet till 

fortsatt bredbandsutbyggnad upp bland de åtgärder som ska ingå i GJP; i stället föreslås att stödet till 

bredbandsutbyggnad ska vara en nationell åtgärd. Fortsatta överväganden krävs; enligt vår 

uppfattning är bredbandsstödet en av de mest strategiska åtgärderna, som kan vidtas för att öka 

landsbygdens attraktivitet, vilket talar för att stödet, om det inte kan vara med i GJP, måste 

garanteras på annat sätt. Dessutom bör det beskrivas i vilken utsträckning ett bredbandsstöd på en 

viss nivå kan bidra till de nationella målen för bredbandsutbyggnad (se kommentarerna i tabell 1 och 

2). Bredbandsstödet är också viktigt ur klimatsynpunkt. Detta diskuteras närmare i kapitel 12 om 

klimatåtgärder. Vi har tidigare också förordat att listan av nationella åtgärder för att främja en 

attraktiv landsbygd bör kompletteras med följande åtgärder: (1) ökade möjligheter att bygga i 

attraktiva strandnära områden, (2) särskilda lån eller statliga kreditgarantier för att underlätta 

byggande av bostäder i landsbygdsområden (då bankerna inte beviljar lån) och (3) ett kommunalt 

utjämningssystem eller andra åtgärder som bättre än idag kompenserar för gleshet och långa 

avstånd och medverkar till att skillnaderna i kommunalskatter snarare minskar än ökar. 

När det gäller stöd till bredband och kommersiell service samt miljöersättning för fäbodar anser 

Jordbruksverket att dessa stöd bör hanteras nationellt och därmed inte ingå i GJP och den strategiska 

planen. Om bredband ska ingå i GJP förordar Jordbruksverket att PTS administrerar stödet, bland 

annat för att samla bredbandsstöden på en myndighet. Vi stödjer Jordbruksverkets bedömning att 

det är bra att stödet samlas på en myndighet, men viktigast är att stödet är effektivt utformat. 
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Jordbruksverkets redovisning av eco-schemes har tidigare i processen skett i form av en 

skrivelse/rapport34, som inte innehåller lika detaljerade åtgärdsbeskrivningar, som de som i övrigt har 

lämnats som underlag till arbetet med den strategiska planen. Jordbruksverket har bedömt att - vid 

möjliga ersättningsnivåer och antaganden om ansluten areal - bör budgetutfallet för de eco-schemes 

som föreslagits vara i storleksordningen 20 procent av budgeten för pelare I35. Vid en öronmärkning i 

pelare I som är högre än de 20 % av budgeten som förslaget från Jordbruksverket till eco-schemes 

täcker upp för, bör enligt Jordbruksverket valet i första hand vara att använda mekanismen att 

tillgodoräkna sig de rabatter som är möjliga om budgetandelen för miljö- och klimatåtgärder går över 

den andel av budgeten för pelare II som kommer att fastställas. För att få en tillfredsställande 

satsning på miljö- och klimatinsatser i pelare II kan då en väg vara att höja ersättningsnivån för den 

femåriga miljöersättningen till betesmarker upp mot vad maxkalkylen tillåter.  

Jordbruksverket har i skrivelsen till Regeringskansliet föreslagit att eco-schemes begränsas till 

följande tre åtgärder: 

 ekologisk produktion  

 fånggrödor, mellangrödor och vårbearbetning  

 blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzoner i skogsbygd  

 

Motiveringen till begränsningen är främst av administrativ karaktär. Ett större antal eco-schemes 

skulle innebära ökade kostnader för utveckling av IT-system hos stödmyndigheten. Det anses också 

vara ett merarbete för jordbrukarna att hantera flera olika möjliga eco-schemes.  

En konsekvens av begränsningen till tre eco-schemes är att åtgärder avseende den extra 

djurvälfärden föll bort helt under eco-schemes.  

Genom att slå samman ersättningarna ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 

till ett eco-scheme - samt att göra dem ettåriga - minskar risktagandet för lantbrukare som överväger 

att gå över till ekologisk produktion och därmed kan det bidra till att den ekologiska produktionen 

ökar. Det är i överensstämmelse med målen i EU:s färdplan gröna given om att öka arealen ekologisk 

produktion, men en utökning av den ekologiska produktionen på bekostnad av den konventionella 

kan få oönskade negativa konsekvenser, vilket belyses närmare i kapitel 12. Målen i EU:s färdplan 

gröna given om att öka arealen ekologisk produktion gäller för EU som helhet och innebär inte att 

varje enskilt land måste öka arealen ekologisk produktion. 

Vi instämmer i att alla de förslag som Jordbruksverket lämnat inom ramen för eco-schemes är 

lämpliga som ettåriga ersättningar. När det gäller eco-schemes finns det dock enligt vår bedömning 

en förbättringspotential i några avseenden: 

 De förslag och kombinationer av eco-schemes som Jordbruksverket presenterar i 

huvudalternativet leder till att flödet av pengar går från skogsbygd till slätt- och mellanbygd i 

jämförelse med den regionala fördelningen av nuvarande gårdsstöd. 

                                                           

34 Jordbruksverkets skrivelse till Regeringskansliet 2021-03-19 ”Eco-schemes inom områdena miljö, klimat och 
djurvälfärd” 

35 Jordbruksverkets skrivelse till Regeringskansliet 2021-03-19 ”Eco-schemes inom områdena miljö, klimat och 
djurvälfärd” 
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 De båda djurvälfärdsersättningarna som presenteras i rapporten om eco-schemes har inte tagits 

med i Jordbruksverkets huvudalternativ utan lagts sist i rangordningen, då verket bedömer att 

det finns en stor risk för många avvikelser på jordbruksföretagen, eftersom dessa ersättningar 

ställer krav på omfattande dokumentation av lantbrukaren. I förlängningen innebär det en risk 

för sanktioner för lantbrukaren. Ett alternativt förhållningssätt kan dock enligt vår bedömning 

vara att ställa rimligare krav på jordbrukarnas administrativa börda. Dessa ersättningar finns inte 

med i den strategiska planen, vilket är en prioritering som kan ifrågasättas utifrån målet om 

djurvälfärden. 

 Precisionsodling växtnäring och växtskydd skulle ge ett incitament för lantbrukare att använda 

teknik som styr användningen av insatsmedel bättre, vilket bör leda till ökad resurseffektivitet 

och minskad miljöpåverkan. Åtgärderna har inte prioriterats i Jordbruksverkets huvudalternativ, 

då det rör sig om begränsade arealer. Ersättning för precisionsjordbruk – planering finns 

emellertid nu med i den strategiska planen, vilket vi bedömer är en riktig prioritering. 

 Stödet till odling av proteingrödor för foder eller humankonsumtion finns inte med i 

Jordbruksverkets huvudförslag. Stödet avser att begränsa klimatförändringar, bidra till 

anpassning av desamma, bidra till hållbar energi och främja hållbar utveckling. Flera andra 

positiva miljöeffekter förväntas kunna uppkomma som till exempel ökad markbördighet och 

kolinlagning. En ökad odling av proteingrödor i Sverige kan eventuellt bidra till minskat behov av 

import av proteinfoder samt ökad tillgång på inhemska vegetabilier. Stödet kan därmed bidra till 

Sveriges livsmedelsstrategi när det gäller hållbar produktion av svenska livsmedel. Dessa 

ersättningar finns inte med i den strategiska planen. 

 

Det finns därutöver vissa faktorer som har betydelse för de samlade miljöeffekterna, men som inte 

alltid är direkt kopplade till ett specifikt åtgärdsförslag. Det gäller bland annat behov som inte 

tillgodoses genom föreslagna åtgärder, samt dokumentationskrav och andra krav som inte står i 

rimlig proportion till stödets syfte eller omfattning. Vi vill bland annat peka på följande faktorer, som 

vi bedömer inte fullt ut har beaktats i den strategiska planen: 
 

 Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden36. 

När det gäller miljömålet ”Ett rikt växt-och djurliv” konstateras i nulägesbeskrivningen i MKB:n 

följande: ”Större hänsyn behövs när resurser nyttjas då många arter och naturtyper riskerar att 

försvinna eller utarmas. Invasiva arter fortsätter att öka. Styrmedel tillämpas inte i avsedd 

grad, vilket medför att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte bevaras på sikt. 

Ekonomiska resurser har, men i alltför låg utsträckning, möjliggjort insatser för skydd och 

skötsel. Utvecklingen i miljön är negativ.”37 Invasiva främmande växter tar över och tränger 

bort naturligt förekommande växter i stor omfattning. En del invasiva främmande arter kan 

även sprida sjukdomar till andra djur eller till människor, eller orsaka stora ekonomiska 

kostnader för samhället, vilket ökar deras negativa effekter. Det finns ett antal internationella 

och nationella konventioner och mål som ålägger nationerna att förhindra, utrota eller 

                                                           

36 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Invasiva-frammande-arter/Frammande-arter--ansvarsfordelning/ 

37 Professional Management: Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (CAP) 2023–2027, Steg 2: Preliminär miljökonsekvensbeskrivning (samrådsversion),  
2021-04-01 
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begränsa invasiva främmande arter, till exempel Riokonventionen, Bernkonventionen och den 

europeiska biodiversitetsstrategin. I slutet av 2014 antogs även Europaparlamentets och 

Europarådets ännu striktare förordning om förebyggande och hantering av introduktion och 

spridning av invasiva främmande arter inom EU. Vissa invasiva arter har redan förorsakat 

skador för miljardbelopp i Europa. Trots detta saknas nästan helt stöd till åtgärder riktade mot 

invasiva främmande arter bland de åtgärder som har presenterats. Kompetensutveckling inom 

GJP kan visserligen användas för rådgivning kring dessa arter. Men rådgivning är en mindre del 

i kostnaden för den enskilde som drabbas. Det innebär en stor risk om dessa nödvändiga 

insatser är beroende av den enskildes ekonomiska förutsättningar och prioriteringar, medan 

de samhällsekonomiska konsekvenserna av uteblivna insatser är oändligt mycket större. Det 

som behövs nu är kraftfulla åtgärder att få bort invasiva arter innan det är för sent.För att 

uppnå klimatmålen räcker det inte att minska de fossila utsläppen. Även en nettominskning av 

kolet i det naturliga kretsloppet krävs, det vill säga så kallade negativa utsläpp. Stöd bör även 

ges för återvätning av dikade torvmarker, så att dessa kan fortsätta lagra kol på ett effektivt 

sätt. Detta finns inte med i den strategiska planen. Enligt skrivningarna i strategiska planen 

möts identifierade behov istället av det nya nationella stödet till återvätning av organogen 

jord, vilket anges utgöra en betydelsefull ambitionshöjning inom området utanför den 

strategiska planen. I Sverige finns därutöver ett relativt nyinrättat särskilt nationellt stöd för 

anläggning och restaurering av våtmarker som vänder sig till offentliga aktörer och 

organisationer, LONA-våtmark, som också kan ha betydelse för att minska avgången av 

växthusgaser från organogen jord. 

 Behovet av omställning till en cirkulär ekonomi bör beaktas generellt i beskrivningen av de 

villkor för stöd som presenteras i interventionerna och vilka kostnader som kan täckas av 

stödet. I de första förslagen till åtgärdsbeskrivningar angavs som villkor för stöd att materialet 

och utrustningen måste vara nytt. Efter påpekande från förhandsutvärderingen har detta 

ändrats så att även begagnad utrustning och material kan användas. Det är emellertid viktigt 

att i det fortsatta arbetet med villkoren generellt beakta möjligheterna till aktivt stöd för 

omställning till en cirkulär ekonomi. 

Åtgärderna i den strategiska planen bör bidra till att minska all onödig fossil bränsleförbrukning 

genom effektivare transporter, användning av mer förnybar el, bränslesnålare fordon och 

mindre bilkörning, men det ställs inga sådana krav överhuvudtaget i åtgärdsbeskrivningarna. 

Detta är i sig anmärkningsvärt och ger fel signaler. Det är också enligt vår bedömning 

oacceptabelt att det i villkoren för stöd finns direkt kontraproduktiva stimulanser till biltrafik 

genom exempelvis att bidraget vid bilkörning är på 40 kronor per mil (jämfört med 

Skatteverkets fastställda 18,50 kronor per mil)38. 

 Sverige importerar idag 85 % av allt flytande biobränsle. Genom den utbyggda 

reduktionsplikten kommer dessutom mer biodrivmedel för inblandning i diesel och i viss mån 

även i bensin. Det finns en stor potential till ökad användning av råvara från den svenska jord- 

och skogsnäringen. Från jordbruket finns exempelvis potential till ökad användning av raps, 

majs, sockerbetor, gödsel, matavfall, slakteriavfall, slam med mera). Denna potential synes inte 

tas tillvara fullt ut i åtgärdsförslagen. I tidigare förslag till åtgärder har funnits ett 

Investeringsstöd för gårdsbaserade biogasanläggningar, vilket emellertid inte finns med i den 

                                                           

38 Vissa kalkyler baseras på att ersättningen för egen bil är 37 kr/mil. 
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strategiska planen. Sverige har inte några åtgärder inom GJP som specifikt är utformade för att 

stödja investeringar i förnyelsebar energi. Motiveringen är att det finns nationella 

produktionsstöd för biogas och investeringsstöd i form av Klimatklivet som möter behovet av 

att uppmuntra produktionen och tillvaratagandet av råvaror för produktion av förnybar 

energi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är 

prioriterade i Klimatklivet. Investeringsstödet från Klimatklivet bedöms framöver inrymma 

goda möjligheter för att kunna erhålla stöd till att uppföra nya biogasanläggningar eller 

kompletterande åtgärder på befintliga anläggningar, t ex baserat på gödsel. Även andra 

investeringar för ökad klimatnytta på landsbygden kan komma i fråga för det nationella stödet. 

För biogasproduktion, som kommissionen lyft fram i sina rekommendationer till Sverige, finns 

vid sidan av Klimatklivet även ett driftstöd för biogasproduktion från bland annat gödsel som 

ytterligare underlättar etablering och drift för biogasanläggningar. 

 Utökad betesperiod för mjölkkor har Jordbruksverket bedömt som intressant för många 

besättningar, utom en del av de allra största. För att klara kontrollerna på gårdarna av att 

mjölkkorna är ute längre tid per dygn eller längre betesperiod behöver lantbrukaren enligt 

Jordbruksverket genomföra en omfattande dokumentation, eftersom det inte är möjligt att på 

annat sätt avgöra när korna är på bete. Jordbruksverket bedömer att det är troligt att kravet 

på dokumentation skulle avskräcka en del lantbrukare som annars skulle vara intresserade av 

åtgärden. Ett alternativt förhållningssätt kan enligt vår bedömning vara att undvika att alltför 

mycket tynga jordbrukarnas administrativa börda när det gäller dokumentationskrav. När 

nuvarande regelverk infördes 1988 var lösgående mjölkkor i ladugårdar sällsynta. Regelverket 

kring bland annat bete behöver anpassas utifrån livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraft 

och god djuromsorg. Nu finns tekniska hjälpmedel som gör att varje kos individuella behov kan 

tillgodoses genom automatisk utfodring via foderbord och robotmjölkning när kon själv 

bestämmer. Kor i Sverige har den lägsta sjukligheten i Norden och är bland de friskaste i 

världen. Istället för ett regelverk som på detaljnivå styr utformning av byggnader och 

produktion bör skapas större flexibilitet för lantbrukaren att säkerställa kornas välmående. 

Denna åtgärd finns inte med i den strategiska planen, vilket är en prioritering som kan 

ifrågasättas utifrån målet om djurvälfärden. 

 Extra djuromsorg för dikor är ett alternativ som enligt Jordbruksverkets bedömning bör ge 

positiva effekter både för djurvälfärd och ökad produktivitet. Erfarenheter från 

djurvälfärdsersättningen till får, som har liknande upplägg, visar dock enligt Jordbruksverket 

att lantbrukarna har svårt att uppfylla de villkor som ställs i och med att det är mycket som ska 

dokumenteras. Det leder till avvikelser som i sin tur leder till minskade utbetalningar och höga 

felfrekvenser inom ersättningen. Eftersom Jordbruksverket befarar att samma sak skulle 

uppstå för en liknande ersättning för dikor finns inte denna åtgärd med i huvudalternativet. Ett 

alternativt förhållningssätt kan även här enligt vår bedömning vara att undvika att alltför 

mycket tynga jordbrukarnas administrativa börda när det gäller dokumentationskrav. Denna 

åtgärd finns inte med i den strategiska planen, vilket är en prioritering som kan ifrågasättas 

utifrån målet om djurvälfärden. 

 

De fördjupade utvärderingarna av de svenska miljömålen är en viktig grund för bedömningen av den 

strategiska planens påverkan på miljön. I Jordbruksverkets förslag till avgränsningar av den 
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strategiska miljöbedömningen39 finns ett antal exempel på relevanta slutsatser i de fördjupade 

utvärderingarna som grund för miljöbedömningen. Dessutom bör följande slutsatser från den 

fördjupade utvärderingen beaktas i den fortsatta processen40. 

 Intensifierade åtgärder för att motverka fragmentering av livsmiljöer behöver vidtas. Detta 

gäller särskilt kopplingen mellan skog och jordbruk. I och med den förväntade 

klimatförändringen är det mycket viktigt att arbeta med att ge arter spridningsvägar.  

 Landskapsperspektivet inom skogsbruket, samt mellan jord- och skogsbruk, behöver stärkas 

för att bevara biologisk mångfald och skapa en funktionell grön infrastruktur. Behovet av 

gemensam landskapsplanering mellan olika markägare för att se till landskapets förmåga att 

producera olika ekosystemtjänster och bibehålla biologisk mångfald är stort.  

 För att uppnå en funktionell grön infrastruktur för Sverige behövs även en förståelse - och en 

samverkan - mellan de som utför aktiviteter i flera olika marktyper och för olika 

markanvändningsändamål. Därför är det nödvändigt att lokala myndigheter och organisationer 

samverkar för en bredare förståelse av ekologiska sammanhang, så att grön infrastruktur blir 

en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. Finansiering 

av de åtgärder som tagits fram i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur saknas i 

många fall.  

 Skötsel av värdefulla skogsbryn bör öka för att gynna den biologiska mångfalden. Stöd och 

ersättningar i kommande program bör samverka på bästa sätt för att skapa, restaurera och 

sköta skogsbryn. Skogsbrynsmiljöer bör även ingå i regionala handlingsplaner för grön 

infrastruktur.  

6.2 Sambandet mellan SWOT-analys, behovsanalys och interventionerna  

I förhandsutvärderingen ingår en bedömning av sambandet mellan SWOT-analys, behovsanalys och 

interventionerna utifrån de specifika målen och resultatindikatorerna. 

6.2.1 Vad ska bedömas? 

I enlighet med Toolbox 3.1 granskas i förhandsutvärderingen följande: 

To what extent does the CAP Strategic Plan contribute to the CAP specific objectives, taking into 

account the national and regional needs and potentials for development? 

Förhandsutvärderingen innefattar en bedömning av om följande kriterier har uppnåtts: 

a) The lessons learned from addressing national/regional needs with rural development programmes 

and Pillar I operations in the past implementation periods have been taken into consideration when 

designing the intervention strategy of the CAP Strategic Plan.  

b) The CAP Strategic Plan includes for each (programmed) specific objective a sound and well 

documented intervention logic showing how conditionality, the designed interventions in the form 

                                                           

39 Jordbruksverket: PM 2020-11-04 

40 Skogsstyrelsens remissvar på avgränsnings-PM 2020-11-04 samt Skogsstyrelsens rapport nr 2 2019, 
Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019   
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of direct payments, rural development and sectoral interventions and their combination will 

contribute to the specific objective and ensure positive results and impacts.  

c) The designed interventions under each (programmed) specific objective address the national, 

regional and local needs and potentials for developments as identified in the SWOT analysis and the 

assessment of needs.  

d) The CAP Strategic Plan shows how the designed interventions are able to contribute to the 

achievements of the CAP general and cross-cutting objectives.  

6.2.2 Vår bedömning av sambandet mellan SWOT-analys, behovsanalys och 

interventionerna  

I tabellen nedan görs vår bedömning av de fyra aspekterna a)-d) ovan vad gäller sambandet mellan 

SWOT-analys, behovsanalys och interventionerna. Bedömningarna illustreras på följande sätt: 

OK Ja 

Motivering Nej 

 

När vi bedömer att kravet inte är uppfyllt finns i ”nej-rutan” en motivering till denna bedömning 
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Tabell 4: To what extent does the CAP Strategic Plan contribute to the CAP specific objectives, taking into account the national and regional needs and 
potentials for development? 

Specifikt mål 
(a) Tidigare lärdomar har  

tagits tillvara 

(b) Bedömning av 
interventionslogik: 

Finns tydlig beskrivning av hur 
föreslagna interventioner 
förväntas bidra till målet? 

(c) Interventionerna 
adresserar de behov och 

utvecklingsmöjligheter som 
tas upp i SWOT och 

behovsanalys 

(d) Interventionerna bidrar till 
att de allmänna och 

övergripande målen uppnås 

1: Stödja jordbruksinkomster 
som det går att leva på och 
jordbrukssektorns 
motståndskraft i unionen för att 
förbättra den långsiktiga 
livsmedelstryggheten och 
biologiska mångfalden inom 
jordbruket samt säkerställa den 
ekonomiska hållbarheten i 
unionens jordbruksproduktion. 

OK OK Det anges som en svaghet att 
svenska odlingsförhållanden gör 
att svenskproducerade 
vegetabilier har jämförelsevis 
hög klimatpåverkan. Men 
klimatpåverkan beror på typen 
av vegetabilier.  

Interventionerna bör ta hänsyn 
till vilken klimatpåverkan olika 
typer av vegetabilier har. 

OK 

2: Öka marknadsorienteringen 
och gårdarnas konkurrenskraft, 
på såväl kort som lång sikt, med 
ett större fokus på forskning, 
teknik och digitalisering. 

OK OK OK Otillräckliga åtgärder för att 
möjliggöra ökad 
marknadsorientering (t ex 
gårdsförsäljning av alkohol och 
kommersiella 
upplevelseaktiviteter som 
komplement) 

3: Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan. 

OK OK OK OK 
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Specifikt mål 
(a) Tidigare lärdomar har  

tagits tillvara 

(b) Bedömning av 
interventionslogik: 

Finns tydlig beskrivning av hur 
föreslagna interventioner 
förväntas bidra till målet? 

(c) Interventionerna adresserar de 
behov och utvecklingsmöjligheter 

som tas upp i SWOT och 
behovsanalys 

(d) Interventionerna bidrar till 
att de allmänna och 

övergripande målen uppnås 

4: Bidra till begränsning av 
och anpassning till 
klimatförändringar, 
inbegripet genom att 
minska utsläppen av 
växthusgaser och öka 
koldioxidbindningen, samt 
främja hållbar energi. 

Det finns relativt begränsad 
kunskap om vilka arter som 
är lämpliga som 
mellangröda i Sverige och 
kravet på jordbrukaren är 
att välja art/arter med god 
tillväxt efter rådande 
förhållande för odlingen och 
att så dem i så god tid att 
det blir en bra tillväxt.  

OK Det anges som en svaghet att svenska 
odlingsförhållanden kan ge jämförelsevis 
högre klimatpåverkan från spannmål, 
men klimatpåverkan beror på typen av 
spannmål och det är oklart vad som 
jämförs med. Interventionerna bör ta 
hänsyn till vilken klimatpåverkan olika 
typer av spannmål har. 

Det framhålles att ökad efterfrågan på 
svenskt kött kan bidra till minskade 
utsläpp från köttkonsumtion (O1). Det är 
dock oklart hur föreslagna 
interventioner sammantaget ska 
möjliggöra detta. 

Det noteras att det finns behov av ett 
bättre kunskapsunderlag för att kunna 
ta ställning till om det går att godkänna 
bekämpning under sen höst med 
glyfosat. Däremot saknas förslag kring 
hur det ska bli möjligt att få fram ett 
sådant kunskapsunderlag. 

Klimatförändringarna medför 
bättre odlingsförutsättningar för 
svenskt jordbruk. En av de 
faktorer som ger fördelar för 
svenskt jordbruk är ökad 
koldioxidhalt. De interventioner 
som ger direkt bidrag till mål 4 
bidrar inte till det första 
allmänna målet.  

5: Främja hållbar 
utveckling och effektiv 
förvaltning av 
naturresurser som vatten, 
mark och luft, bland annat 
genom att minska 
beroendet av kemikalier. 

OK Saknas kvantifiering när det gäller 
vilken inverkan brist på 
småbiotoper har på 
livsmedelsproduktionen. 

Det anges som en svaghet att 
livsmedelsproduktionen har negativ 
påverkan på flera miljömål. Det saknas 
emellertid evidens för att ökad 
livsmedelsimport skulle ha en positiv 
inverkan på miljö och klimat. 

Sverige har inte några åtgärder 
som syftar till att förbättra 
luftkvaliteten. Därför har 
indikator R.20 Förbättra 
luftkvaliteten inte utnyttjats. 
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Specifikt mål 
(a) Tidigare lärdomar har  

tagits tillvara 

(b) Bedömning av 
interventionslogik: 

Finns tydlig beskrivning av hur 
föreslagna interventioner 
förväntas bidra till målet? 

(c) Interventionerna adresserar de 
behov och utvecklingsmöjligheter 

som tas upp i SWOT och 
behovsanalys 

(d) Interventionerna bidrar 
till att de allmänna och 

övergripande målen uppnås 

6: Bidra till att få stopp på 
förlusten av biologisk mångfald 
och vända trenden, stärka 
ekosystemtjänster samt bevara 
livsmiljöer och landskap. 

OK 

 

OK OK OK 

7: Locka och understödja unga 
jordbrukare och nya jordbrukare 
och underlätta hållbar 
affärsutveckling i 
landsbygdsområden. 

OK OK OK OK 

8: Främja sysselsättning, tillväxt, 
jämställdhet, inbegripet kvinnors 
deltagande i jordbruket, social 
delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
den cirkulära bioekonomin och 
hållbart skogsbruk. 

