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Sammanfattning  

1. Inledning 

Den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs GJP, för perioden 2023–2027 har nu tagits fram inom EU. 
Nytt för denna period av GJP är att medlemsstaterna själva bättre ska anpassa GJP till nationella 
behov, som till exempel den svenska livsmedelsstrategin och miljömålen. Sverige har tagit fram en 
strategisk plan för den jordbrukspolitik som ska bedrivas i landet inom ramen för GJP. Det nuvarande 
landsbygdsprogrammet (den s.k. Pelare II i GJP) och direktstöden samt marknadsstöden (den s.k. 
Pelare I i GJP) utgör delar av den strategiska planen.  

Ett krav för att den strategiska planen ska godkännas är att det genomförs en förhandsutvärdering 
(ex ante-utvärdering) och en strategisk miljöbedömning (SMB) av planen. Syftet med resultaten från 
dessa två processer är att förbättra kvaliteten på utformningen av den strategiska planen.  

Denna rapport utgör en slutlig version av dokumentationen av arbetet med den strategiska 
miljöbedömningen av Sveriges strategiska plan. Rapporten utgör en så kallad 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är obligatoriskt att ta fram som en del i den strategiska 
miljöbedömningen.  

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande av den strategiska planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbalkens mål och 
tillämpningsområde definieras i relation till hållbar utveckling som (1 kap.1 §): 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

2. Den svenska strategiska planen 

Den svenska regeringen har uttalat en ambition att ha ett tydligt fokus på ett hållbart och 
konkurrenskraftigt svenskt jordbruk och en hållbar matproduktion i hela landet. Det finns också en 
vilja från kommissionen och EU:s medlemsländer att höja miljö- och klimatambitionen i jordbruket.  
 
Den strategiska planens behovsanalys och interventionsstrategi utgår ifrån EU:s nio specifika mål och 
det övergripande målet. För varje specifikt mål har en SWOT-analys utförts som sedan resulterar i 
förslag till åtgärder för att möte behoven. 

Budgeten för åtgärderna i den svenska strategiska planen är totalt 64 458 miljoner svenska kronor 
(msek) för åren 2023–2027. Pelare ett omfattar 35 968 miljoner kronor och pelare två omfattar 24 
203 miljoner kronor. Såväl stödet till biodling som till och producentorganisationer har egen budget 
och uppgår sammantaget till 354 miljoner kronor. 

Förslaget till strategisk plan 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 landsbygder, 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. 
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Tabell 1 listar de åtgärder och budget finns i den strategiska planen inklusive de åtgärder som lagts 
utanför planen och som samspelar med åtgärderna i strategiska planen: 

Tabell 1: Sammanställning av budget i den strategiska planen 2023-20271 

  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 

 TA 958 

 Blommande ytor/biologisk mångfald 100 

 Överskjutande från fg program 183 

Pelare 2 Summa   24 203 

                                                           

1 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 den strategiska 
miljöbedömningen funnits några tidsmässiga möjligheter att kontrollera detta. 
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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 

 

3. Koppling till andra relevanta program 

Den strategiska planen har stark koppling till flera nationella program och strategier, däribland: 
Livsmedelsstrategin, Landsbygdsstrategin, Havs- och fiskeriprogrammet, Östersjöstrategin och 
Nationella skogsstrategin. Vidare bedöms i vilken utsträckning som strategiska planen uppfyller 
andra rättsliga krav inom klimat och miljö. De flesta mål och direktiv uppfylls enligt denna bedömning 
utom det särskilda kravet på Distribution av direktstöd – har inte tillräcklig hänsyn tagits eller saknas 
hänvisning i SWOT eller behovsanalys.  
 

4. Processen för att ta fram MKB 

Processen för MKB har integrerats tidigt i processen för strategiska planen dvs redan i arbetet med 
SWOT- och behovsanalys (figur 1). Samråd har skett av förslag till alternativ och avgränsning i 
arbetet med miljöbedömningen. En preliminär MKB togs fram och Jordbruksverket genomförde 
samråd av preliminär MKB. I vårt uppdrag ingår att ställa samman synpunkterna som kommit in 
under samrådsprocessen. Alla inkomna synpunkter har beaktats i arbetet med till slutlig MKB.  