OK OK Bredbandsutbyggnad och stöd till 
kommersiell service ingår inte i GJP 
utan har lagts utanför med nationell 
finansiering  

OK 

9: Se till att unionens jordbruk 
svarar bättre på samhällets krav 
på livsmedel och hälsa, 
inbegripet högkvalitativa, säkra 
och näringsrika livsmedel som 
producerats på ett hållbart sätt, 
minskning av matavfall samt 
bättre djurskydd och 
bekämpning av antimikrobiell 
resistens 

OK OK OK Otillräckliga åtgärder för att öka 
produktionen av livsmedel och 
säkra ett hållbart 
livsmedelssystem. 



62 

 

 

 

När det gäller det övergripande målet har behovsanalysen vidareutvecklats. Behovet var i den 

ursprungliga behovsanalysen41 formulerat på följande sätt: ”Kunskapssystemet AKIS är det nätverk av 

aktörer som på olika sätt arbetar med kunskap inom lantbrukssektorn. Delvis kan AKIS även omfatta 

kunskapsaktörer inom en bredare landsbygdsutveckling. Systemet stöds av olika insatser som kan 

finansieras via CAP, andra offentliga medel eller privata medel.” Detta var mer en beskrivning av AKIS 

än en precisering av behov. Det anges att ”Identifierade behov under CAP:s övergripande mål 

redovisas under de övriga allmänna målen.” Vilka dessa behov är framgick dock inte tydligt och 

hänvisningen var alltför allmän. Vad ”övriga” syftar på var oklart. Vi rekommenderade en precisering 

i linje med vad som kan betraktas som väl fungerande AKIS-strategier, omfattande fyra typer av 

insatser: 

 Förbättra kunskapsflödet och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. 

 Stärka alla rådgivningstjänster inom jordbruket och främja deras sammanlänkning inom AKIS. 

 Främja ämnesövergripande och interaktiv innovation över gränserna. 

 Stödja jordbrukets digitalisering. 
 
Behovsanalysen har utvecklats genom en precisering av behoven utifrån den systematik 

förhandsutvärderaren anger, dvs i fyra typer av insatser42:  

a)  Förbättra kunskapsflödet och stärka kopplingen mellan forskning och praktik: Preciseras 

genom behoven som relateras till de tre åtgärderna stöd till samarbete, stöd till 

kompetensutveckling och innovationsstöd inom EIP-Agri 

b)  Stärka alla rådgivningstjänster inom jordbruket och främja deras sammanlänkning inom 

AKIS: Preciseras genom behoven som relateras främst åtgärden stöd till kompetensutveckling 

c)  Främja ämnesövergripande och interaktiv innovation över gränserna: Preciseras genom 

behoven som relateras till åtgärden innovationsstöd inom EIP-Agri 

d)  Stödja jordbrukets digitalisering: Preciseras genom behoven som relateras till åtgärden 

investeringsstöd för tillväxt och diversifiering och samarbetsåtgärden. 

6.3 Bedömning av kopplingen mellan resultatindikatorer och föreslagna 
interventioner  

I detta avsnitt gör förhandsutvärderaren en bedömning av kopplingen mellan resultatindikatorer och 

interventioner (åtgärder). En bedömning av andra delar av effektkedjan finns i kapitel 7. 

I beskrivningen av interventionsstrategier ovan i kapitel 5 kan utläsas att justeringar har gjorts i 

kapitel 2 när det gäller kopplingen mellan resultatindikatorer och åtgärdsförslagen. 

                                                           

41 Näringsdepartementet: Behovsanalys, PM 2020-06-24 

42 Näringsdepartementet: Följdändringar PM behovsanalys utifrån rekommendationer i förhandsutvärderingen; 
Ändringspromemoria 2021-11-10   

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_sv#documents
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Grundprincipen är att alla interventioner måste ha minst en outputindikator och minst en 

resultatindikator. 

Jordbruksverket har tidigare i en sammanställning över interventionerna markerat kopplingen mellan 

mål, detaljbehov enligt behovsanalysen och respektive åtgärdsförslag. Därvid skiljer Jordbruksverket 

mellan åtgärder som har direkta effekter på behov och mål i behovsanalysen, åtgärder som har 

indirekta effekter på behov och mål i behovsanalysen, samt åtgärder som har viss effekt på behov 

och mål i behovsanalysen43. Vi noterade att bedömningen i denna sammanställning inte alltid 

stämmer överens med de specifika mål som relateras till i åtgärdsbeskrivningarna. Vi 

rekommenderade i vår rapport avseende steg 2A att detta skulle ses över för Nötkreatursstöd, Stöd 

till producentorganisationer för frukt och grönsaker samt Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft.  

I bilaga 4 till vår rapport avseende steg 2A anges vilka interventioner som förväntas bidra med 

direkta effekter till respektive resultatindikator. Av bilagan framgår hur varje intervention kopplades 

till en eller flera av resultatindikatorerna. Tabellen i bilagan visar även vilka specifika mål som kopplas 

till interventionen i åtgärdsbeskrivningen respektive utifrån bedömning om interventionens direkta 

effekt på behov. En jämförelse har gjorts mellan kopplingen åtgärd – specifikt mål – resultatindikator. 

Överlag är förhandsutvärderarens bedömning att det finns en koppling, dvs att interventionen ger 

direkta effekter i linje med vald resultatindikator. För några av åtgärdsförslagen stämde dock inte 

vald(-a) resultatindikator(-er) överens med gjord koppling till behov och/eller specifikt mål, vilket 

beskrevs i tabell 3 i vår rapport avseende steg 2A. Vi rekommenderade att Jordbruksverket i dessa 

fall skulle se över hur åtgärdernas effekter i förhållande till dessa behov och specifika mål är tänkta 

att följas upp. För Fäbodar och Finansiella instrument saknade åtgärdsbeskrivningarna både koppling 

till specifika mål och en specificering av koppling till mål, utifrån den bedömning som har gjorts 

beträffande interventionens direkta effekt på behov. 

Förhandsutvärderaren hade i rapporten 2021-04-23 nedanstående kommentarer på kopplingen 

mellan resultatindikatorer44 och föreslagna interventioner i utkastet till kapitel 2 i strategiska planen 

(tabell 4)45. I den högra kolumnen har förhandsutvärderaren uppdaterat kommentarerna utifrån 

uppdaterat material i den strategiska planen med den justerade interventionslogiken. 

                                                           

43 Flik 30 i Jordbruksverkets redovisning till Näringsdepartementet december 2020. Direkta och indirekta 
effekter finns även med i försättsblad till åtgärdsbeskrivningarna. Vissa åtgärdsförslag har redovisats separat 
senare och finns därför inte med i sammanställningen. Detta gäller följande interventioner i tabell 4:  
Gårdsbaserade biogasanläggningar, Bevattningsdammar, Vattenvårdsåtgärder, Finansiella instrument, 
Miljöersättning för fäbodar samt Investering strukturkalkning och kalkfilterdiken. 

44 Vår rapport från steg 2A baserades på det då gällande förslaget från kommissionen på resultatindikatorer. 
Det senaste förslaget från kommissionen, som är daterat 2021-09-17, har använts i denna rapport. Det bör 
noteras att resultatindikatorerna ännu inte var fastställda.  

45 Det bör observeras att numreringen av resultatindikatorerna har förändrats i ett senare skede, varför de 
nummer som finns i tabellen inte längre är desamma som nu används. 



64 

 

 

 

Tabell 5: Kommentarer på tidigare koppling mellan resultatindikatorer och föreslagna interventioner, samt uppdaterad interventionslogik i den 
strategiska planen  

Åtgärdsförslag 
Specifikt mål 

enligt åtgärds-
beskrivning 

Specifikt mål utifrån 
bedömning om 
direkt effekt på 

behov 

Resultatindikator 
enligt åtgärds- 

beskrivning  

Förhandsutvärderarens kommentar  
i rapport 2021-04-23 

Förhandsutvärderarens 
kommentar baserat på 

uppdaterad interventionslogik i 
den strategiska planen 

Nötkreatursstöd 1,2,6 
 

1,6 
 

R8 (2) 
 

Enligt åtgärdsbeskrivning bidrar åtgärden till 
resultatindikator R8 under mål R2, inga föreslagna 
resultatindikatorer för mål 1 och 6, även om dessa 
utpekas som relaterade enligt åtgärdsbeskrivningen. I 
bedömning av koppling mellan åtgärd och behov 
anges direkt koppling till behov under mål 1 och 6, 
men endast viss effekt på behov under mål 2. Vald 
resultatindikator och koppling till behov och specifikt 
mål bedöms som relevanta. Bör ses över om det är 
relevant att lägga till R27 (6). 

OK. I uppdaterad 
interventionslogik kopplas 
åtgärdsförslagen till specifikt mål 1 
och R.8 (Riktat stöd till jordbruk 
inom särskilda sektorer). 

Stöd till producent-
organisationer för 
frukt och 
grönsaker  

2,3,4,5 2,3,4,5,6 
 

R9 (2) 
R10 (3) 
R11 (3) 
R24(5) 

Enligt åtgärdsbeskrivningen relaterat till specifikt mål 
2, 3, 4 och 5. Resultatindikatorer kopplade till mål 2,3 
och 5 men ej till mål 4. Enligt bedömning av koppling 
mellan åtgärd och behov finns även direkt koppling till 
mål 6. 

OK. I uppdaterad interventions-
logik kopplas åtgärdsförslagen till 
specifikt mål 2, och specifikt mål 3. 
Föreslås följas upp genom R.9, 
R.10, R.11, R.28. 

Stöd till 
biodlingssektorn 

6 6 R1 (AKIS) 
 

Bedöms bidra till specifikt mål 6, men ingen av de 
resultatindikatorer som kopplas till detta mål har 
valts. Istället har valts resultatindikator kopplad till 
AKIS. Vald resultatindikator och koppling till specifikt 
mål bedöms som relevant. 

I uppdaterad version saknas 
koppling till resultatindikator. 
Åtgärdsförslaget kopplas till 
specifikt mål 2.  

Ersättning för 
ekologisk 
produktion 

5,6 
 

5,6 
 

R18 (5) 
R27 (6) 
R37 (9) 
R39 (9) 

 

Finns koppling mellan valda resultatindikatorer och 
effekter på specifikt mål 5 och 6. Enligt 
åtgärdsbeskrivningen ska åtgärden även följas upp 
genom resultatindikatorerna R 37 och R 39, som 
kopplas till specifikt mål 9. Valda resultatindikatorer 
bedöms som relevanta. Koppling till specifikt mål 9 
bör läggas till.  

OK. I uppdaterad 
interventionslogik kopplas 
åtgärdsförslagen till de specifika 
målen 5,6 och 9  
Föreslås följas upp genom R.19, 
R.24, R.29 och R.31. 
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Åtgärdsförslag 
Specifikt mål 

enligt åtgärds-
beskrivning 

Specifikt mål 
utifrån bedömning 
om direkt effekt på 

behov 

Resultatindikat
or enligt 

åtgärdsbeskrivn
ing 

Förhandsutvärderarens kommentar  
i rapport 2021-04-23 

Förhandsutvärderarens 
kommentar baserat på 

uppdaterad interventions-
logik i den strategiska planen  

Ersättning för 
hotade 
husdjursraser 

6 6 R22a (5) 
 

Resultatindikator R22a kopplar till mål 5, men 
åtgärden kopplas till mål 6. Enligt bedömningen har 
åtgärden ingen effekt på mål 5. Vald 
resultatindikator och koppling till behov och specifikt 
mål bedöms som relevanta. 

OK. 
Resultatindikatorn bytt nummer 
till R.25, som kopplas till specifikt 
mål 6 i uppdaterad 
interventionslogik. 

Innovationsstöd 
inom EIP-Agri 

2,4,5 
 

2,4,5 
 

R1 (1) 
R2 (1) 

 

Resultatindikatorer R1 och R2 kopplade till AKIS, 
men åtgärden kopplas till specifika mål 2, 4 och 5. 
Valda resultatindikatorer och koppling till specifikt 
mål bedöms som relevanta.  

OK.  
R.1 och R.2 kopplas till AKIS i 
uppdaterad interventionslogik 

Djurvälfärds-
ersättning för får, 
kor resp svin 

3,9 
 

3,9 
 

R38 (9) 
 

Noteras att interventionen bedöms ge direkta 
effekter på fler specifika mål och behov än vad som 
föreslås följas upp enligt resultatindikatorer. 

OK.  
I uppdaterad interventionslogik 
kopplas åtgärdsförslagen till 
specifikt mål 9 och R.44 

Investeringsstöd 
för jobb och 
tillväxt  

3,8 
 

3,8 
 

R31 (8) 
R32 (8) 

 

Noteras att interventionen bedöms ge direkta 
effekter på fler specifika mål och behov än vad som 
föreslås följas upp enligt resultatindikatorer.  

OK.  
I uppdaterad interventionslogik 
kopplas åtgärdsförslag 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft till specifikt mål 2 
och R.9 

Stöd till 
samarbete 
 

3,4,9 
 

3,5,9 
 

R10 (3) 
 

Noteras att interventionen bedöms ge direkta 
effekter på fler specifika mål och behov än vad som 
föreslås följas upp enligt resultatindikatorer. 

OK.  
I uppdaterad interventionslogik 
kopplas åtgärdsförslaget till 
samtliga specifika mål och 
föreslås följas upp genom R.1 
(Förbättrad prestation genom 
kunskap och innovation) 
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Några av resultatindikatorerna är obligatoriska för prestationsöversyn46. Av dessa kopplades följande 

resultatindikator inte till något av åtgärdsförslagen: 

 R.2047Förbättra luftkvaliteten: Andel utnyttjad jordbruksareal under understödda åtaganden om 

minskade ammoniakutsläpp 

Vidare noterades att det saknades koppling mellan föreslagna åtgärder och ytterligare 11 

resultatindikatorer. Vi rekommenderade därför i vår rapport 2021-04-23 att Jordbruksverket skulle se 

över kopplingen mellan resultatindikatorerna och föreslagna interventioner. Mot bakgrund av att 

åtgärdsförslag har tagits bort respektive tillkommit i den strategiska planen, samt att 

resultatindikatorer har ändrats och fått andra nummer, samt att kopplingen har setts över mellan 

åtgärdsförslag och resultatindikatorer i interventionslogiken har vi i förhandsutvärderingen 

genomfört en ny analys av kopplingen mellan resultatindikatorer och åtgärdsförslag. Resultatet av 

denna analys är följande: 

 I åtgärdsförslagen som presenteras i den strategiska planen saknas koppling till följande 

resultatindikatorer (19 stycken):  

- R.3 Digitalisering av jordbruket 

- R.5 Riskhantering 

- R.12 Anpassning till klimatförändringarna 

- R.13 Minska utsläpp från djuruppfödningssektorn  

- R.15 Förnybar energi från jordbruk, skogsbruk och andra förnybara källor 

- R.17 Beskogad mark 

- R.18 Investeringsstöd till skogssektorn 

- R.20 Förbättra luftkvaliteten 

- R.22 Hållbar hantering av näringsämnen 

- R.23 Hållbar vattenanvändning  

- R.30 Stödja hållbar skogsförvaltning 

- R.33 Förbättra Natura 2000-förvaltningen 

- R.34 Bevara landskapselement 

- R.35 Bevara bisamhällen 

- R.37 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden 

- R.40 Smart omställning av ekonomin på landsbygden 

- R.41 Sammanlänkning av landsbygden i Europa 

- R.42 Främja social delaktighet 

- R.43 Begränsa användningen av antimikrobiella medel 

 

 I den strategiska planen finns motivering till valda resultatindikatorer samt motivering till varför 

rekommenderade resultatindikatorer inom respektive specifikt mål inte valts. Det saknas dock 

motivering till varför resultatindikator R.13 inte valts.  

                                                           

46 Resultatindikatorer som är obligatoriska för prestationsöversyn när de används av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 109.1 a är markerade med PR bilaga 1 till förordningen 

47 Indikatorn hade tidigare nummer R.19 
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7 Bedömning av delar av effektkedjan 

Det tredje arbetssteget i utvärderingen av interventionsstrategin, målen och milstolparna är att 

bedöma sambandet mellan “inputs, outputs, results, impacts and their contributions to objectives” 48.  

7.1 Vad ska bedömas? 

Detta arbetssteg svarar på följande frågor i artikel 139 i förordningen  

d)  hur förväntade output kommer att bidra till resultaten,  

e)  om de kvantifierade målvärdena för resultat och delmål är lämpliga och realistiska i förhållande 

till det planerade stödet från EGFJ och Ejflu,  

I enlighet med Toolbox ingår följande i bedömningen: 

a)  The lessons learned concerning the contributions of expected outputs to results and targets 

from the past implementation periods have been taken into consideration when designing the 

CAP Strategic Plan.  

b)  The causal relationships between inputs, outputs, results and target values are clearly explained 

and complete:  

  i. The CAP Strategic Plan specifies how the expected outputs will be generated by the planned 

financial inputs allocated for specific interventions.  

  ii. The CAP Strategic Plan specifies how the expected results will be achieved with the expected 

outputs through the specific interventions.  

  iii. The CAP Strategic Plan shows how the expected results will contribute to each specific 

objective.  

c) Each intervention is clearly linked to one or more result indicators.  

d)  Targets are set for each relevant result indicator based on the designed interventions linked to 

that result indicator. 

e)  The target values for each result indicator are realistic, when taking into account critical factors 

such as:  

 i. The design of the related interventions and the financial allocation per intervention to generate 

the expected results.  

 ii. The lessons learned from the past implementation periods (e.g. the implementation profile of 

similar interventions in the past period (speed of absorption, identified bottlenecks and external 

conditions)).  

 iii. The experiences and capacity of beneficiaries to apply and to implement the designed 

interventions.  

 iv. The existence of reliable data sources.  

                                                           

48 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): 
Working steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic 
Working Group no 7 ‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 
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f)  The provided justification for the target values takes into account the critical factors and is in line 

with the assessment of needs.  

g)  Targets for result indicators related to the environment and climate related CAP specific 

objectives take into account the environment and climate architecture of the CAP Strategic Plan 

and already established long term national targets as stipulated in instruments listed in Annex XI 

to the SPR proposal.  

h)  The role of the enhanced conditionality (in terms of requirement, ambition, coverage, etc.) is 

taken into account in the strategy and intervention design. Even if areas subject to conditionality 

are not explicitly accounted for when defining result indicator targets, the role of conditionality 

should be considered when establishing both the strategy and the target setting. For example, if a 

Member State establishes a very demanding crop rotation standard in GAEC 8, it could be a good 

justification for why interventions on crop rotation are very targeted to a few areas and the 

related targets are quite low. 

7.2 Bedömning av delar av effektkedjan 

Vår bedömning när det gäller de båda frågorna i artikel 139 i förordningen redovisas på omstående 

sidor. Dessa bedömningar illustreras på följande sätt: 

OK Ja 

Motivering Nej 

 

När vi bedömer att kravet inte är uppfyllt finns i ”nej-rutan” en motivering till denna bedömning. 

Grundprincipen i strategiska planen är att alla interventioner måste ha minst en outputindikator och 

minst en resultatindikator. Outputindikatorerna används vid prestationsavslut medan 

resultatindikatorerna används vid prestationsöversyn49. 

Det finns ett antal risker förknippade med valet av målvärde för resultatindikatorerna: 

 Om ett målvärde inte uppnås måste detta förklaras och det kan bli aktuellt att göra en 

särskild handlingsplan. Det kan också innebära inställda utbetalningar och en sänkt budget.  

 Om målvärdet är för lågt satt och efterfrågan blir större än prognosticerat får interventionen 

avslutas i förtid alternativt minskas ersättningens storlek såvida inte medel kan omfördelas 

mellan åtgärderna. 

 Det finns också risk för felrapporteringar, vilket kan leda till inställda utbetalningar. 

Europeiska kommissionen (KOM) nämner som exempel på allvarlig avvikelse, svagheter i 

styrsystemet vilket kan leda till brister i rapportering. Avvikelser, som genom att de finns har 

en systematisk påverkan, exempelvis avsaknad av förvaltnings- och kontrollsystem eller 

sådana brister att rapporteringen av ”output” inte är tillförlitlig. 

                                                           

49 Jordbruksverket: Målberäkningar i strategiska planen, 2021-10-14 
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Tabell 6: I vilken utsträckning kommer förväntade outputs att bidra till resultat såsom dessa uttrycks i realistiska målvärden50? 

Intervention Specifikt mål Resultatindikator51 Outputindikator52 Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Grundläggande 

inkomststöd  

1 Stödja skäliga 

jordbruksinkomster 

och motståndskraft 

 

R.4 Koppling av inkomststöd till 

normer och god praxis: Andel 

utnyttjad jordbruksareal som 

omfattas av inkomststöd och är 

underställd villkor 

O.4 Antal hektar för 

grundläggande 

inkomststöd för 

hållbarhet 

R.4 och O.4:  

2023 – 2911000 

2024 – 2903000 

2025 – 2895000 

2026 –2887000 

2027 – 287900 

OK 

Målvärdet för R.4 

anges inte som 

andel utan som 

indikatorns 

täljare 

OK 

Stöd till unga jordbrukare 7 Locka unga 

jordbrukare och 

underlätta hållbar 

affärsutveckling 

 

R.36 Generationsskifte: Antal 

unga jordbrukare som etablerar sig 
med stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med uppdelning 
efter kön 

O.6 Antal hektar som 
får kompletterande 
inkomststöd för 
unga jordbrukare 

R.36:  

Totalt 4010 

O.6:  

160 000 per år 

OK OK 

  

                                                           

50 To what extent will the expected outputs contribute to results as expressed in realistic target values? 

51 Vår rapport från steg 2A baserades på det då gällande förslaget från kommissionen på resultatindikatorer. Det senaste förslaget från kommissionen, som är daterat 2021-
09-17, har använts i denna rapport. Det bör noteras att resultatindikatorerna ännu inte är fastställda. 

52 Det senaste förslaget på outputindikatorer från kommissionen, som är daterat 2021-09-17, har använts i denna rapport. Det bör noteras att outputindikatorerna ännu 
inte är fastställda. 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Ersättning för 

ekologisk produktion 

5 Främja hållbar 

utveckling och 

effektiv förvaltning 

av naturresurser 

6 Bevara livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

9 Livsmedelskvalitet 

och djurvälfärd 

 

 

R. 19 Förbättra och skydda marken: 
Andel utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden gynnsamma för 
markvård för att förbättra markkvalitet 
och biota (till exempel minskad 
jordbearbetning, marktäckning med 
grödor och växelbruk, inbegripet med 
baljväxter) 

R. 24 Hållbar och minskad användning av 
bekämpningsmedel: Andel utnyttjad 
jordbruksareal under understödda 
särskilda åtaganden som får stöd och 
leder till hållbar användning av 
bekämpningsmedel för att minska risker 
med och effekter av bekämpningsmedel 
såsom läckage av bekämpningsmedel 

R.29 Utveckling av ekologiskt jordbruk: 
Andel utnyttjad jordbruksareal som får 
stöd för ekologiskt jordbruk genom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med en 
uppdelning mellan bevarande och 
omställning 

R.31 Bevara livsmiljöer och arter: Andel 
utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden till stöd för 
bevarande eller återställande av biologisk 
mångfald, inbegripet jordbruksmetoder 
med högt naturvärde 

O.8 Antal hektar 

eller djurenheter 

som omfattas av 

miljösystem 

R.19, R.24, R.29, 

R.31: 

2023 - 402 400 

2024 - 410 700 

2025 - 419 200 

2026 - 428 000 

2027 - 436 900 

O8:  

Totalt 2097200 

OK OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Ersättning för 

mellangröda för 

kolinlagring, fånggröda 

och vårbearbetning för 

minskat kväveläckage 

4 Bidra till begränsning av 

och anpassning till  

klimatförändringar 

5 Främja hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser 

R.14 Lagring av koldioxid i 

mark och biomassa: Andel 

utnyttjad jordbruksareal under 

understödda åtaganden om att 

minska utsläpp eller bibehålla 

eller öka lagring av koldioxid 

(inbegripet permanent 

gräsmark, permanenta grödor 

med permanent grästäcke, 

jordbruksmark i våtmark och 

torvmark) 

R.21 Skydda vattenkvaliteten: 

Andel utnyttjad jordbruksareal 

under understödda åtaganden 

för kvaliteten i 

vattenförekomster 

O.8 Antal hektar 

eller djurenheter 

som omfattas av 

miljösystem 

R.14:  

2023 - 138000 

2024 - 178000 

2025 - 221000 

2026 - 225000 

2027 - 230000 

R.21:  

2023 - 168000 

2024 - 210000 

2025 - 255000 

2026 - 261000 

2027 - 267000 

O.8: Totalt 

2023 – 214000 

2024 – 256000 

2025 – 301000 

2026 – 307000 

2027 – 312000 

OK 

Målvärdet för 

resultat-

indikatorerna 

anges inte som 

andel utan som 

indikatorns 

täljare 

OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Ersättning för 

precisionsjordbruk - 

planering 

5 Främja hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser 

R.21 Skydda vattenkvaliteten: 

Andel utnyttjad jordbruksareal 

under understödda åtaganden 

för kvaliteten i 

vattenförekomster 

O.8 Antal hektar 

eller djurenheter 

som omfattas av 

miljösystem 

R.21 och O.8: 

2023 - 1100000 

2024 - 1200000 

2025 - 1300000 

2026 - 1400000 

2027 - 1400000 

OK 

Målvärdet för 

R.21 anges inte 

som andel utan 

som indikatorns 

täljare 

OK 

Nötkreatursstöd 1 Stödja skäliga 

jordbruksinkomster och 

motståndskraft 

R.8 Riktat stöd till jordbruk 

inom särskilda sektorer: Andel 

jordbruk som får kopplat 

inkomststöd för ökad 

konkurrenskraft, hållbarhet 

eller kvalitet 

 

O.11 Antal personer 

som får kopplat 

inkomststöd 

R.8:  

2023 - 1520 

2024 - 14800 

2025 - 14300 

2026 - 13900 

2027 - 13500 

O.11: 

1 420 000 per år  

OK 

Målvärdet för R.8 

anges inte som 

andel utan som 

indikatorns 

täljare 

OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 
målvärdena 
lämpliga och 
realistiska? 

Bedömning: Är 
det tydligt hur 
output bidrar 
till resultat? 

Producent-

organisationer – 

frukt och grönt 

2 Öka marknads-

orienteringen och 

konkurrenskraft 

3 Förbättra jord- 

brukarnas position i 

värdekedja 

R.9 Modernisering av jordbruk: Andel jordbruk 
som får investeringsstöd för att omstrukturera 
och modernisera, även förbättrad 
resurseffektivitet  

R.10 Bättre organiserade leveranskedjor:  
Andel jordbruk som deltar i producentgrupper, 
producentorganisationer, lokala marknader, 
korta leveranskedjecirklar och kvalitetssystem 
som får stöd genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken 

R.11 Koncentration av utbudet: Andel av 
värdet på saluförd produktion hos 
sektorsspecifika producentorganisationer eller 
producentgrupper med operativa program i 
vissa sektorer 

R.28 Miljö- eller klimatprestation genom 
kunskap och innovation: Antal personer som 
får rådgivning, utbildning, kunskapsutbyte eller 
deltar i operativa grupper inom europeiska 
innovationspartnerskap som stöds av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och som rör 
miljö- eller klimatprestation 

O.35 Antal 
understödda 
operativa program 

R.10:  
2023 – 0,27% 
2024 – 0,25% 
2025 – 0,23% 
2026 – 0,22% 
2027 – 0,20% 
2028 – 0,19% 
R.11: 
2023 – 42% 
2024 – 42% 
2025 – 43% 
2026 – 43% 
2027 – 44% 
2028 – 44% 
R.28: 180 per 
år  
R.9: 
2023 – 0,3% 
2024 – 1,7% 
2025 – 3,0% 
2026 – 4,4% 
2027 – 5,7% 
2028 – 6,6% 
O.33: 3 per år 

OK OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Biodlingssektorn  2 Öka marknads-

orienteringen och 

konkurrenskraft 

 

- O.37 Antal åtgärder 

eller enheter för 

bevarande eller 

förbättringar för 

biodling 

O.37, per år:  
Främjande, information och 
marknadsföring: 3  
Produktkvalitet: 1  
Rådgivning, tek stöd, utbildning 
etc: 4000  
Analys av honung och biodlings-
produkter: 2  
Tillämpad forskning: 4  
Varroa och bisjukdomar: 4 000  
Rationellare flytt av bisamhällen:  
4 000  
Utökning av antalet bi-samhällen: 
4 000  

OK 

6 olika stödåtgärder 

för biodlingssektorn – 

marknadsföring, 

produktkvalitet, 

rådgivning och 

tekniskt stöd, 

analyser, tillämpad 

forskning samt andra 

åtgärder 

Saknas 

resultatindikator  

Ersättning för 

skötsel av 

betesmarker och 

slåtterängar, 

inklusive 

komplement 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

 

R.31 Bevara livsmiljöer 

och arter: Andel utnyttjad 

jordbruksareal under 

understödda åtaganden 

till stöd för bevarande 

eller återställande av 

biologisk mångfald, 

inbegripet 

jordbruksmetoder med 

högt naturvärde 

O.14 Antal hektar 

(undantaget 

skogsbruk) eller antal 

andra enheter som 

omfattas av miljö- 

eller klimatåtaganden 

som går utöver de 

obligatoriska kraven 

R.31:  
2023 – 405800 
2024 – 406800 
2025 – 407800 
2026 – 408800 
2027 – 409600 

O.14: Totalt 2 114 300 

OK 

Målvärdet för R.31 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Ersättning för 

fäbodar 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

 

R.31 Bevara livsmiljöer och arter: Andel 
utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden till stöd för 
bevarande eller återställande av biologisk 
mångfald, inbegripet jordbruksmetoder 
med högt naturvärde 

O.14 Antal hektar 
(undantaget skogsbruk) 
eller antal andra 
enheter som omfattas 
av miljö- eller 
klimatåtaganden som 
går utöver de 
obligatoriska kraven 

R.31: 
15 100 per år 

O.14: 

16 674 per år 

OK 

Målvärdet för R.31 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 

Ersättning för 

skötsel av 

våtmarker och 

dammar 

5 Främja hållbar 

utveckling och 

effektiv förvaltning 

av naturresurser 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

 

R.21 Skydda vattenkvaliteten: Andel 
utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden för kvaliteten i 
vattenförekomster 

R.31 Bevara livsmiljöer och arter: Andel 
utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden till stöd för 
bevarande eller återställande av biologisk 
mångfald, inbegripet jordbruksmetoder 
med högt naturvärde 

O.14 Antal hektar 
(undantaget skogsbruk) 
eller antal andra 
enheter som omfattas 
av miljö- eller 
klimatåtaganden som 
går utöver de 
obligatoriska kraven 

R.21 och R.31: 
2023 – 11 000 

2024 – 11 500 
2025 – 12 000 
2026 – 12 500 
2027 – 13 000 

O.14:  
84 000 totalt 
under perioden 

OK 

Målvärdet för 

resultat-indikatorerna 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK, förutsatt att 

antagandena för 

insatsen infrias 

eller överträffas, 

vilket är vanskligt 

att bedöma 

Ersättning för 

skyddszoner och 

anpassade 

skyddszoner 

5 Främja hållbar 

utveckling och 

effektiv förvaltning 

av naturresurser 

 

R.21 Skydda vattenkvaliteten: Andel 
utnyttjad jordbruksareal under 
understödda åtaganden för kvaliteten i 
vattenförekomster 

O.14 Antal hektar 
(undantaget skogsbruk) 
eller antal andra 
enheter som omfattas 
av miljö- eller 
klimatåtaganden som 
går utöver de 
obligatoriska kraven 

R.21:  
2023 – 10900 
2024 – 11400 
2025 – 11900 
2026 – 11900 
2027 – 11900 

O.14: 
Totalt 58 000 

OK 

Målvärdet för R.21 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Ersättning för 

hotade 

husdjursraser 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

 

R.25 Miljöprestation inom 

djuruppfödningssektorn: Andel 

djurenheter under understödda åtaganden 

om att förbättra miljöhållbarheten 

O.19 Antal insatser 

eller enheter som 

stöder genetiska 

resurser 

R.25: 6 700 djur- 

enheter per år 

O.19:  

Djurenheter:  

6 500 per år 

Genbanker: 

2023 - 1 100 

2024 - 1 150 

2025 - 1 200 

2026 - 1 250 

2027 - 1 300 

OK 

Målvärdet för R.44 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 

Stöd till lantras-

föreningar 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

 

R.27 Miljö-/klimatrelaterade prestationer 

genom investeringar på landsbygden: 

Antal verksamheter som bidrar till 

miljömässig hållbarhet, klimatbegränsning 

och anpassningsmål på landsbygden 

O.19 Antal insatser 

eller enheter som 

stöder genetiska 

resurser 

R.27: 

Totalt 17 

O.19: 

Totalt 17 

 

OK OK 

Djurvälfärdsersä

ttning för får 

9 Livsmedels-

kvalitet och 

djurvälfärd 

R.44 Förbättra djurskyddet: Andel 

djurenheter som berörs av åtgärder som får 

stöd för att förbättra djurskyddet 

O.18 Antal 

djurenheter som 

omfattas av stöd för 

åtgärder för 

djurskydd, hälsa eller 

ökad biosäkerhet 

R.44:  

30 000 per år  

O.18:  

30 000 per år 

OK 

Målvärdet för R.44 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Djurvälfärds-

ersättning för 

kor 

9 Livsmedels-

kvalitet och 

djurvälfärd 

R.44 Förbättra djurskyddet: Andel 

djurenheter som berörs av insatser som får 

stöd för att förbättra djurs välbefinnande 

O.18 Antal 

djurenheter som 

omfattas av stöd för 

åtgärder för 

djurskydd, hälsa eller 

ökad biosäkerhet 

R.44:  

210 000 per år 

O.18:  

210 000 per år  

OK 

Målvärdet för R.44 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare 

OK 

Djurvälfärds-

ersättning för 

suggor 

9 Livsmedels-

kvalitet och 

djurvälfärd 

R.44 Förbättra djurskyddet: Andel 

djurenheter som berörs av insatser som får 

stöd för att förbättra djurs välbefinnande 

O.18 Antal 

djurenheter som 

omfattas av stöd för 

åtgärder för 

djurskydd, hälsa eller 

ökad biosäkerhet 

R.44:  

56 000 per år 

O.18:  

56 000 per år 

OK 

Målvärdet för R.44 

anges inte som andel 

utan som indikatorns 

täljare  

OK 

Kompensations-

stöd 

1 Stödja skäliga 

jordbruksinkomster 

och motståndskraft 

 

R.4 Koppling av inkomststöd till normer 

och god praxis: Andel utnyttjad 

jordbruksareal som omfattas av 

inkomststöd och är underställd villkor  

R.7 Ökat stöd till jordbruk i områden med 

särskilda behov: Procent ytterligare stöd 

per hektar i områden med större behov 

(jämfört med genomsnittet) 

O.12 Antal hektar 

som får stöd för 

områden med 

naturliga eller 

särskilda 

begränsningar, 

inbegripet en 

uppdelning efter 

områdestyp 

R.4: 1 075 000 

per år 

R.7: -53 

O.12: 1 075 000 

per år 

 

Målvärde för R.7 

redovisas enbart 

tillsammans med 

övriga åtgärder i 

indikatorn Målvärdet 

för R.4 anges inte 

som andel utan som 

delmängd av 

indikatorns täljare 

OK 

                                                           

53 I R.7 visar hur mycket mer inkomststöd (samtliga direktstöd samt kompensationsstöd) som ges till jordbrukare inom kompensationsområdena. I nuläget har inte hänsyn 
tagits till omfördelning och degressivitet i beräkningarna för dessa indikatorer. Detta pga. att det finns utestående frågor gällande omfördelning och degressivitet som 
kommer påverka målvärdena. 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Investeringsstöd 

för ökad 

konkurrenskraft 

2 Öka marknads-

orienteringen och 

konkurrenskraft 

R.9 Modernisering av jordbruk: Andel jordbruk 

som får investeringsstöd för att omstrukturera 

och modernisera, även för förbättrad 

resurseffektivitet 

O.20 Antal 

understödda insatser 

eller enheter för 

produktiva 

investeringar på 

jordbruk  

R.9:  

2023 - 140 

2024 - 930 

2025 - 1720 

2026 - 2510 

2027 - 3290 

2028 - 3780 

2029 - 4090 

O.20 

Totalt/år: 

2023 - 142 

2024 - 916 

2025 - 916 

2026 - 916 

2027 - 911 

2028 - 624 

2029 - 385 

OK OK 

Investeringsstöd 

för bevattnings-

dammar 

4 Bidra till 

begränsning av och 

anpassning till  

klimatförändringar 

R.16 Investeringar kopplade till klimatet: 

Andel jordbruk som genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken får investeringsstöd som 

bidrar till begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna samt till produktion av 

förnybar energi eller biomaterial 

O.20 Antal 

understödda insatser 

eller enheter för 

produktiva 

investeringar på 

jordbruk 

R.16: Totalt 

300 

O.20: Totalt 

300 

 

OK OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Investeringsstöd 

för 

kalkfilterdiken 

5 Främja hållbar 

utveckling och 

effektiv förvaltning 

av naturresurser 

R.26 Investeringar kopplade till naturresurser: 

Andel jordbruk som får stöd för produktiva och 

ickeproduktiva investeringar genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken rörande vård 

av naturresurser 

O.20 Antal 

understödda insatser 

eller enheter för 

produktiva 

investeringar på 

jordbruk 

R26:  

Totalt 94 

O.20:  

Totalt 105 

OK 

Målvärdet för 

resultatindikatorn 

redovisas i antal  

OK 

Investeringsstöd 

för vattenvårds-

åtgärder  

5 Främja hållbar 

utveckling och 

effektiv förvaltning 

av naturresurser 

6 Bevara 

livsmiljöer, 

landskap och 

biologisk mångfald 

R.26 Investeringar kopplade till naturresurser: 

Andel jordbruk som får stöd för produktiva och 

ickeproduktiva investeringar genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken rörande vård 

av naturresurser  

R.32 Investeringar kopplade till biologisk 

mångfald: Andel jordbruk som genom den 

gemensamma jordbrukspolitiken får 

investeringsstöd som bidrar till biologisk 

mångfald 

O.21 Antal 
understödda insatser 
eller enheter för 
ickeproduktiva 
investeringar på 
jordbruk 

R.26:  

Totalt 451 

R.32:  

Totalt 83 

O.21:  

Totalt 598 

OK 

Målvärden för 

resultatindikatorerna 

redovisas i antal 

OK 

Investeringsstöd 

för diversifiering 

och utveckling 

av livsmedels-

kedjan 

3 Förbättra jord- 

brukarnas position i 

värdekedja 

8 Främja 

sysselsättning, 

tillväxt och 

jämställdhet 

R.39 Utveckla ekonomin på landsbygden: 

Antal landsbygdsföretag, inbegripet 

bioekonomiföretag, som utvecklats med stöd 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

O.24 Antal 

understödda insatser 

eller enheter för 

produktiva 

investeringar utanför 

jordbruk 

R.39:  

Totalt 610 

O.24:  

Totalt 646 

Nej,  

knapphändig analys 

om varför man 

kommit fram till 

dessa målvärden 

Nej, knapphändig 

analys av hur 

output bidrar till 

resultat 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Startstöd 7 Locka unga jordbrukare 

och underlätta hållbar 

affärsutveckling 

R.36 Generationsskifte: Antal unga 

jordbrukare som etablerar sig med 

stöd från den gemensamma 

jordbrukspolitiken, med uppdelning 

efter kön 

O.25 Antal unga 

jordbrukare som får 

etableringsstöd 

R.36: Totalt 

613 

O.25: Totalt 

613 

 

OK OK 

Stöd till 

samarbete 

Samtliga, 1-9 R.1 Förbättrad prestation genom 

kunskap och innovation: Antal 

personer som får rådgivning, 

utbildning, kunskapsutbyte eller deltar 

i operativa grupper inom europeiska 

innovationspartnerskap som stöds av 

den gemensamma jordbrukspolitiken i 

syfte att förbättra hållbara 

ekonomiska, sociala, miljömässiga, 

klimatmässiga och resurseffektiva 

prestationer 

O.32 Antal andra 

understödda 

samarbetsinsatser 

eller 

samarbetsenheter 

R.1: Totalt 

2050 

O.32: Totalt 

440 

 

OK OK 
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Innovationsstöd  

EIP-Agri   

2 Öka marknads-
orienteringen och 
konkurrenskraft 

4 Bidra till begränsning 
av och anpassning till  
klimatförändringar 

5 Främja hållbar 

utveckling och effektiv 

förvaltning av 

naturresurser 

R.1 Förbättrad prestation genom kunskap 

och innovation: Antal personer som får 

rådgivning, utbildning, kunskapsutbyte eller 

deltar i operativa grupper inom europeiska 

innovationspartnerskap som stöds av den 

gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att 

förbättra hållbara ekonomiska, sociala, 

miljömässiga, klimatmässiga och 

resurseffektiva prestationer 

R.2 Kopplingar mellan rådgivning och 

kunskapssystem: Antal rådgivare som får 

stöd för att integreras inom kunskaps- och 

innovationssystem inom jordbruket (AKIS). 

O.1 Antal operativa 

grupprojekt inom 

europeiska 

innovations-

partnerskap 

 

R.1: Totalt 

1 800 

R.2: Totalt 92 

O.1: Totalt 

328 

 

OK OK 

Stöd till 

kompetens-

utveckling 

Samtliga, 1-9 R.1 Förbättrad prestation genom kunskap 

och innovation: Antal personer som får 

rådgivning, utbildning, kunskapsutbyte eller 

deltar i operativa grupper inom europeiska 

innovationspartnerskap som stöds av den 

gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att 

förbättra hållbara ekonomiska, sociala, 

miljömässiga, klimatmässiga och 

resurseffektiva prestationer 

R.2 Kopplingar mellan rådgivning och 

kunskapssystem: Antal rådgivare som får 

stöd för att integreras inom kunskaps- och 

innovationssystem inom jordbruket (AKIS). 

O.31 Antal 
understödda lokala 
utvecklingsstrategier 
(Leader) eller 
förberedande 
åtgärder 

R.1: 

Totalt 43 000 

R.2:  

Totalt 650 

O.33:  

Totalt 260 

 

OK Inte tydligt vilken 

outputindikator 

som avses 

användas – O.31 

eller O.33 – då 

både anges i SP  
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Intervention Specifikt mål Resultatindikator Outputindikator Målvärde 

Bedömning: Är 

målvärdena 

lämpliga och 

realistiska? 

Bedömning: Är 

det tydligt hur 

output bidrar 

till resultat? 

Stöd till Leader 8 Främja 

sysselsättning, 

tillväxt och 

jämställdhet 

R.38 Leader-omfattning: Andel av 

landsbygdsbefolkningen som omfattas av 

lokala utvecklingsstrategier 

O.31 Antal 

understödda lokala 

utvecklingsstrategier 

(Leader) eller 

förberedande 

åtgärder 

O.31: Totalt 

40 

R.38: Totalt 

74% 

OK 

Målvärdet för 

resultatindikatorn har 

en hög ambitionsnivå, 

men bygger på 

historiska data av 

intresset för Leader.  

OK 
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8 Samstämmighet och förhållande till andra relevanta instrument 

8.1 Vad ska bedömas? 

Utvärderingsteamet har i detta kapitel analyserat om den föreslagna strategiska planen är internt 

samstämmig och hur den förhåller sig till andra relevanta instrument. 

Detta svarar på den andra frågan i artikel 139 i förordningen, d v s 
 

b) om den föreslagna strategiska GJP-planen är internt samstämmig och hur den förhåller sig till andra 

relevanta instrument 

Kraven på förhandsutvärderingen beskrivs på följande sätt i Toolbox: 

Relevance expresses the extent to which the intervention strategy is pertinent to the needs identified in the 

SWOT analysis of the current situation.  

The internal coherence of the CAP Strategic Plan’s intervention strategy expresses the extent to which there 

is consistency between the identified needs, the general and specific objectives, the interventions and 

allocated financial resources. It also relates to the complementarity and synergy between the interventions 

in achieving the specific and general objectives.  

The external coherence of the CAP Strategic Plan concerns the relationship of the CAP Strategic Plan with 

other relevant instruments (e.g. ESI funds, EU, national and regional policies and legislation, financial 

instruments, and international treaties where the EU is signatory).  

The ex-ante evaluation explores if the interventions designed and grouped around specific objectives are 

capable to address the identified needs and to achieve the CAP objectives.  

Furthermore, the ex-ante evaluation investigates, to what extent interventions work in synergy and whether 

negative trade-offs are addressed and minimised where possible.  

In this regard, Article 125(3) of the SPR proposal specifies that the ex-ante evaluation shall appraise:  

(a) the contribution of the CAP Strategic Plan to the CAP specific objectives, taking into account national and 

regional needs and potentials for development as well as lessons drawn from the implementation of the CAP 

in previous programming periods.  

(b) the internal coherence of the proposed CAP Strategic Plan and its relationship with other relevant 

instruments.  

Vidare ska följande bedömas: 

- To what extent does the CAP Strategic Plan demonstrate greater overall contributions to environmental 

and climate related objectives?   

 

Detta sker inom ramen för den strategiska miljöbedömningen (se bilaga 5). Bedömningen innefattar i 

enlighet med Toolbox följande:  



84 

 

 

 

a) The CAP Strategic Plan intervention strategy describes how the CAP Strategic Plan addresses the 

environmental and climate related national, regional, and/or local needs identified through the SWOT/needs 

assessment. 

b) The CAP Strategic Plan intervention strategy shows how conditionality, interventions (including planned 

forms of support and budgetary allocations) and their combination ensure a greater contribution to the 

environment/climate related specific objectives to achieve greater effects on environment/climate 

compared to the baseline situation in 2021.  

c) The CAP Strategic Plan shows more ambitious targets in relation to the environment and climate 

objectives compared to the previous period. 

8.2 Bedömning av i vilken grad den strategiska planen är samstämmig internt  

8.2.1 Vad ska bedömas? 

Bedömningen av i vilken grad den strategiska planen är samstämmig internt innefattar följande: 

a) The lessons learned regarding the internal coherence of rural development programmes and Pillar I 

operations from the past implementation periods have been taken into consideration when designing the 

intervention strategy of the CAP Strategic Plan.  

b) There is complementarity and synergies among the interventions (and their planned forms of support) in 

reaching the programmed specific objective.  

c) There is coherence, synergies and balance between the interventions across all the programmed specific 

objectives set out in Article 6(1) (i.e. there are interventions which contribute to several specific objectives 

and support each other working in synergy, or there are interventions which compensate or mitigate the 

negative trade-off between other interventions and avoid incompatibilities in the achievement of specific 

objectives).  

d) There is coherence, synergies and balance between the different objectives at the horizontal level, 

including the specific interventions designed for each objective and towards the general and cross-cutting 

objectives. This includes possible trade-offs between different objectives.  

e) The CAP Strategic Plan intervention strategy demonstrates consistency by showing clear links to the 

SWOT analysis and to the assessment of needs.  

Förhandsutvärderaren gör i avsnitt 8.2.2 – 8.2.5 en bedömning när det gäller var och en av dessa aspekter 

(a-e). De båda aspekterna som avser bedömning av koherens, synergier och balans, d v s c) och d), behandlas 

båda i avsnitt 8.2.4.  

8.2.2 Vår bedömning av om tidigare erfarenheter har tagits till vara 

Vår bedömning är att tidigare erfarenheter har tagits till vara i den utsträckning som har varit möjligt. Det 

finns dock allvarliga brister i hur effekterna i tidigare program har följts upp och utvärderats. Det finns därför 

betydande kunskapsluckor och forskningsläget är i många avseenden oklart. Effekterna av GJP 2023–2027 

bör därför följas upp och utvärderas betydligt mer systematiskt i syfte att skapa förutsättningar för ett 

kontinuerligt lärande. En möjlighet som med framgång har tillämpats inom andra sektorer är att en lärande 

utvärdering genomförs parallellt med implementeringen av programmet och att denna fortlöpande bidrar 

med analyser av utvecklingen som underlag för lärande.  
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8.2.3 Vår bedömning av komplementaritet och synergier 

Vi bedömer att det finns komplementaritet och synergier mellan åtgärderna i den strategiska planen. Det 

bör dock noteras att det även finns åtgärder som inte inrymts i den strategiska planen som i stället kommer 

att få nationell finansiering och som är komplementära i förhållande till åtgärderna som finns inom GJP. 

Frågan om synergier kan inte begränsas till enbart de åtgärder som ryms inom ramen för den strategiska 

planen utan måste ses i relation till övriga utvecklingsinsatser inom sektorn. 

8.2.4 Vår bedömning av koherens, synergier och balans  

Vår bedömning är att det finns koherens, synergier och balans mellan de olika åtgärderna i den strategiska 

planen. Det finns flera åtgärder som bidrar till mer än ett specifikt mål. Det finns också synergier mellan olika 

åtgärder, vilka beskrivs i den strategiska planen. Balansen mellan olika åtgärder förefaller adekvat. Det är 

dock tveksamt om föreslagna åtgärder sammantaget bidrar till minskade koldioxidutsläpp i ett globalt 

perspektiv. I klimatarbetet krävs en helt annan ansats än det snäva nationella produktionsbaserade 

perspektivet (se vidare kapitel 12).  

8.2.5 Vår bedömning av konsistens mellan SWOT-analys, behovsanalys och interventionsstrategi 

Flera av våra rekommendationer i förhandsutvärderingen gäller förtydligande av kopplingen mellan 

SWOT-analysen och behovsanalysen. Dessa har i flera fall förtydligats under beredningen av den 

strategiska planen. Vidare har kompletteringar av evidens skett i flera fall, motiveringar har utvecklats 

och preciseringar av behov har tillkommit. Vår bedömning är att det finns god konsistens mellan 

SWOT-analys och behovsanalys i den strategiska planen.  

Interventionerna möter med få undantag sådana behov som har identifierats i behovsanalysen. Dock 

finns vissa frågetecken när det gäller interventionsstrategiens ändamålsenlighet när det gäller några 

av målen. Det gäller främst den strategiska planens effektivitet vad gäller att öka lönsamheten inom 

jordbruket och planens ändamålsenlighet för att minska klimatavtrycket (se vidare kapitel 12). 

Vi har i tidigare rapport noterat att målen i förordningen är formulerade mer som aktiviteter (vad som ska 

göras) snarare än som förväntade resultat (vad som ska uppnås). Därför menade vi att det kunde finnas skäl 

att under den pågående processen kring framtagande av förordningen även aktualisera en vidareutveckling 

av målstrukturen och resultatramverket, för att förtydliga målhierarkin och målformuleringarna utifrån den 

förändringsteori (Theory of Change) som förordningen baseras på.  

För varje specifikt mål samt det övergripande målet finns framtagen en interventionslogik. I många fall är det 

dock svårt att visa på ett tydligt samband mellan en viss åtgärd och en kort- eller långsiktig effekt. 

Verkligheten är mycket komplex och en interventionsstrategi är av nödvändighet en förenklad bild av denna 

komplexitet. Effektkedjorna är sällan endimensionella. Ofta bidrar flera åtgärder gemensamt till en viss 

effekt, där effekten uteblir om den ena åtgärden genomförs, men inte de(n) andra. Effekten av en åtgärd kan 

påverka utfallet av en annan åtgärd eller vilka resurser som används för denna åtgärd. Osv.  

Det kan mycket väl finnas en tydlig interventionslogik för varje mål och/eller för varje åtgärd, men ändå 

uppstå problem för helheten. Det är därför viktigt att det finns en tydlig förändringsteori (”Theory of 

Change”) bakom hela arbetet med GJP. Förändringsteorin ska beskriva de antaganden om samband och 

länkar som gör det möjligt för jordbrukssektorn och landsbygderna att med hjälp av stödet genom GJP skapa 
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en sådan utveckling att det övergripande målet54 uppnås. En förändringsteori beskriver olika tänkbara steg 

från ”input” till övergripande mål, där det som är värdeskapande i effektkedjorna står i fokus. 