 
Figur 1: Översiktlig bild av processen för framtagande av strategisk plan och miljöbedömning 
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För denna slutliga MKB utgör förutsättningarna följande: Först 2021-11-12 har funnits ett utkast till 
förslag till strategisk plan som underlag för en samlad bedömning av helheten. Denna bedömning 
tilldelades två arbetsdagar. Detta innebar bl a att utkastet i stora delar baseras på de olika underlag 
som tidigare har tagits fram successivt, men där mycket har ändrats. Sådana underlag utgjordes 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. EU:s förordning fastställdes den 2 december 2021. Som 
underlag för den slutliga MKB:n finns i första hand utkast 2 till MKB och Rapport om den strategiska 
GJP-planen 2021, regeringsbeslut 2021-12-16, N2021/03087. Denna slutliga bedömning av färdig 
GJP-plan tilldelades drygt 1 arbetsdag. Processen påverkar självfallet möjligheterna att genomföra de 
analyser som förutsätts för såväl utkasten som föreliggande slutlig MKB. 

Osäkerheten i bedömningarna av effekter och konsekvenser ligger även i att implementeringen av 
den strategiska planen kan ge olika effekter beroende av fördelningen och omfattningen av stöd om 
söks. Eftersom konsekvenserna av den strategiska planen är beroende av fördelningen mellan vilka 
åtgärder som slutligen får stöd och hur dessa åtgärder utformas samt genomförs, går det inte att på 
denna strategiska nivå beskriva exakt påverkan, effekt eller konsekvenser.  

Några specifika beräkningar har därför inte varit möjliga att göra. Våra bedömningar grundar sig på 
kvalitativa och övergripande resonemang och antaganden kring vilka effekter de olika åtgärderna 
sannolikt kan komma att leda till om de genomförs. I kapitel sex redovisas dock några 
modellberäkningar med SASM-modellen som genomförts genom Jordbruksverket. 

5. Nulägesbeskrivning av miljö 

Sveriges jordbruk är viktiga för Sveriges livsmedelsförsörjning, ekonomi, landskap och kultur och 
kulturhistoria. Det svenska jordbruket måste därför ges förutsättningar att fortsätta upprätthålla 
viktiga samhälleliga värden och ekosystemtjänster. Samtidigt har jordbruket också negativ 
miljöpåverkan – oavsett om det bedrivs i Sverige eller någon annanstans i värden. Och i spåren av 
såväl klimatförändringar, förstöring av ekosystem och utrotning av arter, utsläpp m m så efterfrågas 
nu en samhällsomställning, transformation, som framför allt är miljömässigt mer hållbar än tidigare.  

De 16 miljömålen utgör Sveriges sätt att uppnå Agenda 2030:s miljörelaterade mål på det nationella 
planet. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen visar en positiv utveckling när det gäller bland 
annat luftkvalitet och försurning. På andra viktiga områden, bland annat ekosystemens återhämtning 
och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. De styrmedel och åtgärder som 
behövs för att nå miljömålen kommer inte att finnas på plats till år 2023, då implementeringen av 
den strategiska planen inleds. Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt än idag, de 
ekologiska sambanden i landskapet behöver stärkas, och spridningen av farliga ämnen behöver 
minska. 