Avsaknaden av en tydlig förändringsteori gör det svårt att utforma ett resultatramverk, som effektivt styr 

mot det övergripande målet. Det gör det också svårt att utforma åtgärdspaketet så att eftersträvade effekter 

uppnås. Ett exempel på detta är klimatet (se vidare kapitel 12). 

8.3 Bedömning av hur den strategiska planen förhåller sig till andra relevanta instrument 

8.3.1 Vad ska bedömas? 

Bedömningen av hur den strategiska planen förhåller sig till andra relevanta instrument i innefattar följande: 

a) The lessons learned concerning the external coherence of rural development programmes and Pillar I 

operations from the past implementation periods have been taken into consideration while designing the 

CAP Strategic Plan.  

b) The intervention strategy of the CAP Strategic Plan clearly shows the contributions to relevant policy 

objectives and targets of national, EU and international policies and/or strategies signed by the EU (e.g. 

external national or regional policies mentioned in the SWOT and needs assessment, EU Youth strategy, EU 

Biodiversity strategy, EU Climate action 2050 Long-term strategy, EU strategy for the Danube regions, EU 

Employment strategy Paris agreement, national climate and energy plans).  

c) The CAP Strategic Plan provides a clear overview of the demarcation, complementarities, synergies and 

coordination between the CAP Strategic Plan conditionality, interventions and other interventions funded by 

other Union funds active in rural areas and/or addressing similar beneficiaries, actors and/or areas of work.  

d) The intervention strategy of the CAP Strategic Plan is consistent with the legislative instruments 

(including programmes and plans derived therefrom) concerning the environment and climate as listed in 

Annex 11 to the SPR proposal and contribute to the established long-term national targets stipulated in / 

derived from these instruments. In particular, strategic and management plans at the national and regional 

levels descending from EU legislation such as the Prioritised Action Framework, the Nitrate Action Plan and 

the River Basin Management Plans should be taken in account. With respect to environment, climate, young 

farmers and risk management the CAP Strategic Plan shows consistency and complementarity of its 

interventions with the relevant EU, national and regional interventions in the above areas.  

e) Potential overlaps (double financing) or funding gaps between relevant policy instruments and 

interventions are adequately addressed by the coordination and demarcation mechanisms proposed, 

including avoiding these overlaps and possible gaps.  

8.3.2 Vår bedömning av om tidigare erfarenheter har tagits till vara 

Vår bedömning är att tidigare erfarenheter har tagits till vara i den utsträckning som har varit möjligt i 

SWOT- och behovsanalyserna. Det finns dock brister i hur effekterna i tidigare program har följts upp och 

utvärderats både på EU-nivå och nationell nivå. Det finns därför betydande kunskapsluckor och 

forskningsläget är i många avseenden oklart. För att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande bör 

                                                           

54 D v s det övergripande målet för en framtida GJP och inte det mål som i nuvarande översättning kallas ett 
övergripande mål, men som är ett tvärgående mål.  
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en lärande utvärdering genomförs parallellt med implementeringen av programmet 2023 - 2027, där denna 

fortlöpande bidrar med analyser av utvecklingen.  

8.3.3 Vår bedömning av bidrag till relevanta policys och mål 

Vi bedömer att förslaget till strategisk plan ger adekvata bidrag till de relevanta policies och mål som åsyftas 

i punkt b) i föregående avsnitt. Ett undantag är dock den strategiska planens bidrag till klimatomställningen 

enligt ”EU Climate action 2050 Long-term strategy”. Detta utvecklas närmare i kapitel 12. Vidare finns det 

delar i ”EU Biodiversity strategy”, som bör uppmärksammas i implementeringen av den strategiska planen. I 

den strategiska planen finns också förslag till åtgärder där den direkta tillämpningen får effekter inom 

vattenområdet och måste prövas mot Vattendirektivet55. Detta har utvecklats närmare i den strategiska 

miljöbedömningen. 

8.3.4 Vår bedömning av den strategiska planens beskrivning av komplementaritet, synergier och 

koordinering 

Den fondgemensamma förordningen 2021/1060 innehåller gemensamma bestämmelser för bland annat 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Europeiska havs-, 

fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). Dessa fonder kan också verka på landsbygden. Enligt art 63.9 i 

förordning 2021/1060 om fondgemensamma bestämmelser är det tillåtet att en insats erhåller stöd från en 

eller flera fonder eller från ett eller flera program och från andra unionsinstrument. Även om motsvarande 

bestämmelse saknas i förordningen om GJP-strategisk plan kan det alltså vara möjligt för fonder att 

samverka. Detta beskrivs på ett bra sätt i den strategiska planen. 

Inom den strategiska planen samlas åtgärder som finansieras av såväl EGFJ som Ejflu. Dessa har tidigare varit 

separata, vilket har lett till behov att säkerställa samordning. Ett samordningsbehov finns även 

fortsättningsvis, men det ingår numera i själva strukturen för strategisk plan. 

Vidare finns i förslaget till strategisk plan tillräcklig information om komplementariteten med andra 

unionsinstrument, däribland Horisont Europa och Life. 

8.3.5 Vår bedömning avseende legala instrument 

Interventionsstrategin är i huvudsak konsistent med relevanta legala instrument på EU-nivå och nationell 

nivå när det gäller miljö, klimat och unga lantbrukare och kraven på komplementaritet uppfylls av flera 

åtgärder. 

Det bör dock noteras att den strategiska planen är otillräcklig för att målen i den svenska livsmedelsstrategin 

ska kunna uppnås. Det är också tveksamt om den strategiska planen bidrar till en begränsning av de global 

klimatutsläppen eftersom fokus är enbart på de territoriella utsläppen från jordbruket i Sverige. Vi har 

närmare utvecklat våra synpunkter på klimataspekterna i kapitel 12.  

Vidare finns andra legala instrument utanför GJP som motverkar möjligheterna att nå målen. 

Subventionerna av användningen av fossila bränslen bör exempelvis tas bort helt. Motsvarande medel bör 

istället användas för stöd till en verklig klimatomställning av transporter inom jordbruket, såsom 

                                                           

55 Se “EU:s ramdirektiv om vatten – integrerad förvaltning av avrinningsområden i Europa” på Europeiska 

kommissionens websida. 
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transporteffektivisering, skapande av förutsättningar för genomförandet av reduktionsplikt för 

arbetsmaskiner och fordon samt ersättning av transportbehov med digitala lösningar.  

8.3.6 Vår bedömning av potentiella överlappningar eller finansieringsgap 

Bredbandsutbyggnad är mycket viktigt för landsbygdsutvecklingen. För denna utbyggnad har tidigare funnits 

möjlighet att söka stöd antingen via det tidigare landsbygdsprogrammet eller genom ett annat program med 

nationell finansiering. Bredbandsutbyggnaden föreslås inte ingå i GJP 2023–2027 utan istället finansieras helt 

nationellt. Risken för potentiell överlappning mellan olika stödformer för bredbandsutbyggnad är därmed 

eliminerad. En nationell finansiering är dock formellt ettårig och åtgärden måste årligen konkurrera med 

andra statliga åtaganden i budgetprocessen. Det finns därmed en risk att bredbandsutbyggnaden inte 

långsiktigt får den nationella finansiering som är nödvändig. 

Det finns ett antal åtgärder som i och för sig skulle vara motiverade att ingå i förslaget till strategisk plan, 

men som inte budgetutrymmet räcker till för. Här föreslås i stället nationell finansiering, vilket innebär 

samma risk som för bredbandsutbyggnaden att bli bortprioriterat i budgetprocessen.  
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9 Synergier 

9.1 Vad ska bedömas? 

Det fjärde arbetssteget i utvärderingen av interventionsstrategin, målen och milstolparna är en bedömning 

av synergier mellan specifika mål och interventioner56.  

I enlighet med Toolbox 3.2 granskas i förhandsutvärderingen följande: 

The evaluator should also look at the possible interactions between interventions (complementarities, 

synergies and negative trade-offs) and the planned outputs, results and impacts. This includes possible 

compensations and mitigations with other types of interventions and/or conditionality. Synergies concern 

both:  

- interactions between the interventions linked to the same specific objective as well as;  

- interactions between the interventions linked to different specific objectives and across the whole CAP 

Strategic Plan.  

The evaluator assesses how these interactions work together to achieve the CAP general objectives and 

generate the expected impacts on the sectors, regions and rural areas in the Member State.  

The ex-ante evaluator may ask:  

1) Are there synergies between the different interventions linked to the same specific objective?  

2) In case there are contradictions between the different interventions, are there interventions and/or 

conditionality linked to the same specific objective which can compensate or mitigate them?  

3) Are there synergies between the interventions and/or conditionality linked to different specific 

objectives?  

4) In case there are contradictions between interventions linked to different specific objectives are there 

interventions and/or conditionality which would compensate or mitigate them? 

Answering these questions can help the evaluator to see if the interventions and objectives work in synergy. 

Recommended changes could include suggestions of different combinations of interventions as linked to the 

specific objective, or to suggest including new interventions, which can compensate/mitigate the negative 

trade-offs. 

9.2 Vår bedömning av synergier mellan specifika mål och interventioner 

De nio specifika målen är delvis överlappande. Cirka hälften av åtgärdsförslagen är kopplade till bara ett av 

de specifika målen medan övriga har en koppling till två eller flera mål. För två av åtgärdsförslagen (stöd till 

samarbete och stöd till kompetensutveckling) anses det t o m finnas en koppling till samtliga mål. Denna 

komplexitet har diskuterats närmare i tidigare avsnitt. En slutsats är att det finns åtskilliga exempel på 

potentiella synergier mellan åtgärder och även komplementaritet mellan flera av dem.  

                                                           

56 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2019): Working 
steps for the appraisal of the intervention strategy of the CAP Strategic Plan. Tool 3.2 - Thematic Working Group no 7 
‘Preparing for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan’, Nov 2019 
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En förutsättning för att åtgärder för miljö och klimat ska kunna realiseras är att det finns ett 

konkurrenskraftigt jordbruk. Det är därför av grundläggande betydelse att GJP skapar gynnsamma 

förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart jordbruk. Enhetliga krav och likartad struktur ger en annan form 

av synergier utifrån jordbrukarens perspektiv. Om det inte finns rimliga proportioner mellan den 

administrativa bördan för jordbrukaren och det ekonomiska stöd som erhålls används inte stödet och den 

potentiella effekten uteblir.  

Ytterligare åtgärder för ökad produktion hade varit motiverat för att säkerställa en ekonomiskt och socialt 

hållbar livsmedelsproduktion. Inriktningen på den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023 - 2027 är mer 

grön- och hållbarhetsinriktad än tidigare. Många av åtgärdsförslagen för den kommande strategiska planen 

är visserligen lika de som finns i dagens landsbygdsprogram och jordbrukspolitik. Vissa nya åtgärdsförslag har 

tillkommit och stödnivåer och budget är annorlunda jämfört med dagens situation. Den föreslagna 

inriktningen innebär mer medel för miljö- och klimatåtgärder och en minskning av omfattningen av 

gårdsstödet. Detta innebär en risk för fortsatt minskning av antalet jordbruksföretag och för produktionen 

inom sektorn. Dessutom kan för stor omallokering från direktstöd till andra åtgärder få negativa 

konsekvenser för miljöåtgärderna också. Exempelvis innebär omfördelning av medel från gårdsstöd och 

nötkreatursstöd till eco-schemes att företag som hävdar naturbetena eller sköter mark med 

kompensationsbidrag tappar stöd, vilket har negativa konsekvenser för skötsel och arealer om inte de 

samtidigt kompenseras. En fortsatt ökning av den ekologiska produktionen som inte svarar mot 

konsumenternas efterfrågan och som minskar produktionens storlek och effektivitet är negativt ur 

klimatperspektivet. Det kan finnas liknande kopplingar mellan gårdsstöd och andra åtgärder, men det saknas 

för närvarande underlag för en sådan analys.   

Även hur GJP förhåller sig till andra krav som ställs på jordbrukaren har betydelse för vilket genomslag olika 

interventioner kan få och därmed bidra till måluppfyllelsen. Vid olika typer av målkonflikter i regelverken 

eller svårbedömda eller stora risker för jordbrukaren avtar också intresset för en åtgärd. Ju svårare och mer 

oöverblickbart det är att verka inom en sektor desto mindre blir intresset för att vara kvar eller att söka sig 

till sektorn. Exempelvis har antalet lagkrav som berör lantbruket ökat med 120 % under tjugoårsperioden 

1996 och 201657. Ett lantbruksföretag kunde 2016 behöva föra 22 olika journaler och söka 36 olika tillstånd 

(eller göra anmälningar). Även här finns det potentiella synergier och möjliga effektiviseringar. 

Nytt för denna period av GJP är att medlemsstaterna själva ska bättre anpassa GJP till nationella behov, som 

till exempel den svenska livsmedelsstrategin och miljömålen. Tillämpningen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken är förenad med en omfattande administration, som är betungande såväl för företag och 

andra stödmottagare som för berörda myndigheter. Den svenska regeringens utgångspunkt är därför att 

möjligheter till förenkling som ges i förberedelserna för, och genomförandet av, den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken för kommande period ska tas tillvara. Särskilt viktigt är det att åstadkomma förenklingar 

av betydelse för företagen, samt uppnå korrekt och effektiv förvaltning av den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken. Jordbruksverket har inrättat en förenklingsgrupp som ska analysera olika förslag och steg 

i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv. Vår bedömning är att det är mycket viktigt att stödens utformning 

är attraktiv och att dokumentationskrav och andra krav på stödmottagarna inte utgör hinder för att den 

potential till positiva effekter som åtgärderna innebär kommer att tas till vara i praktiken. 

                                                           

57 SLU: Projektet ”Byråkratin i lantbruket belastar och kostar” 
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aem/amnen-och-verksamhet 
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10 Effektivitet (EFFECTIVENESS and EFFICIENCY) 

10.1 Vad ska bedömas? 

Förhandsutvärderingen ska omfatta en bedömning av följande: 

Effectiveness is the extent to which objectives pursued by an intervention are achieved. It is calculated by 

relating an output, result or impact indicator to a quantified objective.  

Efficiency concerns the best relationship between resources employed and results achieved in pursuing a 

given objective through an intervention. Efficiency addresses the question whether greater effects could 

have been obtained with the same budget or whether the same effects could have been obtained at a lower 

cost?  

The ex-ante evaluation assesses the chain of effects between the budgetary inputs for the designed 

interventions and their expected outputs, results and impacts. Inputs can be planned in the form of grants or 

financial instruments. The assessment of the expected effects helps to check if the target values and annual 

milestones of the result indicators have been realistically established and calculated properly based on the 

amount of allocated inputs, planned outputs and results.  

In this respect, Article 125(3) of the proposed regulation for the CAP Strategic Plan specifies, that the ex-ante 

evaluation shall appraise:  

(c) the consistency of the allocation of budgetary resources for the specific objectives of the CAP Strategic 

Plan.  

(d) how the expected outputs will contribute to results.  

(e) whether the quantified target values for results and milestones are appropriate and realistic with regard 

to the support envisaged from the EAGF and EAFRD.  

(h) the suitability of the milestones selected for the performance framework.  

(j) the rationale for the use of financial instruments financed by the EAFRD.  

 

Punkt h) (the suitability of the milestones selected for the performance framework) har strukits i 

förordningen. Punkt d) och e) har behandlats ovan i kapitel 7. Därmed återstår bara punkt c) och j). 

Det bör dock observeras att det i förordningen har inkluderats en punkt i) ”measures planned to reduce the 

administrative burden on beneficiaries”, vilken dock inte nämns i underlaget för utvärderingsarbetet. 

Detta innebär att en bedömning av följande aspekter förväntas: 

(c) the consistency of the allocation of budgetary resources for the specific objectives of the CAP Strategic 

Plan. (i) measures planned to reduce the administrative burden on beneficiaries 

(j) the rationale for the use of financial instruments financed by the EAFRD  

I enlighet med Toolbox bedöms följande när det gäller finansiella instrument: 

a) The provided justification for using or not using financial instruments to implement the CAP Strategic Plan 

interventions is supported by relevant evidence from the SWOT and assessment of needs as well as common 

context indicators which show the socio-economic status of potential beneficiaries (e.g. C14, 15, 16 and C25, 

26, 27 and 28). 
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b) The definitions, type and main conditions of the planned financial instruments are provided in the 

description of the intervention and they are consistent with the justification for using financial instruments 

financed by the EAFRD. 

c) The annual financial allocations for each intervention include, where applicable, a breakdown of the 

amounts planned for grants and amounts planned for financial instruments. 

d) There is a consistent link provided between the use of financial instruments as inputs and the expected 

outputs and results. 

e) In case the Managing Authority decides in its CAP Strategic Plan to contribute EAFRD resources to 

InvestEU26 the justification provided for that decision is based on evidence and is in line with the national 

and/or regional needs. 

f) The expected contribution of Invest EU to the achievement of the policy objectives under the CAP 

Strategic Plan is described. 

10.2 Vår bedömning av effektiviteten 

10.2.1 Budgetallokeringen 

En bedömning av budgeten görs i kapitel 11. 

10.2.2 Administrativ börda 

Förvaltningen av stöden inom jordbrukspolitiken har under den innevarande perioden varit 

administrativt betungande för såväl myndigheter som för de stödsökande58.  

En ambition i arbetet med GJP 2023 - 2027 har genomgående varit att få en enklare och effektivare GJP 

genom minskad administrativ börda (för såväl myndigheter som företag) och även få ett effektivare 

genomförande. GJP innehåller nu färre stöd med färre och enklare villkor samtidigt som antalet 

stödmyndigheter minskat. Vissa stöd har avslutats och överlappningar mellan GJP och nationella stöd har, 

där det varit möjligt, åtgärdats. Det gäller till exempel bredband, som kommer att hanteras helt nationellt. 

Några betungande och krångliga villkor har slopats som femåriga åtagandandeplaner, stödrätter mm. Under 

perioden 2023–2027 kommer bland annat en utökad användning av enhetsbelopp, enhetliga stödnivåer och 

ettåriga miljöstöd att bidra till en enklare administration.  

I arbetet med att utforma förslagen till åtgärder har Jordbruksverket haft i uppdrag att analysera 

förslagen utifrån möjligheterna till att förenkla och effektivisera stöden. En avstämning av förslagen 

har också gjorts med en särskilt utsedd förenklingsgrupp med bland annat stödsökande. Dessvärre 

saknas avrapportering av förenklingsgruppens arbete59. Det finns därför inget underlag för en 

bedömning av i vilken utsträckning möjliga förenklingar har utretts och vilka överväganden som har 

gjort. 

En sammantagen bedömning av den strategiska planen är att stödsystemet kan bli effektivare och 

enklare under den kommande programperioden. Ett flertal villkor i stödsystemet föreslås ändras (eller 

                                                           

58 Näringsdepartementet: PM ”Åtgärder i Strategisk plan 2023–2027” 

59 Förhandsutvärderingen har endast getts tillgång till anonymiserade minnesanteckningar från ett möte 2021-11-03 
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utgå) och även övriga administrativt betungande rutiner kommer att ses över i det löpande arbetet. 

Detta kommer att ske bland annat genom samarbete mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket.  

En osäkerhet som kan påverka den administrativa bördan negativt är dock utfallet av de pågående 

förhandlingarna om den nya gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan vara så att förhandlingarna kan 

resultera i fler krav som sammantaget innebär att nya GJP inte kommer att upplevas som enklare. Det 

gäller till exempel mer omfattande grundvillkor och utformningen av eco schemes.  

Ytterligare en osäkerhet är de utmaningar som Jordbruksverket har med att utveckla väl fungerande it-

system för stöden, vilket också riskerar genomförandet. Väl fungerande it-system är en grundläggande 

förutsättning för att få ett enklare och mer effektivt system under den kommande programperioden. 

I underlaget för förhandsutvärderingen har saknats de obligatoriska skötselvillkoren (GAEC 1–10), 

eftersom utformningen av dessa fortfarande förhandlats. Villkoren utgör en del av grundvillkoren och 

är inte stödåtgärder med specifik budget, men har stor betydelse för utformning och genomförande 

av den strategiska planen. 

I arbetet med att utforma förslagen till åtgärder har Jordbruksverket haft i uppdrag att analysera 

förslagen utifrån möjligheterna till att förenkla och effektivisera stöden. En avstämning av förslagen 

har också gjorts med en särskilt utsedd förenklingsgrupp som Jordbruksverket inrättat på regeringens 

uppdrag. Denna grupp ska åt Jordbruksverket analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett 

stödmottagarperspektiv, med bland annat stödsökande60. Gruppen har samlats regelbundet under 

arbetet med den strategiska planen och prövat möjliga lösningar för att lätta på den administrativa 

bördan för såväl stödmottagare som myndigheterna.  

Jordbruksverket har i en rapport analyserat de administrativa kostnaderna och konsekvenserna av 

åtgärdsförslag i den strategiska planen61. I denna redovisas de bedömda konsekvenserna för vad som då var 

känt och myndigheten har inte uppdaterat denna rapport med nu aktuella förutsättningar i den strategiska 

planen. Tyngdpunkten i Jordbruksverkets rapport ligger på de administrativa konsekvenserna för 

myndigheterna. Stödmottagarnas perspektiv behandlas mer översiktligt. Enligt vår uppfattning borde 

stödmottagarens perspektiv i stället vara det centrala. 

En sammantagen bedömning av förslagen i Näringsdepartementets promemoria62 är att stödsystemet 

på vissa punkter kan bli effektivare och enklare under den kommande programperioden. Ett tydligt 

exempel är reformeringen av Gårdsstödet, där stödrätterna föreslås försvinna. I flera andra fall lutar 

det snarare åt att den administrativa bördan ökar, eller förblir oförändrad, framför allt för nya 

och/eller förändrade stöd. En del villkor i stödsystemet föreslås ändras (eller utgå) och även övriga 

administrativt betungande rutiner kommer att ses över i det löpande arbetet. Detta kommer att ske 

bland annat genom samarbete mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket.  

En osäkerhet som kan påverka den administrativa bördan negativt är dock utfallet av de pågående 

förhandlingarna om den nya gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan vara så att förhandlingarna kan 

                                                           

60 SJVs årsredovisning 2020 

61 Jordbruksverket: ”Administrativa kostnader och konsekvenser för åtgärdsförslag i den strategiska planen”, Version 
1.0, ej daterad men enligt uppgift från december 2020 

62 Jordbruksverket: ”Administrativa kostnader och konsekvenser för åtgärdsförslag i den strategiska planen”, Version 
1.0, ej daterad men enligt uppgift från december 2020 
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resultera i fler krav som sammantaget innebär att nya GJP inte kommer att upplevas som enklare. Det 

gäller till exempel mer omfattande grundvillkor och utformningen av eco schemes, där osäkerhet om 

den slutliga utformningen ännu råder.  

Ytterligare en osäkerhet är de utmaningar som Jordbruksverket har med att utveckla väl fungerande IT-

system för stöden, vilket också riskerar genomförandet. Väl fungerande IT-system är en grundläggande 

förutsättning för att få ett enklare och mer effektivt system under den kommande programperioden. 

Bedömningen av nivån på behovet för IT-investeringar är vanskligt att göra då mer preciserat underlag 

saknas för flera av åtgärderna. Att betydande investeringar kommer att krävas för nya och förändrade 

åtgärder kan dock förutsättas. 

Jordbruksverket har utifrån analysen i rapporten om de administrativa kostnaderna och konsekvenserna av 

åtgärdsförslag i den strategiska planen uppskattat vilken påverkan åtgärdsförslagen har på de administrativa 

kostnaderna och konsekvenserna för respektive åtgärdsförslag. Uppskattningen har gjorts med hjälp av 

följande tre skalor: 

Skala 1: Bedömning av förenklingens uppskattning för myndighet och kund 

– 1. Ingen förenkling 
– 2. Små förenklingar 
– 3. Märkbara förenklingar 
– 4. Betydande förenklingar 
– 5. Mycket stora förenklingar 

 
Skala 2: Bedömning av stödets storlek baserat på pågående programperiod 

– 1. Totalt stödbelopp max 10 miljoner kronor per år 
– 2. Totalt stödbelopp 10-100 miljoner kronor per år 
– 3. Totalt stödbelopp 100-500 miljoner kronor per år 
– 4. Totalt stödbelopp 500-1 500 miljoner kronor per år 
– 5. Totalt stödbelopp över 1 500 miljoner kronor per år 

 
Skala 3: Bedömning av uppskattning av IT-utveckling (för åtgärdsförslaget) 

– Ingen 
– Låg (< 200 timmar) 
– Medel (200 < 1000 timmar) 
– Hög (> 1000 timmar) 

 
Tabellerna nedan visar de uppskattningar som Jordbruksverket har gjort utifrån analysen av 

åtgärdsförslagen. Åtgärderna i tabellerna är sorterade i storleksordning utifrån en summering av 

uppskattningarna för stödets storlek och förenklingens omfattning för myndighet och kund. 

Tabellerna visar även (i kolumn 5) de uppskattningar som förhandsutvärderingen har gjort av den 

administrativa bördan för stödmottagarna utifrån tillgängligt underlag. Bedömningarna i övriga kolumner i 

tabellen har således gjorts av Jordbruksverket. 

För några åtgärdsförslag finns det i och för sig vissa förenklingar, men samtidigt annat som försvårar, vilket 

leder till att nettoeffekten är en oförändrad administrativ börda. 