6. Samlad bedömning 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är främst att bidra till ”att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 1 §). 
Hållbarhetsmål och miljöaspekter är dock redan uttalade utgångspunkter i formuleringen av såväl 
EU:s som den svenska jordbrukspolitikens mål m m. Vidare har miljöbedömningsarbetet inkluderats 
tidigt i arbetet med den strategiska planen – redan i arbetet med SWOT-analysen och 
behovsanalysen samt i arbetet med förslag till enskilda åtgärder (se kapitel 3 för närmare beskrivning 
av processen för den strategiska miljöbedömningen).  
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Alla åtgärder som direkt syftar till att förbättra klimat, biologisk mångfald, vattenstatus med flera 
miljöinriktade åtgärder, har per definition positiva miljöeffekter som mål. Den potentiella 
miljöeffekten är ju det som åtgärden syftar till. Det räcker emellertid med att syftet är gott; det 
måste också finnas evidens för att åtgärden verkligen ger de positiva miljöeffekter som anges i målet. 
Av åtgärderna i huvudförslaget är merparten sådana åtgärder som avser att potentiellt och direkt 
bidra till positiva miljöeffekter om de genomförs. Huruvida de olika åtgärderna är relevanta, effektiva 
och tillräckliga med tanke på de olika miljöutmaningar och andra utmaningar som finns inom 
jordbruk och landsbygd i Sverige är dock inte självklart. Om t ex ett stöd inte upplevs som viktigt, 
ekonomiskt attraktivt och administrativt hanterligt, dvs inte genomförs, så kan ju de positiva 
effekterna utebli.   

För de svenska miljömål som har en negativ trend, till exempel Ett rikt växt och djurliv, är det viktigt 
att de åtgärder genomförs, som syftar till att nå miljömålet och bryta den negativa trenden. Det 
innebär att varje sådant uteblivet stöd eventuellt bidrar till att den negativa trenden fortsätter. Även 
i de fall trenden i och för sig är positiv, men otillräcklig, som exempelvis beträffande klimatpåverkan, 
är ett uteblivet eller felaktigt konstruerat stöd negativt. För varje stöd som direkt ska bidra till 
positiva miljöeffekter så bedömer vi till exempel att en negativ miljöpåverkan uppstår om den 
uteblir, om åtgärden avser att till exempel att motverka den nedåtgående trenden för biologisk 
mångfald eller om koldioxidutsläppen från vår livsmedelskonsumtion inte minskar. Uteblivet stöd kan 
således innebära att en negativ utveckling inte kan vändas eller att den till och med fortsätter att 
förvärras trendmässigt. Men det innebär inte att ett uteblivet bidrag alltid i sig själv kan ses som 
negativ påverkan.  

Att styra utvecklingen i jordbruket – människorna på landsbygden och deras samspel med 
ekosystemen - är en komplex utmaning. Bidraget från inriktningen och omfattningen av GJP och den 
strategiska planen har varit och är av betydelse. De svenska jordbruken är en av de mera 
stödberoende inom EU så ett fortsatt stöd genom GJP gör skillnad. I relation till vad som behövs för 
en större omställning av detta komplexa system i Sverige så räcker inte strategiska planen till. 
Modellkörningar av t ex konsekvenserna för de örtrika betesmarkerna av olika alternativ (0-
alternativ, en antagen nivå på inriktning och budget på strategisk plan och ett ”miljö”-alternativ) visar 
att trots att viljan genom mål och andra åtaganden är tydlig och positiv riktning, och trots att visst 
mått av nytänkande, flexibilitet och förenkling introducerats så blir vår samlade bedömning: 

 Att det finns en tydlig risk för att den strategiska planens åtgärder sammantaget har fortsatt 
övervägande negativa och betydande effekter på klimatet jämfört med läget idag. 

 Att det finns en tydlig risk för att den strategiska planens åtgärder sammantaget inte bryter den 
negativa trenden för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet dvs de fortsatta miljöeffekterna av 
planen är negativa och betydande särskilt för de örtrika betesmarkerna.  

 Att det finns en tydlig risk för att den Strategiska Planens åtgärder sammantaget inte i tillräcklig 
grad hindrar negativ påverkan på marken, sjöar, floder och grundvattnet och inte heller bidrar 
tillräckligt i enlighet med reglerna i Vattendirektivet och dess åtgärdsprogram, så att kommande 
generationer får tillgång till mark och vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.  