95 

 

 

 

Tabell 7:Jordbrukarstöd 

Stöd 
Bedömning 

stödets storlek 

Bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 
myndigheten 

Bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 

kunden 

Utvärderarnas 
bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 

stödmottagaren 

Bedömning 
 IT- 

utveckling 

Ekologisk produktion pelare 1  4 4 3 3 Hög 

Gårdsstöd 5 3 3 3 Hög 

Fånggrödor, mellangrödor och 
vårbearbetning 

3 3 3 2 Hög 

Kompensationsstöd 4 2 2 1 Medel 

Stöd till unga jordbrukare 3 2 2 1 Låg 

Ekologisk produktion pelare 2  4 1 1 1 Hög 

Nötkreatursstöd 4 1 1 1 Ingen 

Djurvälfärdsersättningar 3 1 1 1 Låg 

Skyddszoner 2 1 1 1 Medel 

Skötsel av våtmarker och dammar 2 1 1 1 Ingen 

Hotade husdjursraser 1 1 1 1 Medel/hög 

Blommande slättbygd Nytt stöd Nytt stöd Nytt stöd Nytt stöd Hög 

 

Tabell 8: Projekt- och företagsstöd 

Stöd 
Bedömning 

stödets storlek 
 

Bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 
myndigheten 

Bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 

kunden 

Utvärderarnas 
bedömning av 
förenklingens 
omfattning för 

stödmottagaren 

Bedömning 
 IT- 

utveckling 

Investeringsstöd  5 3 3 2 Medel 

Sveriges system för kunskap och 
innovation inom lantbruket (AKIS) 

3 4 4 2 Låg 

Stöd till innovationsprojekt (EIP) 3 4 3 2 Låg 

Samarbete 3 4 3 2 Låg 

Lokalt ledd utveckling 3 3 2 1 Låg 

Bredbandsstöd 4 2 2 Ej med i GJP Låg 

Stöd till producentorganisationer 
för frukt och grönsaker 

2 3 3 1 Medel 

Kommersiell service 3 2 2 1 Låg 

Stöd till biodlingssektorn 1 3 3 1 Låg 

Startstöd 2 2 2 1 Låg 

 

Ett försök till en samlad bedömning av de administrativa effekterna med nuvarande kunskapsläge, för såväl 

stödmottagarna som myndigheterna, visar att vissa förenklingar inom redan existerande stödformer 

kommer att lätta den administrativa bördan, medan nya åtgärder och/eller åtgärder som tydligt omformats, 

riskerar att leda till att komplexiteten ökar och administrationen växer. I bästa fall minskar den totala 

administrativa belastningen något, efter omfattande IT-utveckling. Men risken kvarstår att den 

administrativa bördan totalt sett kommer att kvarstå eller t o m öka. Det är viktigt att den administrativa 

bördan noggrant följs upp och att kontinuerligt förslag till förenklingar antingen genomförs under perioden, 

när så är möjligt, eller bereds inför nästa period, så att det finns förberedda förslag som då kan 

implementeras omedelbart. 
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10.2.3 Finansiella instrument 

Jordbruksverket har konstaterat att investeringsnivån i jordbruket inte är tillräcklig. Det är få unga 

jordbrukare som etablerar sig och investeringar i djurstallar är inte tillräckliga för att expandera 

produktionen. Bristande lönsamhet i förhållande till andra möjliga alternativ torde vara den viktigaste 

orsaken till att investeringar inte kommer till stånd.  

Det kan noteras, att den utvärdering som EU-kommissionen gjort av investeringsviljan i svenskt jordbruk och 

behov av finansiella instrument ger en något annorlunda bild av behovet av finansiella instrument i det 

svenska jordbruket. Kommissionen säger således, att tillgången till krediter är ett förhållandevis litet 

problem för jordbrukare i Sverige jämfört med andra EU-länder. Det är få jordbrukare i Sverige som får 

avslag på ansökan om banklån. Dessutom är räntorna i Sverige låga jämfört med vissa andra EU-länder. Det 

finns även en förmånlig konkurrenssituation på den svenska kreditmarknaden som gynnar låntagarna.  

Kommissionen kommer ändå till slutsatsen att unga jordbrukare som saknar bakgrund i jordbruket är den 

kategori som oftast får avslag på låneansökningar. Kommissionen rekommenderar att det etableras ett 

försök med finansiella instrument som riktas mot unga jordbrukare och andra nystartade företag. Banker 

och rådgivare bör ingå i en sådan försöksverksamhet. 

År 2019 publicerade Agrifood en rapport om kapitalförsörjningen till jordbrukets investeringar. Även om det 

finns brister i kapitalförsörjningen var slutsatsen, att om inte lönsamma investeringar kommer till stånd ska 

inte finansiella instrument finansierade av EU-budgeten erbjudas. 

Jordbruksverket har mot bakgrund av Kommissionens rekommendation tagit fram förslag kring finansiella 

instrument. Vi har i tidigare rapport avrått från införande av finansiella instrument som åtgärd inom ramen 

för CAP. Vi uttalade vidare att det med tanke på EU-kommissionens slutsatser och slutsatserna i Agrifoods 

undersökning vore motiverat att Jordbruksverket ytterligare utvecklade skälen för – och motiverar behovet 

av - att införa ett generellt system för finansiella instrument finansierat av EU-budgeten. 

Det finns inte så mycket att invända mot Jordbruksverkets val av finansiellt instrument, om nu ett sådant 

skulle införas i Sverige; det vill säga att erbjuda statliga garantier vid låneansökningar, vilket minskar risken 

för andra långivare. Övriga finansiella instrument som EU:s förordning 1303/2013 erbjuder är inte på samma 

sätt som kreditgarantier lämpade för jordbrukets situation. För att kreditgarantier ska kunna fungera krävs 

dock, enligt Jordbruksverket, att de företag som fått lån kan garantera ett överskott som kan utnyttjas för att 

betala tillbaka lånet.  

Det saknas i det tidigare förslaget från Jordbruksverket information som bemöter en del av de invändningar 

som kan kopplas till användningen av statliga kreditgarantier: 

 Hur stort är det verkliga behovet av statliga kreditgarantier när det ändå finns medel inom GJP som 

redan nu används för att stödja investeringar och unga jordbrukare? EU-kommissionen gör en 

annorlunda bedömning än Jordbruksverket. 

 Hur avgränsa den grupp som ska erhålla statlig kreditgaranti? Ska de omfatta alla investeringar i 

djurstallar eller endast vissa grupper av jordbrukare (arrendatorer och unga jordbrukare)? 

 Hur bedöms risken för att bankerna avslår låneansökningar i större utsträckning om staten ändå går 

in med kreditgarantier? 

 Hur ska lönsamhetskriterierna vid en statlig kreditgaranti utformas? 
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 Om det för att kreditgarantier ska kunna fungera krävs att de företag som fått lån kan garantera ett 

överskott som kan utnyttjas för att betala tillbaka lånet behövs då verkligen statliga garantier? 

 Vilka blir de administrativa konsekvenserna av att införa ett generellt system för statliga 

kreditgarantier - för centrala myndigheter och länsstyrelserna? Uppväger dessa kostnader nyttan 

med statliga kreditgarantier? 

 Hur omfattande kan statens kreditförluster bli vid olika antaganden om riskerna? 

 

Statliga kreditgarantier har under många år tillämpats i bostadsbyggandet i Sverige. Erfarenheten är att de 

statliga kreditgarantierna endast i begränsad omfattning har stimulerat bostadsbyggandet; därmed har 

också statens kreditförluster varit av begränsad omfattning. För att stimulera bostadsbyggandet har staten i 

stället valt att ge direkta investeringsbidrag särskilt för byggandet av hyresrätter till rimliga kostnader. Det 

kan dock noteras att garantier och investeringsbidrag har drivit upp bostadskostnaderna. Vi anser att dessa 

erfarenheter av statliga kreditgarantier är av relevans även för jordbrukssektorn. 

Alla sakskäl pekar på att det är låg lönsamhet och inte brist på kapital som begränsar investeringarna. Större 

lån, om så med statliga garantier, höjer varken avräkningspriser eller sänker kostnader. På annan plats i 

rapporten har vi argumenterat för att mer fokus borde ligga på att undanröja faktorer som sänker lönsamhet 

och konkurrenskraft, vilket vi anser är rätt väg att gå.  

Det finns en underliggande osäkerhet om de finansiella instrumentens effektivitet och konsekvenser. Det 

vore därför naturligt att överväga alternativa lösningar för att få till stånd de ökade investeringar i byggnader 

som det finns behov av och underlätta för unga jordbrukare att etablera sig. Vi har i tidigare rapporter pekat 

på sådana alternativa lösningar. 
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11 Budgetfördelning  

11.1 Vad ska bedömas? 

Detta kapitel svarar på den tredje frågan i artikel 139, dvs 

c) hur samstämmig tilldelningen av budgetmedel är med de specifika mål som anges i artikel 6.1 och 6.2 och 

som behandlas i den strategiska GJP-planen 

I enlighet med Toolbox bedöms följande: 

a) The lessons learned concerning the financial allocations from past periods have been clearly taken into 
consideration when designing the budget of the CAP Strategic Plan (e.g. problems with specific kinds of 
interventions, the size of their budget and their uptake).  

b) The financial plan of the CAP Strategic Plan shows the breakdown of allocations per designed 
intervention for direct payments, sectoral interventions and interventions for rural development.  

c) In case there is any transfer of allocated budgetary resources between direct payments, sectoral types of 
interventions and types of interventions for rural development, this is clearly stated in the financial plan 
and explained how this transfer plans to foster the achievement of the CAP specific objectives.  

d) There is a clear justification of how the budgetary resources have been allocated to the designed 
interventions for different types of sectors, regions, beneficiaries, etc.  

e) The role of the enhanced conditionality (in terms of requirement, ambition, coverage, etc.) is taken into 
account in the intervention design and its financial allocation.  

f) The allocation of budgetary resources for each intervention is justified in accordance with the assessment 
of needs.  

g) The allocation of budgetary resources for each intervention is adequate for achieving the targets and: o 
has a transparent and credible link between the financial allocations (inputs) and expected outputs, results 
and calculated target values/milestones of result indicators.  
   - takes into consideration the socio-economic and environmental situation of the supported areas,    
     sectors, beneficiaries and supported types of interventions.  
    - a risk analysis of the implementation of the designed interventions has been carried out 
    (demand, absorption contracting, finalising the projects, etc.).  
    - the enhanced conditionality requirements are taken in account.  
 

Frågan “To what extent are the milestones selected for the performance framework suitable?” har struktits i 

förordningen. Även frågan “To what extent is the use of financial instruments financed by the EAFRD 

justified?” bortfaller eftersom detta instrument inte kommer att användas i Sverige. 

 

11.2 Föreslagen budgetfördelning i strategiska planen 

Vår bedömning baseras på den budgettabell som fanns bilagd till förslag till strategisk plan 2023 - 202763. 

Beloppen avser det sammanlagda stödet över femårsperioden i miljoner kronor. I tabellen finns två 

kolumner för totalsumma GB respektive totalsumma avdömd.  

                                                           

63 Budgettabell SLUTLIG 2021-11-11 
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I budgettabellen finns även de åtgärder som har lagts utanför den strategiska planen. Dessa åtgärder är 

också viktiga för utvecklingen inom jordbrukssektorn och landsbygderna, även om de föreslås finansieras 

nationellt utanför GJP.  

Tabell 9: Budgettabell strategisk plan 2023–202764 

  Åtgärd Totalsumma  

Pelare 1 Direktstöd Grundläggande inkomststöd 23 104 

 Unga jordbrukare 979 

 Nötkreatursstöd 4 630 

 Precisionsjordbruk 1 600 

 Fånggröda, vårbearbetning och mellangröda 1 747 

 
Ekologisk produktion 3 554 

Direktstöd Summa   35 614 

Pelare 1 Varuområden Producentorganisationer - frukt och grönt 323 

 Biodlingssektorn 31 

Varuområden Summa   354 

Pelare 2 Biodlingssektorn 31 

 Skötsel av våtmarker och dammar 282 

 Skyddszoner och anpassade skyddszoner 234 

 Hotade husdjursraser 53 

 Djurvälfärd får 300 

 Djurvälfärd kor 315 

 Djurvälfärd svin 560 

 Kompensationsstöd 7 500 

 Investeringsstöd jordbrukets konkurrenskraft 3 223 

 Investeringsstöd - strukturkalkning och kalkfilterdike  63 

 Investeringsstöd - vattenvårdsåtgärder  427 

 Investeringsstöd - jobb och tillväxt i livsmedelskedjan 345 

 Kommersiell service 0 

 Investeringsstöd - bevattningsdammar  170 

 Startstöd 160 

 Innovation EIP Agri 525 

 Samarbete 685 

 Leader 1 715 

 Leader (ÖOS) -572 

 Kompetensutveckling 1 057 

 Skötsel av betesmarker och slåtterängar 5 769 

 Skötsel av fäbodar 100 

 Lantrasföreningar 20 

                                                           

64 Även om budgettabellen 2021-11-11 angavs som SLUTLIG har det gjorts smärre justeringar under den avslutande GB 
inför regeringsbeslutet 2021-12-16. Det finns emellertid ingen motsvarande budgetsammanställning i underlaget för 
regeringsbeslutet och det har inte inom ramen för förhandsutvärderingen funnits några tidsmässiga möjligheter att 
kontrollera detta. Även efter regeringsbeslutet 2021-12-16 kan ändringar komma att göras av budgeten utifrån bl a 
justeringar av kalkylerna. 
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 TA 958 

 Blommande ytor/biologisk mångfald 100 

 Överskjutande från fg program 183 

Pelare 2 Summa   24 203 

   

Utanför GJP Stöd för restaurering och röjning av betesmarker och 
slåtterängar 

55 

 Stöd för skötsel av slåtterängar med särskilda värden,  20 

 Rovdjurssäkra stängsel 75 

 Miljöinvestering skog (samt åtföljande rådgivning) 85 

 Åtföljande rådgivning (Miljöinvestering skog) 25 

 Bekämpning av massförekomst av översvämningsmyggor 15 

 Bredband 3 000 

 Kommersiell service 462 

 Kompetensutveckling inom Greppa, växtskyddscentralerna  450 

 Kunskapsnav för animaliesektorn 100 

 Landsbygdspolitiskt råd 0 

 Civilsamhällets organisationer 0 

Utanför GJP Summa   4 287 

Totalsumma GJP + 
nationell finansiering 

  64 458 

 

11.3 Vår bedömning av budgetfördelningen 

11.3.1 Budgeten i stort 

Den strategiska planen signalerar en fortsatt hög ambition för jordbrukspolitiken åren 2023 - 2027. Det 

handlar såväl om att öka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft inom sektorn, som att prioritera 

djurens välfärd och en höjd ambition inom miljö-och klimatområdet. Syftet är också att bidra till 

utvecklingen inom Sveriges landsbygdsområden, så att det går att bo och verka där. I arbetet med det 

nationella genomförandet interagerar de tre hållbarhetsdimensionerna av hållbar utveckling: Den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De tre hållbarhetsdimensionerna är odelbara och inbördes 

beroende av varandra. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken präglas fortfarande av en hög komplexitet. Det är därför svårt att 

jämföra tidigare åtgärdspaket med de åtgärder som föreslås ingå i den kommande gemensamma 

jordbrukspolitiken. Det är önskvärt att det kan ske ett fortsatt arbete med att förenkla och effektivisera 

stöden; detta är inte minst viktigt för att jordbrukarna ska kunna utnyttja stöden på det sätt som EU önskar. 

Under Allmänt mål 1 är de specifika mål högt prioriterade som rör frågor om att förbättra jordbrukets 

lönsamhet, ökad livsmedelsproduktion och stärkt konkurrenskraft. Sammanlagt summeras kostnaderna 

under Allmänna mål 1 till 37 700 miljoner kronor. Enligt den strategiska planen ligger denna prioritering i 

linje med EU-kommissionens rekommendation för Sveriges strategiska plan. 

Under Allmänt mål 2 är de behov högt prioriterade som stimulerar jordbrukets positiva miljöeffekter och 

behov, som gäller kolinlagring, kunskap om hållbar produktion, biologisk mångfald, värdefulla gräsmarker 

med mera. Den höjda miljö-och klimatambitionen inom GJP som kommer till uttryck i EU-kommissionens 
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rekommendationer möts med en rad åtgärder. Sammanlagt summeras insatserna inom Allmänt mål 2 till 

cirka 17 600 miljoner kronor. 

Under Allmänt mål 3 är de behov högt prioriterade, som syftar till att öka landsbygdens attraktionskraft, 

genom bland annat stärkt affärsmässighet, innovationskraft och att stimulera generationsväxlingar. Även 

kompetensutvecklingens betydelse markeras. För att stärka landsbygdernas utveckling summerar insatserna 

under Allmänt mål 3 till cirka 3 500 miljoner kronor. Utöver detta förstärks bland annat stödet för 

bredbandsutbyggnad och kommersiell service med cirka 3 500 miljoner kronor genom nationell finansiering. 

Åtgärderna möter de rekommendationer som EU-kommissionen lämnat för Sveriges strategiska plan. Som 

motiv för att samla stöd till bredbandsutbyggnad och kommersiell service i nationella insatser utanför GJP 

anges att detta förenklar stödhanteringen och överlappning med parallella nationella stöd undviks. 

Det är värt att notera att på ett övergripande plan är resursallokeringen till GJP, pelare 1 och 2, nästan exakt 

densamma per år för den kommande femårsperioden som den senaste sexårsperioden, eller cirka 12 

miljarder kronor per år. Viss omfördelning har dock skett mellan pelarna, där pelare 1 ökat med knappt en 

halv miljard kronor per år till 7,2 miljarder kronor per år, medan Pelare 2 har minskat med ungefär 

motsvarande belopp från knappt 5,3 till 4,8 miljarder kronor per år. 

Följande slutsatser kan dras när det gäller samstämmighet vad gäller tilldelning av budgetmedel med de 

specifika målen för den strategiska GJP-planen: Lärdomar har dragits när det gäller tidigare 

budgetfördelningar. Ett exempel är att GJP innehåller förslag som minimerar risken för överlappningar 

mellan GJP och nationella stödsystem. Även inom detta område noterar vi brister i hur tidigare erfarenheter 

tagits till vara både på EU- och nationell nivå. När det gäller främst stöd till Leader, finns etablerade rutiner 

för hur dessa dokumenteras och följs upp. Det finns omfattande kartläggningar av alla föreslagna 

interventioner inom båda pelarna, med bedömningar av i vilken omfattning olika stöd främjar uppfyllelsen 

av de olika målen. Denna genomgång ger en god bild av såväl ”stödkartan”, som den inbördes och samlade 

påverkan som de olika interventionerna har på målen i den strategiska planen. 

11.3.2 Ersättningsnivåer 

Allokeringen av budgetmedel utgår från prioriteringen av behov som framgår av behovsbedömning och 

interventionsstrategi i den strategiska planen. Sambandet mellan behovens prioritering och allokeringen av 

budgetmedel är dock inte linjär, vilket också framgår i detta avsnitt. Kostnaden för att möta två behov med 

samma prioritering kan variera beroende på t.ex. vilken typ insats som behövs för att möta behovet, 

målgruppens omfattning etc. 

För de interventioner där en fast ersättningsnivå per stödgrundande enhet beskrivs under rubriken ”Range 

of support at beneficiary level” i åtgärdstexten i kap. 5 i den strategiska planen för aktuell intervention, 

grundas beräkningen av total budget för interventionen på estimerat utfall multiplicerat med ersättningsnivå 

per enhet. Detta gäller t.ex. för miljö- och klimatersättningar och djurvälfärdsersättningar inom pelare 2.  

I de fall ersättningsnivån på stödmottagarnivå, i absoluta tal, kan variera från fall till fall, vilket gäller 

exempelvis stöd för investeringar, kan ”Range of support at beneficiary level” anges t.ex. som stödintensitet i 

procent av stödberättigande utgifter, med ett golv- och ett takbelopp. I dessa fall bygger det angivna 

enhetsbeloppet på antaganden om genomsnittlig omfattning per stödgivning, bl.a. utifrån erfarenheter från 

innevarande och tidigare programperioder, då motsvarande eller liknande insatser oftast tillämpats tidigare. 

Med hjälp av estimerat utfall kan sedan den totala budgetomfattningen för åtgärden uppskattas. 
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Det bör uppmärksammas att de slutliga kalkylerna som ligger till grund för ersättningsnivåerna översändes 

för oberoende kalkylgranskning under perioden 3–16 december 2021, vilket innebär att alla förändringar i 

kalkylerna inte har kunnat beaktas i denna slutrapport. Vi noterar dock att för vissa åtgärder 

överensstämmer inte maximal ersättningsnivå enligt den strategiska planen med vad som anges i den 

fastställda kalkylen (exempelvis skyddszoner och anpassade skyddszoner). Maximal ersättningsnivå enligt 

den strategiska planen bör därför justeras så att den överensstämmer med vad som anges i den fastställda 

kalkylen för samtliga åtgärder. 

Förhandlingar om hur tvärvillkoren slutgiltigt ska vara utformade pågår fortfarande, men det kan förutsättas 

att dessa kommer att vara tydligt beskrivna, inklusive budgetkonsekvenser, då denna process har slutförts. 

11.3.3 Kommentarer för olika specifika mål 

Vi har också gjort en bedömning för varje specifikt mål av punkterna a) – h) i avsnitt 11.3.1 ovan. 

Samstämmigheten i tilldelningen av budgetmedel överensstämmer enligt vår bedömning i allt väsentligt 

utifrån de angivna kriterierna. Några noteringar: 

När det gäller specifikt mål 1 har i stor utsträckning tidigare erfarenheter tagits till vara under processen från 

SWOT via behovsanalys till strategisk plan. Det finns en omfattande kartläggning av alla föreslagna 

interventioner inom båda pelarna med bedömningar av i vilken omfattning stöden främjar uppfyllelsen av de 

olika målen. I huvudsak går det att följa interventionslogiken från SWOT till målvärden och allokering av 

budget. Dock har vi noterat brister i hur effekter har följts upp tidigare, både på EU- och nationell nivå. Det 

är särskilt viktigt att nya insatsområden, som nu inkluderats under pelare 1 Direktstöd följs upp med löpande 

utvärdering även av effekter.  

Den indikativa budgeten för gårdsstödet föreslås i den strategiska planen minska successivt under 

planperioden från 451 miljoner Euro 2023 till 436 miljoner Euro 2027. Detta baseras på en förväntad 

minskning av den jordbruksareal som omfattas av inkomstödet från 2 911 000 hektar till 2 879 000 hektar. 

Trots det uttalade målet i GJP om ökad lönsamhet och ambitionen att öka livsmedelsproduktionen i Sverige i 

enlighet med livsmedelsstrategins mål, planeras en fortsatt minskning av jordbruksarealen. Även om 

produktivitetsökning i viss utsträckning kan kompensera för minskad areal, så bidrar å andra sidan ökad 

omställning till ekologisk produktion till minskad produktivitet.  

Inkomstödet har genomgått en full utjämning under perioden 2015 - 2020, vilket innebär att samma stöd 

betalas per hektar i hela landet och till alla typer av företag. Det har bland annat inneburit att företag i de 

bättre produktionsområden har fått sänkt stöd, medan företag i bygder med svagare lönsamhet, där den 

genomsnittliga företagsstorleken är lägre, och företag med betesmark har fått högre stöd. Utifrån behov av 

inkomststöd har storleksgruppen 50 - 200 hektar identifierats som särskilt känsliga, eftersom det inom 

denna grupp finns ett ökat beroende av inkomst från jordbruket, medan lönsamheten fortfarande är svagare 

än i de riktigt stora företagen. Detta återspeglas även av att dessa storlekskategorier minskar i andel. 

Analyser av övriga stödformer inom direktstödet visar att dessa företag och deras areal i högre grad nås av 

det kopplade stödet till nötkreatur och ett nytt eco-scheme för ekologisk produktion i jämförelse med det 

grundläggande inkomststödet. Därutöver innebär stödet till unga jordbrukare en ytterligare omfördelning till 

små och medelstora jordbruk i och med att gränsen för att få detta stöd sätts till 150 hektar. Även över 200 

hektar finns flera företag där den ekonomiska hållbarheten inte är långsiktig och ytterligare neddragning av 

inkomststödet kan vara kännbar. Bland dessa företag finns även många som nyligen investerat och därför 

kan vara sårbara.  
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För att uppnå målet med omfördelning av inkomststödet från stora till små och medelstora företag används 

degressivitet (nedtrappning). Nedtrappningen omfattar de företag som får mer gårdsstöd än 60 000 euro 

och uppgår till tio procent av det belopp som ligger över denna gräns. Motiveringen i den strategiska planen 

till denna neddragning av höga stödnivåer är att den på ett mer träffsäkert sätt minskar stöden för de 

företag som enligt den strategiska planen i allmänhet har ekonomiska marginaler.  

Vår bedömning är att det är olyckligt att på detta sätt försämra lönsamheten för vissa jordbruk, som t ex 

nyligen har investerat i syfte att bidra till utökad svensk livsmedelsproduktion i enlighet med 

livsmedelsstrategins mål. Det hade enligt vår bedömning varit bättre att tillföra gårdsstödet ytterligare 

medel. 

Diskussioner om omfördelningsstöd/degressivitet pågår med KOM och det är oklart vilken modell för detta 

som KOM kommer att acceptera. Huvudförslaget i den strategiska planen är att tillämpa degressivitet, dvs. 

neddragning av höga stödbelopp, där de budgetmedel som dras bort från inkomststödet flyttas till 

kompetensutveckling i pelare 2. Budgeten för kompetensutveckling har ökats med 135 mkr för perioden. 

Motsvarande neddragning kommer, om degressivitet vidhålles som modell, att göras för inkomststödet när 

förutsättningarna klarnat. Skulle så inte bli fallet kommer ökningen av budgeten för kompetensutveckling att 

justeras tillbaka. Enligt vår bedömning vore det mera ändamålsenligt att omallokera medel från stöd till 

ekologisk produktion. 

När det gäller specifikt mål 3 finns viss otydlighet i processen från SWOT via behovsanalys till strategisk plan. 

I huvudsak går det dock att följa interventionslogiken från SWOT till målvärden och allokering av budget. Det 

framgår inte tydligt vad som är förstärkta villkor.  

Specifikt mål 8 ”Att främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket, 

social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära bioekonomin och 

hållbart skogsbruk” har en mycket bred inriktning, vilket framgår av den inledande SWOT-analysen. 

Successivt har emellertid fokus inom målområdet allt mer inriktats på jordbrukets förutsättningar i mer snäv 

mening. Detta är särskilt fallet vid övergången från SWOT-analys till inventering av behov och 

interventionsstrategi. En konsekvens av detta är bl a att bredbandsutbyggnaden och stödet till kommersiell 

service har tagits ur GJP för att i stället vara en nationell åtgärd. Det är viktigt att vara observant på att en 

sådan förändring innebär att de åtgärder som i stället finns i nationella stödsystem kommer att prövas 

årligen i den nationella budgetprocessen, vilket kan leda till förändrade nivåer vad gäller stödinsatser. 

Stödet till lokal utveckling genom Leader är fortsatt på samma nivå som för närvarande. Med tanke på att 

andra interventioner inom landsbygdsområdet har tagits bort (bl.a. bredband) skulle man förväntat sig att 

detta hade kompenserats av en högre insats inom t ex Leader-programmet. 

Åtgärderna samarbete, EIP, kompetensutveckling och stöd till producentorganisationer kan komma att 

nyttjas i klimatarbete, t ex genom att utveckla eller demonstrera nya sorters grödor eller uppfödningssystem 

eller sprida kunskap om metoder för utsläppsminskningar. Stödet till kompetensutveckling ligger på samma 

nivå som under föregående programperiod; eftersom andra åtgärder inom målområdet har tagits bort vore 

det inte helt orimligt att stödet till kompetensutveckling skulle vara på en något högre nivå.  

Programmet för stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker innehåller ett flertal 

miljö- och klimatåtgärder och en höjning av budgetallokeringen för ändamålet innebär en ambitionshöjning. 

Stödet till samarbete minskas med 65 miljoner, trots att denna intervention har hög prioritet bland 

verktygen inom specifikt mål 8. Den sammanlagda budgetallokeringen för dessa åtgärder inom miljöområdet 
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ökas dock jämfört med tidigvarande period. Dessa åtgärder kompletteras med medel för forskning och 

innovation utanför den strategiska planen. 

Ett relativt stort belopp (300 miljoner kronor) till Civilsamhällets organisationer har tagits bort i GJP:s 

finansiella plan utan närmare motivering. Det saknas även motiveringar till varför Innovation EIP Agri (100 

miljoner kronor) har minskat. 

Det är en komplikation att bredbandsstödet och stödet till kommersiell service har flyttats över till nationella 

system, eftersom detta försvårar en analys av den strategiska planens konsekvenser och effekter. I många 

sammanhang nämns ett väl fungerande system för snabba bredband som grundläggande förutsättningar för 

att jämna ut socioekonomiska skillnader mellan olika delar av Sverige, inklusive jord-och skogsbruket. 

Eftersom bredbandet har en mycket stor betydelse för viljan att bosätta sig på landsbygden och företagens 

möjligheter att bedriva sin verksamhet, vore det önskvärt att den strategiska planen innehåller ett 

resonemang om de samlade effekterna av åtgärderna inom GJP och åtgärderna inom nationella stödsystem. 

Denna typ av analyser och resonemang om effekterna av förslagen borde i större utsträckning föras i den 

strategiska planen. En analys av de föreslagna åtgärdernas socioekonomiska konsekvenser vore välkommet, 

särskilt med anledning av att relativt få direkta åtgärder, som syftar till att öka landsbygdernas attraktivitet 

finns med i GJP. Ett delområde inom specifikt mål 8 är ”jämställdhet inbegripet kvinnors deltagande i 

jordbruket”; någon analys av de föreslagna åtgärdernas förutsättningar att uppnå eftersträvade effekter 

inom detta område finns emellertid inte. 

Under specifikt mål 9 framhålles som styrka att svenska jordbrukare producerar säkra livsmedel av hög 

kvalitet, vilket motiverar avsaknad av speciella åtgärder inom detta område. Vi noterar att stort matsvinn 

nämns som en av fem svagheter i SWOT-analysen för specifikt mål 9, men att behovet av att minska 

matsvinnet inte adresseras i någon av åtgärderna i den strategiska planen.  

Någon riskanalys av genomförandet av interventionsåtgärderna har inte kunnat återfinnas i den strategiska 

planen. 
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12 Klimatåtgärder 

I förordningens artikel 139 anges att förhandsutvärderingen får inbegripa de krav för den strategiska 

miljöbedömningen som fastställs i direktiv 2001/42/EG, med beaktande av behovet av anpassning till 

klimatförändringen. 

12.1 Underlaget för bedömningen  

I SWOT-analysen identifieras som första svaghet (W1) att ”det saknas kunskap om effektiva 

klimatåtgärder”65. Emellertid föreslås i tillägg 1340 till artikel 143 att medlemsstaterna ska förbättra 

tillgången till data och kvaliteten och frekvensen i datainsamlingen när det gäller ett antal indikatorer för 

gröna given66: En av dessa indikatorer är I.10 Växthusgasutsläpp från jordbruket. I ljuset av klimatkrisen och 

vikten av att globalt tillsammans klara livsmedelsförsörjningen på ett klimatsmart sätt är det angeläget att se 

på det svenska jordbrukets förutsättningar att bidra på bästa möjliga sätt. 

 Livsmedelsproduktionen står för 26 % av de globala växthusgasutsläppen67. Jordbruket, och i synnerhet 

animalieproduktionen, innebär per automatik att växthusgaser släpps ut. Vissa markanvändningsmetoder 

ger möjlighet att minska utsläppen eller avlägsna koldioxid från atmosfären genom att lagra koldioxid i mark 

och biomassa (växter och träd). Dessa metoder innefattar återställning av dränerad torvmark och 

beskogning. Innovationer inom förvaltningsmetoder och teknik har ökat jordbruksproduktionens 

växthusgaseffektivitet och har potential till ytterligare förbättringar. Till exempel har framsteg inom 

mjölkkoavel lett till mindre utsläpp per liter producerad mjölk tack vare ökad mjölkproduktion per djur68. 

Inom kort förväntas storskaliga anläggningar för negativa utsläpp med koldioxidsugar att finnas och en 

marknad för handel med negativa utsläpp att utvecklas69. Denna utveckling och andra tekniska och 

marknadsmässiga framsteg skapar nya förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige, vilket bör beaktas 

innan kortsiktiga åtgärder vidtas med irreversibla skador för svenskt jordbruk som följd. 

Antalet jordbruksföretag i Sverige har minskat från 114 000 år 1984 till 59 000 år 2020, d v s en halvering på 
36 år70.  

                                                           

65 I den reviderade SWOT-analysen (Jordbruksverket: Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–
2027, 2020-09-24) finns dock referenser till en del rapporter. Den information som finns i SWOT-analysen upprepas inte 
här. 

66 KOM har föreslagit ett antal indikatorer som delvis överlappar med punktlistan här men inte i sin helhet. Se: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming 
fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf 
(tabell 1 i dokumentet). 

67 Poore, J. och Nemecek, T.: Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, 2018. 

68 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

69 Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)  

70 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 
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Figur 13: Antal jordbruksföretag 1984-2020 

 
 

Exempelvis minskar antalet företag med kor kontinuerligt. De senaste fem åren har antalet minskat med 

ungefär 1000 företag. I december 2015 fanns det 4 039 företag med mjölkkor och i december 2020 var 

antalet mjölkgårdar 3 025. En av fyra mjölkbönder har alltså slutat de senaste fem åren, d v s en minskning 

med ungefär 25 %71. Antalet mjölkkor har minskat med 178 000 mjölkkor från 482 000 år 1995 till 304 000 år 

2020. Det innebär en minskning med 36 %72. 

Det finns i den strategiska planen ingen analys av vilka effekter denna successiva minskning av det svenska 

jordbruket har inneburit för klimatet. Det finns inte heller i den strategiska planen några beräkningar av vilka 

effekter de planerade åtgärderna sammantaget har i förhållande till klimatmålen. Det finns inte heller i de 

enskilda åtgärdsförslagen några beräkningar av klimateffekter. Eftersom vi således inte har fått något 

konkret underlag att bedöma i förhandsutvärderingen, har vi i stället i detta kapitel gjort en egen analys av 

faktorer som kan ha betydelse utifrån klimatperspektivet. En fullständig analys kräver dock andra resurser än 

det begränsade antal timmar som förhandsutvärderaren har förfogat över. 

12.2 EU:s klimatåtagande 

EU åtog sig genom undertecknandet av Kyotoprotokollet 1997 att minska växthusgasutsläppen med 20 % 

senast 2020 (med 1990 års utsläppsnivå som utgångsvärde). Växthusgasutsläppen från jordbruket inom EU 

                                                           

71 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 
72 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 
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minskade med 25 % mellan 1990 och 2010, i huvudsak tack vare minskad användning av gödselmedel och 

mindre djurbesättningar. Jordbruket har således i hög grad bidragit till att EU:s ambitioner skulle uppnås. 

År 2015 blev EU part i Parisavtalet. Det ledde till att EU:s utsläppsminskningsambitioner höjdes. EU:s 

nuvarande policyram syftar till att minska EU:s växthusgasutsläpp med 40 % senast 2030. Kommissionen har 

föreslagit en höjning av detta mål till 55 % och att nettonollutsläpp ska uppnås senast 205073.  

Klimatet blev ett specifikt GJP-mål från och med 2014 och under perioden 2014–2020 avsatte kommissionen 

mer än en fjärdedel av den gemensamma jordbrukspolitikens budget till åtgärder för begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar74. Revisionsrätten har dock tidigare konstaterat att kommissionen har 

överdrivit vissa utgifters relevans för klimatet. Trots att en betydande del av budgeten dedikerats till 

klimatåtgärder fastställde kommissionen inte något målvärde för den utsläppsminskning som skulle uppnås 

med de 100 miljarder euro som rapporteras ha gått till klimatåtgärder under perioden 2014–2020. 

Medlemsstaterna var inte skyldiga att fastställa egna mål för begränsning av klimatförändringarna som skulle 

uppnås med medel från GJP 2014–2020 och gjorde det därför heller inte. De enda mål som medlemsstaterna 

rapporterade till kommissionen var de som gällde stöd till landsbygdsutveckling, där det anges hur stor andel 

medel de har för avsikt att avsätta till klimatåtgärder och hur stor jordbruks- eller skogsareal eller hur många 

djur som kommer att omfattas75. 

12.3 GJP har haft ringa effekt på klimatet  

EU:s ramverk för att begränsa klimatförändringarna fram till 2020 bestod av två huvudsakliga delar, närmare 

bestämt utsläppshandelssystemet och lagstiftningen om ansvarsfördelning som tillsammans omfattade 95 % 

av EU:s växthusgasutsläpp 2018. EU har fastställt minskningsmål på 10 % senast 202076 och 30 % senast 

203077 (jämfört med 2005) för utsläpp inom ramen för lagstiftningen om ansvarsfördelning. Varje 

medlemsstat beslutar hur det nationella målet ska nås och om jordbrukssektorn ska bidra eller inte. Enligt de 

nationella målen 2020 inom ramen för lagstiftningen om ansvarsfördelning, jämfört med utsläppen 2005, 

tillät hälften av medlemsstaterna utsläppsökningar, medan övriga krävde utsläppsminskningar. Sverige var 

ett av de länder som krävde mest utsläppsminskningar (17%). Hälften av medlemsstaterna, däribland 

Sverige, hade 2019 nått sitt mål78. 

                                                           

73 Europeiska rådet: slutsatser av den 8–9 mars 2007, slutsatser av den 10–11 december 2020, Europeiska 
kommissionen: kommissionens förslag till förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag). 

74 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020, s. 117. 

75 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

76 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att 
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 

77 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 

78 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
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EU:s revisionsrätt har undersökt om GJP stödde metoder för att begränsa klimatförändringarna som kunde 

minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket79. Revisionsrätten konstaterade att de 100 miljarder euro 

av GJP-medel som avsattes för klimatåtgärder inte hade någon större inverkan på dessa utsläpp, som 

förändrats obetydligt sedan 2010. De flesta åtgärder som finansieras av GJP har liten potential att begränsa 

klimatförändringarna. GJP främjar inte minskade djurbesättningar (50 % av utsläppen från jordbruket) och 

stöder jordbrukare som odlar på dränerad torvmark (20 % av utsläppen). 

Revisionsrätten har rekommenderat att kommissionen vidtar åtgärder så att GJP minskar utsläppen från 

jordbruket, vidtar åtgärder för att minska utsläppen från odlade dränerade organiska jordarter och 

regelbundet rapporterar om GJP:s bidrag till att begränsa klimatförändringarna80. 

GJP stöder ett antal jordbruksmetoder som syftar till att minska användningen av gödselmedel. 

Revisionsrätten har granskat olika jordbruksmetoder och tillhörande GJP-stöd 2014–2019 och har kommit till 

följande slutsatser81: 

 Två metoder har fått betydande GJP-stöd, men vilkas ändamålsenlighet är oklar när det gäller att 

begränsa klimatförändringarna enligt Revisionsrättens genomgång av studier (ekologiskt jordbruk och 

trindsädesslag).  

 Tre metoder har Revisionsrätten identifierat som ändamålsenliga för att begränsa klimatförändringarna, 

men som har fått minimalt GJP-stöd (foderbaljväxter, teknik för varierad kvävegödsling och 

nitrifikationshämmare) 

12.4 Målkonflikt 

För att klara målen i Parisavtalet82 – under 2 grader och helst maximalt 1,5 graders uppvärmning – måste 

globala utsläpp halveras till 2030 och nå netto noll till år 2050. Målet baserades på underlag från FN:s 

klimatpanel, vilken senare har uppdaterat forskningsläget i en ny rapport83.  

Den svenska klimatstrategin baseras på det klimatpolitiska ramverket med ett mål om att uppnå 

nettonollutsläpp senast 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp84. Fossilfritt Sverige gör dock 

bedömningen att målet om noll nettoutsläpp kan nås tidigare än beräknat med de beslut som företagen 

redan har träffat85. 

                                                           

79 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

80 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

81 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

82 Parisavtalet antogs 12 dec 2015 och trädde i kraft november 2016 

83 IPCC: Climate change 2021, Aug 2021 

84 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 

85 Rapport till regeringen 2021-10-27 (Den nationelle samordnaren för Fossilfritt Sverige på DN Debatt 2021-10-25) 



109 

 

 

 

Två av huvudförfattarna till IPCC-rapporten varnar tillsammans med andra forskare dock för att ”den 

felaktiga föreställningen att ett missat globalt temparaturmål i sig innebär ett steg över en sådan tröskel, till 

exempel att då koldioxidbudgeten för 2 graders uppvärmning är förbrukad kan fortsatt uppvärmning inte 

hejdas. Detta är dock ogrundat och stämmer inte med vad forskningen säger.”86  

Vidare citerar de IPCC-rapporten, där det framgår att “There is no evidence of abrupt change in climate 

projections of global temperature for the next century: there is a near-linear relationship between cumulative 

CO2 emissions and maximum global mean surface air temperature increase caused by CO2 over the course of 

this century ….”87 

Forskarna varnar för att en övertolkning av riskerna kan leda till ”att man bortser från kostnaden och 

effektiviteten hos olika åtgärder”.  

Enligt livsmedelsstrategin är målet att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. I den svenska klimatstrategin 

konstateras därför “In the objectives of the Food Strategy, the Swedish Parliament has decided that Swedish 

food production is to increase. This means that some agricultural emissions are likely to remain even after 

204588. These remaining emissions will need to be compensated for with supplementary measures. It is 

nevertheless essential to work to ensure that these remaining emissions are as small as possible.”89 

Det finns en målkonflikt på kort och medellång sikt mellan att öka den svenska livsmedelsproduktionen och 

att minska klimatpåverkan från denna produktion inom Sverige. Det är därför av intresse närmare analysera 

hur den strategiska planen förhåller sig till denna målkonflikt.  

12.5 Vår bedömning av ansatsen i strategiska planen  

Ett mycket allvarligt systemfel är att Sveriges internationella åtaganden när det gäller utsläppsminskningar 

formuleras i termer av utsläpp från landets producenter, inte i termer av utsläpp orsakade av landets 

konsumenter90.  

Medlemsstaterna rapporterar endast de växthusgaser som släpps ut på deras territorier med hjälp av 

verksamhetsuppgifter som är kopplade till utsläppskällor. Den strategiska planen fokuserar utifrån denna 

felaktiga utgångspunkt följaktligen på klimatomställningen av det svenska jordbruket och inte på 

konsumtionens betydelse för klimatet. Det saknas exempelvis åtgärder för att komma till rätta med det 

omfattande matsvinnet. Denna inriktning mot territoriella produktionsbegränsningar innebär en 

suboptimering utifrån ett globalt perspektiv och innebär en betydande risk för att åtgärder får en negativ 

                                                           

86 Åtta forskare på DN Debatt 19 oktober 2021, två av huvudförfattarna till IPCC-rapporten 

87 IPCC: Climate change 2021, Aug 2021, sid 71 i Technical summary 

88 Jordbruksverket: Ett klimatvänligt jordbruk 2050.  Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når det 
svenska klimatmålet? Report 2018:1. 

89 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 

90 Skälet till fokus på utsläpp som sker inom Sveriges gränser är metodologin hos FN:s klimatpanel IPCC. Internationella 
klimatåtaganden handlar om att minska utsläpp från produktion inom de signerande länderna – det handlar inte om 
hur mycket landets konsumenter förbrukar. Skälen till detta är i huvudsak praktiska. Det är nämligen mycket enklare 
och tillförlitligare att beräkna utsläpp från produktion i det egna landet än att beräkna dem från en 
konsumtionsbaserad redovisning, där beräkningar måste göras utifrån produktionsteknologi och förhållanden i andra 
länder. 
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effekt utifrån ett globalt perspektiv. Ansatsen i strategiska planen borde i stället vara hur det kan skapas 

hållbara livsmedelssystem utifrån ett helhetsperspektiv eller att åtminstone fastslå inriktningen och lägga 

grunden för detta skifte i perspektiv.  

Om klimatomställningen av det svenska jordbruket leder till att livsmedel producerade i Sverige ersätts av 

importerade livsmedel - utan att konsumtionsmönstret i övrigt förändras - är det inte osannolikt att denna 

importökning påverkar miljö och klimat negativt i ett globalt perspektiv. Undantag kan finnas där 

produktionsförutsättningarna är mycket sämre i Sverige (t ex att det krävs icke-grön uppvärmning av 

växthus). Flertalet länder som Sverige importerar livsmedel ifrån har emellertid inte kommit lika långt som 

Sverige i utvecklingen av ett klimateffektivt jordbruk. Härtill kommer negativ påverkan från de 

internationella transporterna. Genom att minska den svenska livsmedelsproduktionen flyttas utsläppen bara 

ut från den svenska statistiken, men i verkligheten ökar sannolikt istället utsläppen globalt p g a den svenska 

konsumtionen. Stödet till omställning till ekologisk produktion minskar livsmedelsproduktionen i Sverige, 

vilket riskerar att leda till oönskade effekter för klimatet. 

Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på tre olika sätt (territoriella, 

produktionsbaserade respektive konsumtionsbaserade). I forskningen och i den politiska diskussionen är det 

huvudsakliga måttet för klimatpåverkande utsläpp de så kallade territoriella utsläppen. Beräkningarna 

baseras på utsläpp vid dess källa inom ett geografiskt område (exempelvis Sverige). Ett enkelt sätt att visa 

upp en utsläppsminskning i Sverige är att helt enkelt flytta produktionen utomlands. Genom att fokusera på 

de territoriella utsläppen tas inte hänsyn till om utsläppen flyttar någon annanstans. Genom att försämra 

förutsättningarna för jordbruk i Sverige och ersätta livsmedel producerade i Sverige med import uppnås på 

pappret en utsläppsminskning. Men detta ger en falsk bild av verkligheten eftersom minskningen i Sverige 

leder till en ökning någon annanstans. Därför behövs även kompletterande mått för att bedöma de 

sammantagna effekterna för klimatet globalt av en viss åtgärd. 

De tre olika sätten att beräkna de klimatpåverkande utsläppen skiljer sig i geografisk omfattning, samt hur 

metoden för beräkningarna ser ut. När utsläppen beräknas måste en gräns sättas för vilka utsläpp som ska 

omfattas. Beroende på hur beräkningarna avgränsas fångas olika aspekter av Sveriges klimatpåverkan. 

Främst skiljer sig beräkningarna i hur utsläpp som sker utanför Sveriges gränser omfattas. 

Figuren nedan visar skillnaden mellan att beräkna utsläppen inom Sveriges gränser (territoriella utsläpp), 

respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt produktionsbaserade utsläpp 

från svenska aktörer. 
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Figur 14: Tre sätt att beräkna utsläpp 

 

Källa: Naturvårdsverket och SCB 

Utsläppen från jordbruket är relativt jämnt fördelade mellan växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid (se 

tabellen nedan91). 

Tabell 10: Källor till växthusgasutsläpp i det svenska jordbruket år 2014 

Källa CO2-ekvivalenter (Mton) Andel (procent) 

Lagring av stallgödsel 0,6 5 

Markanvändning 3,5 31 

Bruk av jordbruksmark 3,3 30 

– Användning av mineral- och stallgödsel  1,5 14 

– Gödsel från betesdjur  0,3 3 

– Utsläpp från skörderester 0,4 4 

– Kalkning av åkermark 0,1 1 

– Odling av organogena jordar  1,0 9 

Arbetsmaskiner 0,4 4 

Lokaler 0,3 3  

Djurs matsmältning 3,0 27 

– Mjölkkor 1,2 11 

– Övriga nötkreatur  1,4 13 

– Övrig djurhållning  0,4 4  

                                                           

91 Jordbruksverket: Utvärderingsrapport 2021:1. Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida 
landsbygdsprogram, Ewa Rabinowicz, Sveriges lantbruksuniversitet, Christian Jörgensen, AgriFood Economics Centre 
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Växthusgasen metan kommer huvudsakligen från idisslarnas matsmältning och hanteringen av gödsel. 

Växthusgasen lustgas genereras primärt av att kväve omsätts i jordbruksmarken. Utsläpp av koldioxid sker 

främst från organogen åkermark, oavsett om den brukas eller inte.  

Av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp för hushållens livsmedel sker emellertid enbart 36 % av utsläppen 

i Sverige, medan 64 % sker i utlandet92. De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas genom så kallad 

miljöexpanderande input-output analys93. PRINCE kan användas för ändamålet94.  

Det finns risk för en fortsatt minskning av jordbruksarealen i Sverige genom bl a minskad lönsamhet, 

generationsväxling och byggande. Därmed finns också risk för minskad inhemsk livsmedelsproduktion och 

ökad import av livsmedel. I sammanfattningen av SWOT-analysen anges emellertid som ett hot att 

”lönsamhetskrav kan leda till minskad miljönytta från jordbruket”. Det är snarare minskad lönsamhet för 

svenskt jordbruk som utgör hotet både mot jordbruket, landsbygden och klimatet.  

Det finns i strategiska planen ingen evidens för att föreslagna åtgärder sammantaget kommer att ha en 

positiv inverkan på miljö och klimat ur ett globalt perspektiv. SWOT-analys och behovsanalys indikerar 

snarare en överhängande risk för att de reella sammantagna effekterna ur ett globalt perspektiv kommer att 

bli negativa, genom att förutsättningarna för att bedriva jordbruk i Sverige ytterligare försvagas. Istället för 

att minska den svenska livsmedelsproduktionen bör insatser intensifieras för att a) minska importberoendet, 

b) minska matsvinnet och c) förändra konsumtionsmönster. Åtgärderna i strategiska planen medverkar i 

mycket liten utsträckning till en för miljön och klimatet positiv utveckling.  

En aktuell utvärdering visar att två åtgärder verkar kunna minska utsläppen av växthusgaser i större skala än 

de andra: återvätning av organogena jordar och beskogning av marginell eller övergiven åkermark. 

Återvätning innebär dock höga kostnader för lantbrukaren. Slutsatserna liknar resultat från Storbritannien, 

Frankrike och Irland. I samtliga fall framstår bättre utnyttjande av kväve, precisionsjordbruk, sparsam 

körning och sänkning av proteinhalten i fodret som bra åtgärder95. 

I Sveriges klimatrapportering framgår att utsläppssektor 3 (jordbruk, exkl. LULUCF) har nettoutsläpp. Sedan 

2008 har dock växthusgasutsläppen från livsmedel minskat med cirka 22 procent96. Detta har skett främst 

                                                           

92 Naturvårdsverket:Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, dec 2020 

93 SCB:s metodrapport: http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-atill-
o/vaxthusgaser/2018/metodbeskrivning-konsumtion.pdf 2 

94 PRINCE-projektet (Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment - PRINCE) har haft som syfte 
att analysera potentiell miljöpåverkan kopplad till svensk konsumtion, både i Sverige och i andra länder, och att 
kvantifiera denna med indikatorer. Resultaten är integrerade i den input-output analys som de konsumtionsbaserade 
utsläppen bygger på. PRINCE-modellen kan beskrivas som en hybridmodell mellan en enkelregional och en 
multiregional modell. Input-output modellen bygger även på den internationella databasen Exiobase. Se också 
Steinbach et al., 2018 

95 Jordbruksverket: Utvärderingsrapport 2021:1. Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida 
landsbygdsprogram, Ewa Rabinowicz, Sveriges lantbruksuniversitet, Christian Jörgensen, AgriFood Economics Centre 

96 Naturvårdsverket: Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, dec 2020 
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genom effektivitetsförbättringar inom såväl det traditionella vetenskapsbaserade jordbruket. Relativt sett 

produceras i Sverige livsmedel med låg belastning på klimatet. Klimatutsläppen i det svenska jordbruket är 

44% lägre än det globala genomsnittet. När det gäller nötkött och ägg är ”Sverige bäst i klassen inom EU”97 

och svenska mjölkföretag är näst bäst inom EU på att leverera mjölk med låg klimatpåverkan98. Det är inte 

möjligt att komma ner till nollutsläpp av växthusgaser i jordbruksproduktionen eftersom en stor del av 

utsläppen beror på naturliga biologiska processer, men om man i stället ser på de sammantagna effekterna 

av jordbrukssektorns existens blir bilden en annan. Av officiell statistisk framgår att det svenska jordbruket 

levererar produkter som har bundit 8,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, medan utsläppen från 

jordbrukssektorn är 6,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter99.Det finns visserligen stora osäkerheter i alla 

uppskattningar av utsläppen100, men det finns ingen evidens för att den ena av dessa siffror är osäkrare än 

den andra.  Även om vissa utsläpp saknas i klimatrapporteringen antyder denna att den svenska 

jordbruksproduktionen redan kan vara klimatneutral.  