 Att effekterna för utvecklingen för jordbruket är fortsatt negativ. Trots uttalade behov av att 
expandera det svenska jordbruket, genom att stärka lönsamhet och konkurrenskraft, så innebär 
budgeten att man räknar med ett tapp på ytterligare 45 000 ha mark (från 2020), trots att det 
generella gårdsstödet förenklas. Det är uppenbart att inte tillräcklig hänsyn har tagits till de 
särskilda kraven på lönsamhet, eftersom de föreslagna stödnivåerna ger en fortsatt minskning av 
det svenska jordbruket. Eftersom samtidigt en större andel av marken ska användas för ekologisk 
produktion (som ju i genomsnitt ger ca 1/3 av konventionell), så innebär detta en accelererande 
minskning av livsmedelsproduktionen och i motsvarande grad ökad import. Detta innebär att 
livsmedelstryggheten minskat trots att målet är att den ska förbättras. När når vi en ”tipping 
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point”, där minskningen av jordbruket inte går att hejda utan blir automatisk (som i ett antal 
andra branscher som successivt minskat långsamt för att sedan snabbt upphöra nästan helt när 
nödvändig skalstorlek underskrids)? 

 Att det finns målkonflikter mellan olika åtgärder i planen som planen inte beaktat (t ex mellan 
klimat och biologisk mångfald). 

En stor potential som finns i strategiska planen att motverka och förebygga negativa miljöeffekter är 
de stöd till kompetensutveckling, innovation och samarbete som aviserats. Tillsammans med de 
nationella insatser som också aviserats för bl a detta tillsammans med biologisk mångfald. Här vill vi 
betona vikten av att stödmyndigheterna och deras tjänstemän som ”street level bureacrats” har en 
viktig roll i samarbetet med stödmottagarna och i den lärande- och förändringsprocess jordbruket är 
inne i.   

7. Kommentarer till fortsatt arbete med strategiska planen och dess 
genomförande 

Våra bedömningar här är behäftade med stora osäkerheter. I försök att styra komplexa system som 
jordbrukssystemet (samhällen, ekosystem och samspelet dem emellan) är det dock viktigt att pröva 
och testa sig fram samt följa upp och reflektera över om utvecklingen går i rätt riktning. Vi vill lyfta 
fram följande kommentarer för det fortsatta arbetet med den strategiska planen. 

Går utvecklingen i rätt riktning – data för bedömning 

 En utvärdering bör genomföras av miljöeffekterna av den förra GJP-perioden.  

 För att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i relation till de samhällsförändringar 
som efterfrågas i relation till olika miljöfrågor men särskilt i relation till klimat och biologisk 
mångfald så 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 och förändring. 

 En fördjupad analys av GJP:s effekter för klimatet bör genomföras. 

 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 utsläppen bör följas noga. 

 En fördjupad analys bör göras av målkonflikt 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. 

 Den administrativa bördan för stödmottagarna bör kontinuerligt följas upp systematiskt, med 
mål att förenklas. 

 Förenklingsarbetet bör dokumenteras och avrapporteras på ett transparant sätt. 

 Processen att åstadkomma integrering av miljöperspektiv i arbetet med strategiska planen bör 
utvärderas inklusive rollen för SMB i detta arbete. 

 Går utvecklingen i rätt riktning – reflektion och återkoppling 

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

 Processer för att löpande reflektera tillsammans med flera aktörer och återkoppla utvecklingen 
till berörda aktörer bör införas. 

 Den lärande utvärderingen som beskrivits ovan har en viktig roll för återkoppling och reflektion 
över om utvecklingen går i rätt riktning samt för att föreslå eventuella åtgärder. 
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Förändringsbehov 

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

särskilt i relation till hur en ökad miljöintegrering i lantbruk, landsbygdsutveckling och 

livsmedelssektorn kan åstadkommas. 

 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 bl a spridningsvägar.  

 Landskapsperspektivet inom skogsbruket samt mellan jord- och skogsbruk behöver stärkas för 
att bevara biologisk mångfald och skapa en funktionell grön infrastruktur. Behoven av gemensam 
landskapsplanering mellan olika markägare för att se till landskapets förmåga att producera olika 
ekosystemtjänster och bibehålla biologisk mångfald är stora.  

 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.  

 Skötsel av värdefulla skogsbryn bör öka för att gynna den biologiska mångfalden. 
Skogsbrynsmiljöer bör även ingå i regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 

 När det gäller fäbodar bör ett nationellt stöd införas i stället för GJP, där stödet villkoras av en 
utveckling av digitaliserad tillsyn och fossilfria transporter i övrigt. 

 Inga ytterligare övergångar till ekologiskt jordbruk bör ske förrän effekterna av detta på klimatet 
har klarlagts. 

 Omfattningen på det ekologiska jordbruket bör inte överstiga den inhemska efterfrågan. 

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

 Ambitionen att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, öka den svenska 
livsmedelsproduktionen bör i större utsträckning prägla den strategiska planen. 

 I strategin, för att minska utsläppen från jordbruket, bör fokus vara på effektiviseringar och att 
öka den inhemska produktionen, så att denna ersätter import av livsmedel som har större 
negativ klimatpåverkan. Behovet av att minska det stora matsvinnet bör adresseras 

 Åtgärder som har positiva klimateffekter bör prioriteras högre inom GJP. 

 Villkoren för stöd bör systematiskt utformas för att stimulera begränsningar av 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, skapa förutsättningar för genomförandet av reduktionsplikt för 
arbetsmaskiner och fordon samt att ersätta transportbehov med digitala lösningar. 

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

 Överkompensationen av transporter med egen bil bör tas bort och ersättningen minskas från  
40 kr per mil till av Skatteverket angiven nivå (f n 18,50 kr). 

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

 Stödens utformning bör ge incitament till att digitala metoder för bl a kompetensutveckling, 
samarbete och tillsyn utvecklas och införs. 

 Ytterligare insatser bör genomföras för att minska den administrativa bördan av åtgärdsförslagen 
i den strategiska planen. 

 Inga försök görs med finansiella instrument. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Vi människor behöver - och konsumerar - mat/livsmedel för att må bra och överleva. Maten har 
också viktiga sociala och kulturella funktioner, oberoende av var på jorden vi befinner oss. 
Produktionen, distributionen och försäljningen av livsmedel stöds av olika ekonomiska och legala 
system och villkor i samhället.  Sedan Sverige gick med i Europeiska Gemenskapen (European Union, 
EU) 1995 utgör EU:s jordbrukspolitik, (eng. Common Agricultural Policy, CAP) (sv. Gemensamma 
jordbrukspolitiken, GJP) en viktig politisk och ekonomisk förutsättning för Sveriges 
livsmedelsproduktion inom jordbruket.  

Sveriges jordbruk är viktiga för Sveriges livsmedelsförsörjning, ekonomi, landskap och kultur och 
kulturhistoria. Det svenska jordbruket måste därför ges förutsättningar att fortsätta upprätthålla 
viktiga samhälleliga värden och ekosystemtjänster. Samtidigt har jordbruket också negativ 
miljöpåverkan – oavsett om det bedrivs i Sverige eller någon annanstans i värden. Och i spåren av 
såväl klimatförändringar, förstöring av ekosystem och utrotning av arter, utsläpp m m så efterfrågas 
nu en samhällsomställning, transformation, som framför allt är miljömässigt mer hållbar än tidigare.  

Den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs GJP, för perioden 2023–2027 har nu tagits fram inom EU. 
Nytt för denna period av GJP är att medlemsstaterna själva bättre ska anpassa GJP till nationella 
behov, som till exempel den svenska livsmedelsstrategin och miljömålen. Sverige har tagit fram en 
strategisk plan för den jordbrukspolitik som ska bedrivas i landet inom ramen för GJP. Det nuvarande 
landsbygdsprogrammet (den s.k. Pelare II i GJP) och direktstöden samt marknadsstöden (den s.k. 
Pelare I i GJP) utgör delar av den strategiska planen. Näringsdepartementet har med bistånd från 
Jordbruksverket ansvarat för att ta fram planen.  EU:s gemensamma jordbrukspolitik och Sveriges 
strategiska plan samt processen för att ta fram den beskrivs i kapitel 2.   