Slutsatsen i en aktuell utvärdering är att ”Programmets satsningar bör relateras till strategier för att minska 

utsläppen från jordbruket. Två huvudsakliga strategier går att urskilja i den svenska klimatdebatten när det 

gäller utsläpp från jordbruket: effektiviseringar och ökad inhemsk produktion som ersätter import.”101 

Ambitionen att i enlighet med livsmedelsstrategins mål öka den svenska livsmedelsproduktionen bör därför i 

större utsträckning prägla den strategiska planen. 

12.6 Omläggningen till ekologisk produktion  

Det finns enligt Revisionsrätten två huvudsakliga omställningsscenarier, och båda ger upphov till tvivel om 

huruvida utvidgningen av det ekologiska jordbruket har minskat växthusgasutsläppen102: 

1. Om en konventionell jordbrukare som inte använder gödselmedel i särskilt stor utsträckning (t.ex. bete i 

bergsområden) ställer om till ekologiskt jordbruk är inverkan på utsläppen liten103.  

2. Om en jordbrukare som använder gödselmedel i stor utsträckning ställer om till ekologiskt jordbruk 

kommer gårdens utsläpp att minska kraftigt, men även produktionen minskar. Mindre avkastning på 

                                                           

97 Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 22. 

98 Rapport ”Hur liten kan livsmedelsproduktionens klimatpåverkan vara år 2050?” SJV, Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket, odaterad 

99 Professor Sigrid Agenäs m fl forskare på DN Debatt 1 oktober 2021. 

100 Se bilaga 1 i Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 51-
52 

101 Jordbruksverket: Utvärderingsrapport 2021:1. Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida 
landsbygdsprogram, Ewa Rabinowicz, Sveriges lantbruksuniversitet, Christian Jörgensen, AgriFood Economics Centre 

102EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

103 Kirchmann, H.: Why organic farming is not the way forward, 2019, s. 24–25; Smith, L. G. m.fl.: The greenhouse gas 
impacts of converting food production in England and Wales to organic methods, 2019, s. 5. 
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ekologiska gårdar leder till att andra gårdar använder ytterligare gödselmedel eller mark för att 

producera – och släppa ut – mer, för att livsmedelsproduktionen ska kunna upprätthållas104. 

GJP bidrog genom landsbygdsutvecklingsstödet till en utvidgning av det ekologiska jordbruket från 5,9 % av 

EU:s jordbruksmark 2012 till 8,5 % 2019. Men Revisionsrätten fann inga bevis på effekterna av denna 

utvidgning av det ekologiska jordbruket på vare sig användningen av gödselmedel och stallgödsel eller på 

utsläppen av växthusgaser105. 

Sverige hör till de medlemsstater som har högst andel av jordbruksmarken ansluten till ekologisk 

produktion och arealen har under lång tid successivt ökat. Livsmedelsstrategin och dess handlingsplan 

baseras på satsningar på produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Regeringen har 

satt upp inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion som innebär att 30 procent av den 

svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030 och att 60 procent 

av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 2030. 

Däremot finns inget målvärde för storleken på den ekologiska produktionen och heller inte för den 

ekologiska livsmedelskonsumtionen totalt. ”Av budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1 

utg.omr. 23) framgår att konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat har ökat kraftigt under de 

senaste åren”106. I betänkandet gjordes bedömningen att ökningen kommer att fortsätta flera år 

framöver. Den 28 februari 2018 presenterade Jordbruksverket ett förslag till en åtgärdsplan för att öka 

produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel107. Åtgärdsplanen innehåller etappmål och 

åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och 

konsumtion. Den 26 april 2018 beslutade regeringen att ge Jordbruksverket 50 miljoner kronor 2018–

2020 för att vidta ett antal åtgärder som återfinns i förslaget till åtgärdsplan i syfte att nå regeringens 

mål för ekologisk produktion och konsumtion. 

Ökad ekologisk produktion eftersträvas därför även i den strategiska planen. Det grundläggande 

inkomststödet är frikopplat från produktionen och betalas per hektar jordbruksmark. Utöver detta ges 

ytterligare stöd för ekologisk produktion. 

Under innevarande period (dvs 2014–2020 samt förlängningsperioden 2021-2022) finns två 

stödformer i pelare två, dels ett femårigt stöd till ekologisk produktion och dels ett tvåårigt stöd till 

omläggning till ekologisk produktion. Dessa slås samman till en ettårig stödform och flyttas till pelare 

ett. Budgeten är nu enligt strategiska planen totalt 3554 miljoner kronor för perioden 2023–2027, 

vilket är en ytterligare utökning jämfört med tidigare förslag på totalt 3 131 miljoner kronor108. Det 

grundläggande inkomststödet har i stället minskats med 423 för att finansiera höjningen av 

ekostöden. Förväntad preliminär anslutning till ekostödet är 402 400 hektar år 2023 med en succesiv 

                                                           

104 Kirchmann, H.: Why organic farming is not the way forward, 2019, s. 24–25; Smith, L. G. m.fl.: The greenhouse gas 
impacts of converting food production in England and Wales to organic methods, 2019, s. 5. 

105 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet - 
Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 

106 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU17: Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 
2014–2020 

107 Rapport 2018:16 

108 Näringsdepartementet: PM Åtgärder i strategisk plan, 2021-05-25 
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utökning till 436 900 hektar 2027. Detta är en lägre anslutning än vad som tidigare bedömts109. Men 

trots att anslutningen bedöms bli lägre utökas totalbudgeten. Motivering till den kraftiga 

budgetökningen saknas, men det kan noteras att stödbeloppens storlek ökar, vilket förstås kan 

förväntas leda till att det blir ekonomiskt attraktivare att bedriva ekologisk produktion.  

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen 

minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till 610 800 hektar. Det 

betyder att 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige brukades med ekologiska 

produktionsmetoder 2020. Åkermarksarealen minskade med 5 500 hektar medan arealen betesmark 

ökade med 2 000 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 380, 

vilket var 280 färre än 2019. För tredje året i rad minskade arealen jordbruksmark som är under 

omställning till ekologisk produktion. Omställningsarealen uppgick till 44 100 hektar 2020, en 

minskning med 14 100 hektar eller 24 % jämfört med 2019. Den omställda arealen ökade med 10 600 

hektar eller 2 % jämfört med 2019 och uppgick till 566 600 hektar. 

Att ekologisk odling minskar kan tyckas förvånande mot bakgrund av dels de stora satsningarna på att 

utöka denna och dels att lönsamheten är bättre än för konventionell odling: ”Lantbrukare som ställer 

om från konventionell till ekologisk produktion förbättrar lönsamheten. Förbättringen kan främst 

förklaras av att ersättningen för ekologisk produktion är högre än omställningskostnaderna och att 

lantbrukarna får ett merpris för ekologiska produkter.”110 

Konsumtionen av ekologiska livsmedel är sedan flera år högre i Sverige än i de flesta andra länder. De 

senaste åren har dock konsumtionen av ekologisk mat minskat i Sverige. Försäljningen av ekoprodukter som 

kan produceras i Sverige har minskat något snabbare än de som inte kan produceras i Sverige. Det är en 

trend som har pågått under flera år. Nedgången är i otakt med målsättningar för miljö och tillväxt i den 

svenska livsmedelsstrategin, EU:s ”jord-till-bordstrategi” och livsmedelssektorns ambitioner inom projektet 

Hållbar livsmedelskedja. Andelen ekologiskt producerade livsmedel var som störst under 2016, då den 

utgjorde 7,9 % av hela handelns livsmedelsförsäljning. Under 2020 hade den sjunkit till 7,5 %, för att det 

första halvåret 2021 sjunka ytterligare till 7,0 %. Den enda kategorin där ekologiskt ökar sin andel mellan 

kvartal två 2021 och kvartal två 2020 är frukt och grönt111. Under den senaste femårsperioden har 

livsmedelskonsumtionen ökat med 26, 3%. För ekologiska livsmedel är ökningen 14,5% och för 

konventionella 27,2 %. När det gäller ekologiska produkter som kan produceras i Sverige är ökningen för 

perioden som helhet bara 1,2 %. 

Stödet till ekologisk odling förenklas genom att det övergår från att vara ett femårigt stöd i pelare 2 till ett 

ettårigt i pelare 1, vilket förväntas skapa ytterligare intresse för åtgärden. Budgeten ökar till 3 554 000 000 kr 

för att ytterligare utöka den ekologiska produktionen. Nationella medel för projekt och ökad kompetens och 

marknad kompletterar den strategiska planen genom handlingsplanen för ekologisk produktion. Dessutom 

stödjer regeringen det exportfrämjande arbetet genom ett särskilt program, där ekologiska livsmedel kan 

vara en del.  

                                                           

109 Näringsdepartementet: PM Åtgärder i strategisk plan, 2021-05-25 

110 Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonom, Jordbruksverket Utvärderingsrapport 2020:5, Ida Lovén, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Martin Nordin, Lunds universitet 

111 Branschorganisationen Ekologiska Lantbrukare  
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Bedömd årlig ökningstakt är 2,5 procent för spannmål och andra ettåriga grödor, 3,0 procent för potatis, 

sockerbetor och grönsaker samt frukt och bär, och slutligen 1,7 procent för åkerarealer med djurersättning. 

Bakgrunden till den bedömda lägre ökningstakten jämfört med 2011–2020 är en avmattning i inhemsk 

efterfrågan på ekologiska jordbruksråvaror under senare år. Det finns i strategiska planen ingen motivering 

till varför produktionen förväntas öka trots att konsumtionen minskar.  

Det bör dock noteras att utskottet i betänkande 2016/17:MJU23 ”En livsmedelsstrategi för Sverige” 

gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av 

konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och 

produktion kopplade till specifika produktionsformer. Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut112.  

Mot bakgrund av det minskade konsumentintresset för ekologiska livsmedel är det av intresse att veta vad 

som motiverar den satsning på ökad ekologisk produktion som görs i strategiska planen. För de flesta grödor 

innebär ekologiskt jordbruk enligt Jordbruksverkets kalkylunderlag mindre skördar, vilket måste 

kompenseras genom odling på större areal per producerad enhet om inte importen ska öka. Det presenteras 

i den strategiska planen ingen analys av vilka klimateffekter en ökad omställning till ekologisk produktion 

ger. 

Lokal brist på stallgödsel försämrar möjligheterna att bli ekologisk jordbrukare. I slättbygder är bristen på 

stallgödsel betydande och har en stor påverkan på möjligheterna att ställa om till ekologisk odling. En 

fortsatt expansion av ekologiskt jordbruk hänger samman med en ökad produktion av stallgödsel113. En 

åtgärd som syftar till att öka den ekologiska spannmålarealen förutsätter ökad tillgång på stallgödsel. En 

åtgärd som innebär ökad produktion av stallgödsel ökar klimatutsläppen betydligt. Detta belyser paradoxen 

med ekologiskt jordbruk. För att mildra jordbrukets klimateffekter bör djurpopulationen minska, men med 

färre djur försämras möjligheterna att öka den ekologiska arealen. 

I livscykelanalyser används oftast klimatpåverkan per kg produkt som jämförelseenhet. ”Framförallt tack 

vare den låga kvävegödslingen och färre djur släpper ekologiska lantbruk ut betydligt mindre växthusgaser 

per hektar eller per gård, men resultatet är också att det blir lite mindre mat. Därför är det ungefär samma 

klimatpåverkan per kg produkt jämfört med konventionell produktion”. 114 

Slutsatsen är att ”Men här leder livscykelanalyserna vilse. Om målet är att minska lantbrukets totala utsläpp 

av växthusgaser behövs absoluta mått, som till exempel klimatpåverkan per hektar. I sådant fall är 

ekoproduktionens lägre avkastning en fördel.”115 

                                                           

112 Rskr. 2016/17:338 
113 Nordin, M. (2020). ”Is a shortage of manure a constraint to organic farming?“, AgriFood Economics Centre Working 
Paper 2021:1 

114 Forskningssammanställningen "Lantbruket och Klimatet. Ett helhetsgrepp." (2020) Rapporten är finansierad av 
Jordbruksverket och framtagen av lantbruksanalytikern Peter Einarsson för Branschorganisationen Ekologiska 
Lantbrukare 

115 Forskningssammanställningen "Lantbruket och Klimatet. Ett helhetsgrepp." (2020) Rapporten är finansierad av 
Jordbruksverket och framtagen av lantbruksanalytikern Peter Einarsson för Branschorganisationen Ekologiska 
Lantbrukare 
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Dessa slutsatser kring fördelarna med ekologisk produktion bygger på antagandet att övergången från 

konventionell produktion bara leder till ”lite mindre mat”. Vi kan ta matpotatis som exempel på att detta 

antagande är felaktigt och att det i själva verket kan handla om betydande skillnader i storlek på dels 

produktionen, dels hur mycket som går till hushållens konsumtion. Till en del baseras de felaktiga 

slutsatserna på att skördens storlek används i beräkningarna, i stället för hur mycket som faktiskt används av 

konsumenterna. 

Exempel: Matpotatis; jämförelse mellan konventionell odling och ekologisk 

Normskörden 2021 för matpotatis var 36 946 kg per hektar116. För att belysa de skillnader i skördenivå som 

kan förekomma redovisas i den officiella statistiken även relativtal för ekologisk respektive konventionell 

hektarskörd jämfört med motsvarande hektarskörd enligt den ordinarie skördestatistiken på riksnivå. Den 

senaste siffran som är publicerad avser 2018, då relativtalen var 70 för ekologisk odling och 114 för 

konventionellt odlad117. 

I Jordbruksverkets kalkyler118 för GJP 2023 - 2027 baseras intäkterna vid konventionell odling på en skörd på 

40 000 kg, varav 31 500 kg (5 000 kg kulpotatis och 26 500 kg matpotatis klass 1) säljs till konsument. När det 

gäller ekologisk potatis finns två kalkyler (på 18 resp. 25 tons skörd). Ekologisk odling ger 0 kg kulpotatis och 

6 500 kg respektive 7 700 kg matpotatis klass 1, som säljs till konsument (4,7 resp. 6,7 ton säljs som 

industripotatis och 2 resp. 4,2 ton exporteras utan någon intäkt).  Det krävs således 4-5 gånger så stor areal 

för att producera samma mängd matpotatis till de svenska hushållen vid ekologisk odling jämfört med 

konventionell odling! Antagandet att övergången från konventionell produktion till ekologisk bara leder till 

”lite mindre mat” är således felaktig. Konsekvensen av en ytterligare utökning av den ekologiska odlingen är 

att Sverige måste importera mer matpotatis för hushållsbruk och exportera mer industripotatis (utan intäkt). 

Klimateffekten blir negativ både i den mindre effektiva produktionen och genom ökade transporter för både 

import och export. De beräkningar av klimateffekterna som har gjorts tar ingen hänsyn till detta, eftersom 

de baseras på skördarnas storlek, men inte tar hänsyn till hur stor del av skörden som går till hushållen. Inte 

heller beaktas eventuella skillnader i matsvinn p g a sämre hållbarhet och andra kvalitetsskillnader. Beräknad 

möjlig maximal ersättningsnivå för ekologiskt odlad matpotatis är enligt kalkylerna 37 721 kr per hektar119. 

Arealen beräknas i förslaget till strategisk plan öka med 100 hektar per år (från 3 600 hektar 2023 till 4 000 

hektar 2027). Betydande summor avses således användas för att subventionera en ökad produktion av 

ekologisk matpotatis, trots minskad konsumentefterfrågan och med all sannolikhet negativa klimateffekter. 

Den av kommissionen föreslagna output-indikatorn120 (O.17 Number of hectares or number of other units 

with support for organic farming) återspeglar bara antalet hektar som används för ekologisk produktion, 

men den säger inget om produktionens storlek eller i vilken utsträckning denna produktion används som 

                                                           

116 Sveriges Officiella Statistik 

117 Jordbruksverket och SCB 

118 Jordbruksverkets kalkyler daterade 2021-05-21, baserade på bidragskalkyler för ekologisk produktion 2020 och 

bidragskalkyler för konventionell produktion 2020 från Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

119 Jordbruksverkets kalkyl per 2021-05-21. Granskningen av kalkylerna är inte helt avslutad. 

120 Det senaste förslaget på outputindikatorer från kommissionen, som är daterat 2021-09-17, har använts i denna 
rapport. Det bör noteras att outputindikatorerna ännu inte är fastställda. 
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livsmedel av konsumenterna. Motsvarande resultatindikator121 (R 29 Share of Utilised Agricultural Area 

(UAA) supported by the CAP for organic farming, with a split between maintenance and conversion) säger 

inte heller något om livsmedelsproduktionens storlek eller i vilken utsträckning denna produktion i slutändan 

används som livsmedel av konsumenterna.  

Det är viktigt att notera att ekologiskt lantbruk står för 20 procent av arealen, men endast 7 procent av 

produktionen. Att ytterligare utöka arealen ekologiskt lantbruk är inte evidensbaserat, utan innebär en risk 

för både livsmedelssäkerheten och klimatet. Tillgänglig aktuell evidens talar snarare för en minskning av den 

areal som används för ekologisk odling och en styrning mot de regioner och de jordbruksprodukter där 

fördelarna med ekologiskt lantbruk överväger. 

12.7 Nötkreaturstödet och borttagandet av miljöersättning för vallodling 

För att motverka den negativa trenden i svensk mjölkproduktion jämfört med övriga EU och utifrån 

behovet av betande djur som kan upprätthålla hävden och den biologiska mångfalden i 

naturbetesmarkerna framhålles i strategiska planen att det är motiverat att fortsätta avsätta hela 

kuvertet för frivilligt kopplat stöd till stödet för nötkreatur. Stödet beräknas som 13 procent av det 

nationella kuvertet för direktstöd dividerat med antalet stödberättigade djur. Syftet med det kopplade 

stödet till nötkreatur är att stärka konkurrenskraften och motverka låg lönsamhet i 

nötköttsproduktionen, samt att bidra till målen för biologisk mångfald genom att bidra till att 

bibehålla antalet betande djur. Stödet ska motverka en nedåtgående trend i antalet nötkreatur och 

upprätthålla en kritisk massa i produktionen. I nötkreaturssektorn, i synnerhet mjölksektorn, krävs 

stora investeringar och investeringstakten i Sverige är för låg för att upprätthålla produktionen på sikt. 

Uppbundet kapital i stallar med mera kan också göra dem känsligare för förändringar i inkomststödet. 

Svenska producenter har höga djurskyddskrav, bland annat lagstadgade krav på betesdrift som 

fördyrar produktionen. Mot denna bakgrund samt neddragningen av inkomststödet och borttagande 

av vallstödet anses det motiverat att behålla nötkreatursstödet på i stort sett samma nivå som 

tidigare.  

Utsläppen från jordbruket kommer framförallt inte från fossila bränslen, utan från biologiska källor. Lustgas 

från kvävets kretslopp, metan från idisslare och koldioxid från markanvändningen är de största 

utsläppsposterna. Eftersom idisslarnas metanproduktion är i stort sett proportionell mot deras tillväxt eller 

mjölkproduktion finns små möjligheter att minska metanet utan att också minska produktionen. En del 

försök görs dock vad gäller foder för nöt, med syftet att minska metanutsläppen. Vid konstanta utsläpp blir 

emellertid nettoklimateffekten av metan noll, medan temperaturökningen orsakad av utsläppen av koldioxid 

ökar linjärt. En linjär minskning av metanutsläppen ger en linjärt minskande temperatur, medan för koldioxid 

innebär minskade utsläpp bara att temperaturökningen avtar. Om (eller när) utsläppen av koldioxid når noll 

kvarstår effekten av den koldioxid som redan släppts ut och ackumulerats i atmosfären i hundratals år122. 

Idisslarna har också viktiga systemfunktioner i lantbruket och en alltför kraftig minskning av antalet idisslare 

kan därför skapa nya problem. Idisslande djur möjliggör matproduktion både från naturbetesmarker och 

                                                           

121 Det senaste förslaget på resultatindikatorer från kommissionen, som är daterat 2021-09-17, har använts i denna 
rapport. Det bör noteras att resultatindikatorerna ännu inte är fastställda. 

122 Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 53 
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kvävefixerande klövergräsvallar, som inte ger några växtprodukter som kan ätas direkt av människor. 

Samtidigt kan växtnäring flyttas från vallar till andra grödor med idisslarnas gödsel. Den djurhållning som i 

första hand ska minskas (eller förändras) för klimateffekt är därför högintensiv produktion som förädlar 

mindre gräs och kräver stora insatser av foder från ettåriga grödor. 

Vallodling bidrar med ekosystemtjänster genom inbindning av kol. Att bryta ett odlingssystem med ettåriga 
grödor med vallodling ökar kolinlagringen i marken (Bolinder m.fl., 2017)123. Men att odla vall i områden med 
intensiv växtodling medför ett inkomstbortfall för lantbrukaren, eftersom mindre mark används till odling av 
grödor som kan säljas. Åtgärden har således en kostnad för jordbrukaren, vilket motiverade 
miljöersättningen för vallodling. 

Brady med flera (2019) har använt AgriPoliS-modellen för att simulera effekten av att integrera tvåårig vall i 

växtföljden i Götalands södra slättbygder. Författarna visar att om 25 procent av marken omfattas av vall 

skulle kolinlagringen i marken kunna öka med upp till 7,8 procent över en tjugoårsperiod jämfört med en 

växtföljd utan vall. Åtgärden är inte lönsam för lantbrukaren, men väl för samhället124. 

Utsläppen från de svenska mulljordarna, som utgör 10 % av jordarna, är i samma storleksordning som allt 

metan från svenska idisslare eller lustgasutsläppen från all annan jordbruksmark i Sverige. Den säkraste 

metoden för kolinlagring i de flesta svenska åkerjordar är att lägga till flerårig vall i växtföljden. Aktuella 

svenska data visar att kolhalten skiljer 10-20 ton mellan jämförbara jordar med och utan vallodling, och 

större delen av den mängden kan ofta återställas på några decennier. Även stallgödsel kan hjälpa till att lagra 

in kol. Plöjningsfritt jordbruk och mellangrödor kan också bidra, men inte i närheten av vallens effekt125. 

Inom nuvarande Landsbygdsprogrammet finns ett antal stöd som ökar kolinlagringen, bl a investeringsstöd 

för odling av energigrödor (salix, hybridasp och poppel) och miljöersättning för vallodling. Tyvärr har 

miljöersättningen för vallodling tagits bort i förslaget till strategisk plan. Den potentiella inlagringen av kol 

per år genom vallodling är 645 kg C/ha, vilket är dubbelt så mycket som för fång-/mellangröda126. 

De allra flesta bönder är antingen djuruppfödare själva eller foderodlare till djuruppfödning. Köttätandet har 

ökat med 60 % på 30 år, men den svenska produktionen är oförändrad. Svenskt jordbruk har således inte 

fått någon del av den ökande animaliekonsumtionen. I SWOT-analysen anges som en möjlighet ”Ökad 

efterfrågan på svenskt kött kan bidra till minskade utsläpp från köttkonsumtion”. Men denna möjlighet har 

inte tagits till vara i förslaget till strategisk plan, där volymen är oförändrad. Svensk osttillverkning har 

minskat med mer än en tredjedel under samma period, trots stadigt växande ostkonsumtion.  

Några enstaka studier har genomförts med en klimatanpassad matkonsumtion som utgångspunkt. 

Slutsatsen av dessa är att all naturbetesmark behöver betas och det behöver odlas mer vall. Utan idisslare 

                                                           

123 Bolinder, M. A., Freeman, M. & T. Kätterer (2017), Sammanställning av underlag för skattning av effekter på 
kolinlagring genom insatser i Landsbygdsprogrammet, Enheten för Systemekologi vid Institutionen för ekologi, SLU. 

124 Brady, M. V., Hristov, J., Wilhelmsson, F. & K. Hedlund (2019), “Roadmap for Valuing Soil Ecosystem Services to 
Inform Multi-Level Decision-Making in Agriculture”, Sustainability, 11(19), 5285. 

125 Forskningssammanställningen "Lantbruket och Klimatet. Ett helhetsgrepp." (2020) Rapporten är finansierad av 
Jordbruksverket och framtagen av lantbruksanalytikern Peter Einarsson för Branschorganisationen Ekologiska 
Lantbrukare 

126 Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 34. 
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som kan ta tillvara på detta gräs produceras för lite mat och för lite gödsel. Det finns däremot inte utrymme 

för intensiv produktion av djur som äter spannmål (grisar och fjäderfän).  

Det finns emellertid i den strategiska planen ingen analys av vad den sammantagna försämringen av stödet 

till de aktuella gårdarna innebär för utvecklingen av animalieproduktionen och vad detta i sin tur har för 

effekt på klimatet. 

12.8 Allmänna villkor för stöd 

Först kan noteras att det finns vissa förändringar i regelverket som har en positiv effekt. Ett exempel är att i 

nuvarande program så får inte köp av begagnat material och begagnad utrustning ingå i investeringsstöden. 

Vi har i tidigare underhandsrapporter i förhandsutvärderingen påtalat att detta krav utgör ett hinder för en 

utveckling av den cirkulära ekonomin. Så vitt vi har kunnat se i de nu aktuella åtgärdsförslagen har detta krav 

på att nytt material och ny utrustning måste köpas tagits bort och även begagnat material och begagnad 

utrustning tillåts. Det är bra att förutsättningarna för den cirkulära ekonomin på detta sätt förbättras. Det 

saknas dock åtgärder som i sig är inriktade på att utveckla den cirkulära ekonomin och därmed minska 

klimatavtrycket i produktion och konsumtion127.  