Ett krav för att den strategiska planen ska godkännas är att det genomförs en förhandsutvärdering 
(ex ante-utvärdering) och en strategisk miljöbedömning (SMB) av planen. Den strategiska planen ska 
godkännas av kommissionen som i sin granskning särskilt kommer att fokusera på den så kallade 
interventionslogiken. Detta innebär att det ska finnas en sammanhållen struktur med 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. 
Syftet med resultaten från dessa två processer är att förbättra kvaliteten på utformningen av den 
strategiska planen.  

Denna rapport utgör en slutlig version av dokumentationen av arbetet med den strategiska 
miljöbedömningen av Sveriges strategiska plan. Rapporten utgör en så kallad 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är obligatoriskt att ta fram som en del i den strategiska 
miljöbedömningen. Arbetet med miljöbedömningen har varit integrerat i olika delar av arbetet med 
den strategiska planen (se beskrivning av processen i kapitel 3). 

1.2 Uppdraget 

Jordbruksverket har gett Professional Management i uppdrag att genomföra den strategiska 
miljöbedömningen. Professional Management har under 35 år genomfört mer än 1 500 kvalificerade 
utvärderings- och utvecklingsuppdrag i mer än 500 organisationer (Regeringskansliet, ca 60 svenska 
myndigheter, ett tiotal universitet, 159 svenska kommuner, samtliga svenska landsting/regioner, 
regeringarna i flera länder, ca 80 företag, ett trettiotal ideella organisationer, FN, EU och ett tjugotal 
internationella organ).  
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Uppdraget genomförs av en projektgrupp bestående av följande medlemmar: 

 Prof. emeritus Tuija Hilding-Rydevik (projektledare) är professor i strategisk miljöbedömning och 
har mer än 30 års erfarenhet av strategisk miljöbedömning  

 Dr. Gunilla Björklund är naturgeograf med 40 års erfarenhet av forskning och analysarbete inom 
miljö- och naturvetenskap 

 Mats Denninger, seniorkonsult och tidigare bland annat statssekreterare i 
Jordbruksdepartementet 

 Lina Lenefors, seniorkonsult i Professional Management i 20 år med erfarenhet av 
miljöbedömning 

 Arne Svensson, VD i Professional Management i 35 år med omfattande erfarenhet av 
miljöbedömning. 

1.3 Lagstiftningens krav på strategisk miljöbedömning  

Reglerna kring hur miljöbedömningar ska genomföras och vad miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla anges i den svenska miljöbalkens (MB) 6 kap. (SFS 1998:808). 

1.3.1 Syftet med miljöbedömningar 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande av den strategiska planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbalkens mål och 
tillämpningsområde definieras i relation till hållbar utveckling som (1 kap.1 §): 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Tanken med så kallade strategiska miljöbedömningar är att de, till skillnad från specifika 
miljöbedömningar, ska vara just ”strategiska”. De ska alltså bidra med analyser som visar upp 
strategiska vägval i arbetet med planer och program som har betydelse för miljöns framtida tillstånd. 
Syftet är att de ansvariga för planen eller programmets framtagande tidigt ska få kännedom om 
”sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för 
avhjälpande kan vidtas” (MB 6 kap. 19 §). Så kallade specifika miljöbedömningar görs istället på en 
mer detaljerad nivå för verksamheter eller åtgärder som kräver prövning.  

1.3.2 Process 

En myndighet som gör en miljöbedömning ska enligt miljöbalken (6 kap. 9 §) följa följande fyra 
principiella steg: 

1. Samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska 
avgränsas (avgränsningssamråd). Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser 
och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 
eller programmet. (MB 6 kap. 10 §). Avgränsningssamråd har genomförts under hösten 2020. 
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2. Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, det vill säga ett skriftligt dokument som redogör för 
miljöaspekter kopplade till den strategiska planen.  

3. Ge myndigheter och allmänheten tillfälle att ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och 
förslaget till plan eller program. Detta ska ske så tidigt som möjligt i processen.  

4. Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller 
programmet antas eller läggs till grund för reglering.  