Å andra sidan skulle även i det nya regelverket större krav kunna ställas på omställning när det gäller andra 

insatsvaror. Exempelvis saknas tydliga krav på fossilfritt bränsle. En betydande del av stödet går till 

transporter av olika slag. Det är t o m så att villkoren skapar incitament för onödiga transporter. Bl a ger 

nu föreslagna utformning av stöden negativa miljö- och klimateffekter då det skapar incitament till 

transporter med bil (Ersättning för resor med egen bil är 40 kronor/mil jämfört med skattemyndighetens 

fastställda 18,50 kronor/mil år 2021).  

Stöden för måltider, samt möjlighet till högre stöd vid konferenser, skapar också risk för onödiga negativa 

miljö- och klimateffekter, då incitament att använda distansöverbryggande teknik helt saknas i villkoren. Det 

saknas också åtgärder som i sig är inriktade på att utveckla distansöverbryggande teknik och därmed minska 

klimatavtrycket i produktion och konsumtion. 

Stöd bör begränsas till sådant som är mervärdesskapande och inte ger negativa miljö- och 

klimateffekter genom resor, konferenser etc. Stöd till klustersamverkan, nätverkande, produktutveckling, 

kvalitetssäkringsarbete, utvecklingsprojekt som inkluderar hela leveranskedjan, branschsamverkan och 

liknande utvecklingsprojekt på en övergripande bransch- eller näringsnivå bör främst riktas till samarbeten 

med hjälp av distansöverbryggande teknik. Särskilt när det gäller stöd till transnationella samarbeten för att 

främja kunskapsutbyte mellan aktörer som driver liknande projekt och utvecklingsprocesser är det viktigt att 

stödet riktas mot samarbeten som bygger på distansöverbryggande teknik.  

Ovanstående är exempel på att villkoren för stöd inte systematiskt har utformats för att stimulera 
begränsningar av klimatpåverkan. 

                                                           

127 Även Fossilfritt Sverige noterar i en aktuell rapport till regeringen 2021-10-27 att Sverige ligger efter när det gäller 
att utveckla politik för cirkulära resurseffektiva lösningar. Där föreslås att det för material som inte redan har hög 
cirkuleringsgrad tas fram kvotplikter och olika former av återvinningscertifikat. 
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12.9 Bredbandsutbyggnaden 

Av den svenska klimatstrategin framgår bl a att ”The overarching objective is for Sweden to be the best in the 

world at using the opportunities offered by digitalisation”128. Bredbandsutbyggnaden ligger nu utanför 

strategiska planen och kommer därför inte med i resultatredovisningen av GJP. Men även om 

bredbandsutbyggnaden finansieras nationellt som ett separat bredbandsstöd ger den effekter för klimatet 

och bidrar till uppfyllandet av målen i GJP.  

I regeringens bredbandsstrategi (”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”) 2016129 finns 

följande tre delmål:  

1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s130.  

2.  År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Detta mål består av tre delmål, vilka alla ska 

uppnås för att uppfylla det övergripande målet:  

• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.  

• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s. 

• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.  

3.  År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

 PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till 

infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är 

en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det 

vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och 

mobiltelefoni över Sveriges yta. Den senaste mätningen är gjord i oktober 2020131. PTS noterar att 86 

procent av alla hushåll och företag hade tillgång till hastigheter om 100 Mbit/s i oktober 2020. Detta innebär 

att bredbandsmålet om en tillgång på 95 procent till 2020 inte uppnås. I jämförelse med förra året ökar 

tillgången med ca 2 procentenheter. Motsvarande ökningstakt mellan 2018 och 2019 var 3,1 

procentenheter132. Ökningstakten är lägre än tidigare och fortsätter den avtagande trenden. Se figuren 

nedan.  

                                                           

128 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 

129 N2016/08008/D ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” 

130 Innebörden av ”tillgång” skiljer sig något mellan mål 2 och 3. 

131 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 
132 PTS Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 – slutrapport 
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Figur 15: Tillgång till 100 Mbit/s 

 

Det finns stora regionala skillnader när det gäller andelen fiberanslutna hushåll. Lägst andel fiberanslutna 

hushåll som är belägna utanför tätort och småort har Norrbottens län (30 %), och Stockholms län (39 %).  

Tillgången till 100 Mbit/s för hushållen och företagen i Sverige, skiljer sig mycket beroende på om den avser 

tätbebyggda områden (i tätort eller småort), eller glest bebyggda områden (utanför tätort och småort). Se 

figuren nedan. 

Figur 16: 100 Mbit/s - totalt, tätbebyggelse och glest bebyggda områden 

 

I områden utanför tätort och småort är tillgången låg (57,1 procent). Detta påverkar konkurrenskraft och 

förutsättningar för affärsutveckling på landsbygden avsevärt. Men det påverkar även förutsättningarna för 

klimatanpassning.  Sverige har p g a förseningar kring 5G-auktionerna halkat efter i implementeringen av 5G, 

vilket inte minst drabbar landsbygden. Användning av nya tekniker kan minska koldioxidutsläppen betydligt. 

Det gäller bl a det minskade behovet av arbetsresor när distansöverbryggande teknik kan användas istället, 

smart energianvändning, transporter kan planernas bättre med realtidsspårning, robotisering inom jordbruk 

och annat företagande, optimering av utnyttjade av produktionsmedel, smarta byggnader, digital teknik för 

övervakning etc.  
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Det finns olika bedömningar när det gäller vilka nettoeffekter ökad digitalisering har på klimatet. Bl a visar en 

omfattande studie av mobilkommunikation en tio gånger så stor utsläppsminskning i relation till utsläppen 

från själva mobiltelefonin 2020. De senare stod för 0,4 % av de globala utsläppen, medan 

utsläppsminskningen blev 4 %133. Även om forskningen av digitaliseringens effekter på klimatet är outvecklad 

finns indikationer på att det finns en betydande potential inte minst när det gäller utvecklingen av 

landsbygdsområdena. 

 

  

                                                           

133 GSMA: The Enablement Effect. The impact of mobile communications technologies on carbon emission reductions, 
2021 
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13 Uppföljning och övervakning  

För GJP och de strategiska planerna regleras uppföljning och utvärdering genom förordningar och andra 

regler och riktlinjer från kommissionen. 

13.1 Bestämmelserna enligt förordningen134 

En prestationsram ska fastställas av medlemsstaterna och EU-kommissionen, som ska ha delat ansvar för 

detta, som gör det möjligt att rapportera, övervaka och utvärdera prestationen när det gäller den strategiska 

GJP-planen under genomförandet.  

Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om samordning och styrning samt övervakning, 

rapportering och utvärdering. 

Prestationsramen ska enligt artikel 128 innehålla följande:  

a) En uppsättning gemensamma output-, resultat-, effekt- och kontextindikatorer som avses i artikel 7, som 

kommer att användas som grund för övervakning, utvärdering och årlig prestationsrapportering.  

b) Mål och årliga delmål som fastställts i förhållande till det relevanta specifika målet med hjälp av de 

relevanta resultatindikatorerna.  

c) Insamling, lagring och överföring av data. 

d) Regelbunden rapportering om prestations-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet.  

e) Förhandsutvärderingar, interimsutvärderingar och efterhandsutvärderingar och all övrig 

utvärderingsverksamhet kopplad till den strategiska GJP-planen. 

Prestationsramens mål ska enligt artikel 129:  

a) bedöma den gemensamma jordbrukspolitikens konsekvenser, effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 

samstämmighet och unionsmervärde,  

b) övervaka framstegen mot uppfyllelsen av målen för de strategiska GJP-planerna,  

c) bedöma konsekvenser, effektivitet, ändamålsenlighet, relevans och samstämmighet hos interventionerna 

inom ramen för de strategiska GJP-planerna,  

d) stödja en gemensam läroprocess med avseende på övervakning och utvärdering. 

 

Medlemsstaterna ska utarbeta en utvärderingsplan med uppgifter om planerade utvärderingar under 

genomförandeperioden och lägga fram utvärderingsplanen för övervakningskommittén senast ett år efter 

det att den strategiska GJP-planen har godkänts.  

Den förvaltande myndigheten ska ansvara för att slutföra en heltäckande efterhandsutvärdering av de 

strategiska GJP-planerna senast den 31 december 2031.  

                                                           

134 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för stöd till strategiska 
planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013. Ordförandeskapets förslag till 
utformning, 4 dec 2019. 
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Medlemsstaterna ska inrätta ett säkert elektroniskt informationssystem, eller använda ett befintligt sådant, i 

vilket de ska registrera och lagra centrala uppgifter om genomförandet av den strategiska GJP-planen som 

krävs för övervakning och utvärdering, särskilt för övervakning av framstegen mot de fastställda målen, 

inbegripet uppgifter om varje stödmottagare och insats. 

Medlemsstaterna ska även se till att heltäckande, aktuella och tillförlitliga datakällor inrättas som möjliggör 

en effektiv uppföljning av framstegen mot att uppnå de fastställda målen med hjälp av politiska output-, 

resultat- och effektindikatorer. 

Den förvaltande myndigheten och övervakningskommittén ska övervaka genomförandet av den strategiska 

GJP-planen och de framsteg som gjorts när det gäller uppfyllelsen av de mål som anges i den strategiska GJP-

planen på grundval av output-och resultatindikatorer. 

Kommissionen ska anta genomförandeakter om prestationsramens innehåll. Sådana akter ska omfatta 

indikatorer utöver dem i bilaga I i förordningen som krävs för lämplig övervakning och utvärdering av 

politiken, beräkningsmetoderna för de indikatorer som anges i och utanför bilaga I i förordningen, och 

nödvändiga bestämmelser för att garantera att de uppgifter som medlemsstaterna samlar in är exakta och 

tillförlitliga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 

153.2 i förordningen. 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med artiklarna 9.3 och 10 i förordning (EU) 2021/2116 tillhandahålla en årlig 

prestationsrapport om genomförandet av den strategiska GJP-planen under det föregående räkenskapsåret.  

Den sista årliga prestationsrapporten, som ska tillhandahållas i enlighet med artiklarna 9.3 och 10 i 

förordning (EU) 2021/2116 ska omfatta en sammanfattning av de utvärderingar som gjorts under 

genomförandeperioden.  

För att den årliga prestationsrapporten ska vara godtagbar måste den innehålla all den information som 

krävs enligt punkterna 4, 5, 7, 8, 9 och 10 samt, i relevanta fall, punkt 6.  

I de årliga prestationsrapporterna ska anges central kvalitativ och kvantitativ information om genomförandet 

av den strategiska GJP-planen med hänvisning till ekonomiska data samt output- och resultatindikatorer, 

inbegripet på regional nivå i förekommande fall. 

Den kvantitativa informationen ska omfatta följande:  

a)  Genomförd output.  

b)  De utgifter som deklarerats i årsräkenskaperna och som är relevanta för den output som avses i led a, 

före tillämpning av sanktioner eller andra minskningar, och för Ejflu med beaktande av omfördelning 

av inställda eller indrivna medel i enlighet med artikel 57 i förordning (EU) 2021/2116.  

c)  Förhållandet mellan de utgifter som avses i led b och den relevanta output som avses i led a (nedan 

kallat genomfört enhetsbelopp).  

d)  Resultaten och avståndet till motsvarande delmål som fastställts i enlighet med artikel 109.1 a. 

Den kvalitativa informationen ska omfatta följande:  

a) En sammanfattning av läget i genomförandet av den strategiska GJP-planen med avseende på det 

föregående räkenskapsåret. 
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b) Eventuella frågor som påverkar prestationen när det gäller den strategiska GJP-planen, särskilt i fråga 

om avvikelser från delmålen, vid behov med förklaringar och, om relevant, med en beskrivning av vilka 

åtgärder som vidtagits. 

De årliga prestationsrapporterna och en sammanfattning av innehållet för medborgarna ska göras 

tillgängliga för allmänheten.  

Kommissionen ska genomföra en prestationsöversyn vartannat år på grundval av den information som 

tillhandahålls i de årliga prestationsrapporterna. 

Medlemsstaterna ska varje år anordna ett översynsmöte med kommissionen. Ordförandeskapet för 

översynsmötet ska innehas gemensamt eller av kommissionen, och det ska äga rum tidigast två månader 

efter inlämnandet av den årliga prestationsrapporten. Syftet med översynsmötet är att undersöka varje 

plans prestation, inbegripet de framsteg som gjorts för att uppnå fastställda mål, och tillgänglig information 

om relevanta effekter samt frågor som påverkar prestationen, liksom tidigare eller framtida åtgärder som 

ska vidtas för att ta itu med dem. 

Utvärderingen och uppföljningen av den strategiska planen regleras i ett särskilt kapitel i förordningen 

(kapitel IV). Medlemsstaterna ska utvärdera sina strategiska GJP-planer under genomförandet och i 

efterhand för att förbättra kvaliteten i planernas utformning och genomförande. Medlemsstaterna ska 

bedöma sina strategiska GJP-planers effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och 

unionsmervärde samt effekterna av dessa planer vad avser deras bidrag till uppnåendet av den 

gemensamma jordbrukspolitikens allmänna mål som anges i artikel 5 och de specifika mål som anges i artikel 

6.1 och 6.2 som behandlas i den berörda strategiska GJP-planen. De strategiska GJP-planernas samlade 

effekter ska enbart bedömas i efterhandsutvärderingen. 

13.2 Våra kommentarer  

Tidigt i processen uttrycktes en ambition från EU-kommissionen att GJP skulle utvecklas från nuvarande 

regelstyrning och kontroll av efterlevnad av dessa regler i riktning mot mål- och resultatstyrning och en 

uppföljning av resultat och effekter. 

I EU-kommissionens ursprungliga förslag ingick att GJP skulle bygga på förenklingar och ökad 

resultatorientering genom bland annat följande inslag: 

 Större flexibilitet för medlemsstaterna att utforma interventionerna så att målen uppnås på 

effektivaste sätt 

 En förändrad lista över indikatorer för uppföljningen i hela effektkedjan 

 En gemensam rapporteringsapproach som bygger på årlig resultatuppföljning och 

uppföljningsmöten  

 Belöning av mekanismer för höga miljö- och klimateffekter 

Det senare, det vill säga belöning av mekanismer för höga miljö- och klimateffekter, finns emellertid inte 

med i förordningen. 
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På EU-kommissionens hemsida finns de viktigaste data när det gäller jordbrukssektorn och ekonomin för 

varje land och för EU135. Bilaga 1 till förordningen innehåller effektindikatorer, resultatindikatorer och 

outputindikatorer för vart och ett av de nio specifika målen136. För dessa finns framtaget analytiska 

faktablad137 för varje medlemsland som inkluderar data som redan finns tillgängliga för kontextindikatorer i 

det nya uppföljnings- och utvärderingssystemet (Performance Monitoring and Evaluation Framework, 

PMEF)138. Flertalet effektindikatorer i det nya PMEF-systemet är också kontextindikatorer i nuvarande 

uppföljnings- och utvärderingssystem (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF). Det finns 

också en “översättningstabell” som länkar de båda systemen till varandra. Indikatorer som inte är 

effektindikatorer i det nya PMEF-systemet har använts som proxy-indikatorer i de fall nya effektindikatorer 

fortfarande är under utveckling.  

Den 4 dec 2019 beslutades om förslag till vissa förändringar i bilagorna till förordningen.139 Detta gäller bland 

annat vilka kontextindikatorer som ska användas i rapporteringen. Dessa kontextindikatorer listas i Annex I 

till förordningen. 

Inom ramen för förhandsutvärderingen har vi tidigare gjort en bedömning av om evidens finns angiven i den 

SWOT-analys som utarbetats och som ska ingå i strategiska planen, med tydligt angivande av källa. 

Det har funnits ett förslag om att det i förhandsutvärderingen även skulle ingå att bedöma den strategiska 

planen mot målen i gröna given (Green Deal). Detta har emellertid inte tagits in i förslaget till förordning, 

utan jämförelsen med målen i gröna given ska ske först efter att de strategiska planerna har fastställts. Vi 

tolkar detta som att motsvarande även bör gälla förhandsutvärderingen. 

I tillägg 120 till artikel 7 föreslogs att EU-kommissionen först tre år efter att den strategiska plan har lämnats 

så får EU-kommissionen se över de indikatorer som finns bilagda till förordningen. Detta skulle innebära å 

ena sidan en stabilisering av vilka indikatorer som används för att mäta resultat, men å andra sidan 

                                                           

135 https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en 

136 ANNEXES 1 (impact, result and output indicators pursuant to article 7) to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member 
States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee 
Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 
1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European 
Parliament and of the Council Brussels, 1.6.2018 COM (2018) 392 final 

137 European Commission: Analytical factsheet for Sweden: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, 
September 2019 

138 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/cap-
indicators/context-indicators_en 

139 Council of the European Union: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing 
Rules on Support for Strategic plans to be drawn up by Member States under the Common Agricultural Policy (CAP 
Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of 
the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council - Presidency drafting 
suggestions (Annexes I, II, III, X, XII, [X]), 4 Dec 2019 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/cap-indicators/context-indicators_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/cap-indicators/context-indicators_en
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förutsätter detta att de ursprungligen formulerade indikatorerna är korrekta och tillräckligt meningsfulla och 

precisa.  

Vidare föreslogs i tillägg 1340 till artikel 143 att medlemsstaterna ska förbättra tillgången till data och 

kvaliteten och frekvensen i datainsamlingen när det gäller följande indikatorer för gröna given140: 

 I.10 Växthusgasutsläpp från jordbruket  

 I.15 Näringsämnesbalans (brutto) i jordbruksmark  

 I.18 Index över odlingslandskapets fåglar (Farmland Bird Index) 

 I.19 Andel arter och livsmiljöer av gemenskapsintresse kopplade till jordbruk med stabil eller ökande 

trend  

 I.20 Andel utnyttjad jordbruksareal med landskapselement  

 I.26 Försäljning/användning av antimikrobiella medel för livsmedelsproducerande djur  

 I.27 Risker med och effekter av bekämpningsmedel  

 C.32 Jordbruksareal som används för ekologiskt jordbruk (om tillägget refererar till senaste 

faktabladen).  

Enligt vår bedömning är det viktigt att detta beaktas i Sveriges kommande utvärderingsplan och att 

tillgången på data säkerställs för dessa effektindikatorer. Detta torde dock vara tämligen enkelt, då flertalet 

uppgifter redan ingår i den svenska miljömålsuppföljningen141. 

Grundprincipen i strategiska planen är att alla interventioner måste ha minst en outputindikator och minst 

en resultatindikator. Outputindikatorerna används vid prestationsavslut medan resultatindikatorerna 

används vid prestationsöversyn142. 

Målvärden ska finnas för alla resultatindikatorer för alla år, men ett visst urval resultatindikatorer får skarpa 

mål som stäms av vissa år143. 

Kommissionen ska genomföra en prestationsöversyn vartannat år på grundval av den information som 

tillhandahålls i de årliga prestationsrapporterna. Om värdet på en eller flera resultatindikatorer som 

rapporterats i enlighet med artikel 134 och som har använts av den berörda medlemsstaten för 

prestationsöversynen i den strategiska GJP-planen i enlighet med bilaga I till förordningen, visar på ett 

underskott på mer än 35 % för respektive delmål för räkenskapsåret 2024 och 25 % för räkenskapsåret 2026, 

ska medlemsstaten lämna en motivering för denna avvikelse. Efter en bedömning av den motiveringen får 

kommissionen vid behov uppmana den berörda medlemsstaten att lägga fram en handlingsplan i enlighet 

med artikel 41.1 i förordning (EU) 2021/2116 med en beskrivning av de planerade korrigerande åtgärderna 

och den förväntade tidsramen. 

                                                           

140 KOM har föreslagit ett antal indikatorer som delvis överlappar med punktlistan här men inte i sin helhet. Se: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming 
fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf 
(tabell 1 i dokumentet). 

141 Några av indikatorerna är dock under utveckling. 

142 Jordbruksverket: Målberäkningar i strategiska planen, 2021-10-14 

143 Jordbruksverket: Målberäkningar i strategiska planen, 2021-10-14 
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Kommissionen ska under 2026 se över den information som tillhandahålls i prestationsrapporterna för 

räkenskapsåret 2025. Om värdet på en eller flera resultatindikatorer som rapporterats i enlighet med artikel 

134, som har använts av den berörda medlemsstaten för prestationsöversynen i den strategiska GJP-planen i 

enlighet med bilaga I till förordningen, visar på ett underskott på mer än 35 % för det berörda delmålet för 

räkenskapsåret 2025, får kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att vidta korrigerande 

åtgärder.  

Tabell 11: Presentationsavslut och prestationsöversyn per år 

  

Medlemslandets utvärderingsplan ska vara klar och presenteras för övervakningskommittén inom ett år 

efter att den strategiska planen fastställts. Det framgår dock inte om förslagen till utvärderingsplaner i 

medlemsländerna ska sändas till EU-kommissionen (till exempel för återkoppling, koordinering och 

gemensamt lärande) innan de fastställs av övervakningskommittén. 

Det är oklart hur tidsplanerna för medlemsstaternas utvärderingar ska harmonieras med EU-kommissionens 

utvärderingar. Det är också oklart när medlemsstaternas rapportering ska ske tidsmässigt i förhållande till 

EU-kommissionens utvärderingar. 

Arbetet med framtagande av de EU-gemensamma indikatorerna som har bilagts förordningen har pågått 

parallellt med framtagandet av förordningen och arbetet med den strategiska planen. Under processen har 

en lång rad förändringar gjorts när det gäller indikatorerna, vilket har inneburit flera ”omtag” i arbetet med 

att förhandsutvärdera de underlag som successivt har arbetats fram vid Näringsdepartementet och SJV. 

Förutsättningarna när det gäller att eventuellt komplettera de EU-gemensamma indikatorer med ytterligare 

nationella indikatorer för Sverige bör undersökas närmare. 

Möjligheterna att utvärdera betydande miljö- och klimateffekter av den strategiska planens genomförande 

är beroende av en rad faktorer. Ett grundläggande krav är ett resultatramverk som är baserad på en tydlig 

förändringsteori och som innehåller tydliga mål för vilka som miljö- och klimateffekter som eftersträvas och 

som kan följas upp och utvärderas. Vi har tidigare i förhandsutvärderingen uppmärksammat en rad 

oklarheter i det EU-gemensamma resultatramverket.  

För varje mål finns en eller flera effektindikatorer (impact indicators). Det torde vara främst de indikatorer 

som är kopplade till de specifika målen 4, 5 och 6 som kommer att ge möjlighet att utvärdera betydande 

miljö- och klimateffekter.  

I avsnitt 7.2 i denna rapport återfinns en sammanställning av kopplingarna mellan åtgärdsförslag, bidrag till 

specifikt mål och föreslagna resultatindikatorer. Resultatindikatorerna är av kvantitativ karaktär och 

uttrycker uppgifter om antal eller andelar (till exempel andel utnyttjad jordbruksareal under understödda 

åtaganden för vattenkvalitet). Det krävs därför fördjupade utvärderingsinsatser för att kunna fastställa vilka 
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betydande miljö- och klimateffekter och andra kvalitativa effekter som genomförandet av den strategiska 

planen ger. Den utvärderingsplan som ska tas fram inom ett år efter att den strategiska planen har fastställts 

är därför mycket viktig för att skapa förutsättningar för utvärderingen av GJP:s effekter. 

Medel för tekniskt stöd används för att säkerställa att berörda myndigheter har tillräcklig kompetens och 

kapacitet för att effektivt och korrekt genomföra strategisk plan. Under programperioden 2023 - 2027 har 

utbetalningsmyndigheten ansvar för att säkerställa att medel avsatta för tekniskt stöd används i enlighet 

med gällande bestämmelser. Utgifter och kostnader som är stödberättigande för finansiering med tekniskt 

stöd är: förberedelser, förvaltning, uppföljning och utvärdering, information och kommunikation, kontroll 

och revision, nätverksarbete, överklagande, insatser för att minska administrativ börda för stödmottagarna 

inklusive system för elektroniskt datautbyte samt insatser för att öka kapaciteten hos myndigheter och 

stödmottagare när det gäller förvaltning och användning av fondens pengar. 

Tekniskt stöd kommer att användas till: 

 uppföljning och utvärdering: utvärderingssekretariat, interna och externa analyser och utvärderingar 

samt datainsamling.  

 övervakningskommitténs verksamhet inklusive kommitténs sekretariat och genomförande av 

kommittémöten. 

 upprättande och drift av det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

 förberedelse: införande av strategisk plan, såsom anpassning av befintliga processer och IT-system samt 

uppbyggnad av nya m.m. 

 förvaltning: förvaltningsmyndighetens, den utbetalande myndighetens och stödmyndigheternas 

genomförande av strategisk plan  

 informationsåtgärder inom förberedelsearbetet och i den löpande förvaltningen. 

Förhandsutvärderaren bedömer att erforderligt tekniskt stöd planerats och att medel har avsatts för detta. 
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14 Förkortningar och akronymer 

AKIS Agricultural Knowledge and Innovation Systems 

CAP  Common Agricultural Policy  

CMEF Common Monitoring and Evaluation Framework 

EAFRD  European Agricultural Fund for Rural Development  

EAGF  European Agricultural Guarantee Fund  

EGFJ  Europeiska garantifonden för jordbruket (på engelska EAGF) 

EHFVF Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 

Ejflu  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (på engelska EAFRD) 

ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden 

ESF+ Europeiska socialfonden plus 

ESI Funds European Structural and Investment Funds 

EU  European Union  

GAEC  Standards for good agricultural and environmental condition of land  

GB Gemensam beredning 

GJP Gemensamma jordbrukspolitiken  

KOM Europeiska kommissionen 

LULUCF Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk  
(Land Use, Land-Use Change and Forestry) 

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 

MS Medlemsstat 

PTS Post- och telestyrelsen  

RBD  River Basin District  

SMR   Statutory management requirements  

SO   Specific objective (speciellt mål, särskilt mål) 

SP  Den strategiska planen 

SPR  Proposal for CAP Strategic Plan Regulation, COM/2018/392 final  

SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats Analysis  

UAA  Utilised Agricultural Area 