1.3.3 Fokus 

I miljöbalken (6 kap. 11–12 §) har det strategiska fokuset uttryckts på flera sätt. Bland annat står det 
att MKB:n ska innehålla ”en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd.” Det står också att MKB:ns 
”omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till: 
1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 
2. Planen eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 
3. Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig 
4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i sambenad med prövningen av andra planer och program 

eller i tillståndsprocessen av verksamheter eller åtgärder.” (12 §) 

Enligt miljöbalken (6 kap. § 2) definieras miljöeffekter enligt följande: 

Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, 
som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, 
medellång eller lång sikt på 
   1. befolkning och människors hälsa, 
   2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 
   3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 
   4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
   5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 
   6. andra delar av miljön. 

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 MKB. Våra bedömningar i 
MKB:n har därför skett med utgångspunkt från miljöbalken, men inte mot målen i gröna given. 

1.3.4 Dokumentation 

Vi har beaktat miljöbalkens krav på innehåll och relevanta delar av Naturvårdsverkets vägledning 
om strategiska miljöbedömningar enligt miljöbalken (6 kap). I enlighet med miljöbalken (6 kap. § 
11) innehåller MKB:n följande delar: 

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och 
förhållande till andra relevanta planer och program, 

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd, 

3. uppgifter om: 
a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte 

genomförs, 
b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 
c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem 

som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för 
miljön, och 

d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, 
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4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen eller programmet kan antas medföra, 

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 
betydande negativa miljöeffekter, 

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes 

7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och 

8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7. 

1.3.5 Krav på beslutsfattaren 

Miljöbalken (6 kap. 16 §) ställer även krav på beslutsfattaren att visa hur man tagit hänsyn till 
miljöbedömningen och hur man avser att övervaka och följa upp betydande miljöpåverkan.  

I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning 
eller i en särskild handling i anslutning till beslutet ska det finnas en redovisning av 
   1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, 
   2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter, 
   3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och 
   4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som    
genomförandet av planen eller programmet medför.  

1.4 Rapportens disposition  

Kapitel ett beskriver bakgrunden till miljöbedömningen, miljöbedömningsuppdraget och lagkraven 
bakom strategiska miljöbedömning. Kapitel två beskriver sedan översiktligt innehållet i GJP och den 
svenska strategiska planen. Processen för att ta fram miljöbedömningen som del av arbetet med den 
strategiska planen beskrivs i kapitel tre. En nulägesbeskrivning för miljö, jordbruk och landsbygd 
återfinns därefter i kapitel fyra. Kapitel fem beskriver konsekvenserna av den strategiska planen och i 
kapitel sex beskrivs konsekvenserna för alternativen. Som avslutning finns i kapitel sju en 
övergripande bedömning av den strategiska planen ur miljösynpunkt och i kapitel åtta beskrivs 
förslag till hur konsekvenserna kan följas upp. I bilagedelen återfinns bl a kommentarer från samråd. 
 

2 Den strategiska planen 

2.1 EU:s gemensamma jordbrukspolitik  
Miljöbedömningen avser Sveriges strategiska plan för genomförandet av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik. Utgångspunkterna för formuleringen av den svenska planen är målen i EU:s 
framtida jordbrukspolitik, som vi kort redogör för här. Detta är en viktig grund för miljöbedömningen.  

Pelare I (direktstöd och marknadsstöd) och pelare II (landsbygdsprogrammet) är kvar, men inryms nu 
i en gemensam strategisk plan på EU-nivå.  
 
EU-kommissionen vill i den kommande reformen: 

 förenkla och modernisera politiken 

 ha större fokus på att stöden gör nytta, än att varje detaljerad regel följs 

 ge medlemsstaterna ökad frihet i utformningen, medan EU kommer att fokusera mer på 
granskning av resultaten 

 fördela direktstöden mer rättvist mellan företag och mellan länder 

 höja miljö- och klimatambitionerna. 
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Målen för den gemensamma jordbrukspolitiken utgörs av tre allmänna mål, nio specifika mål och ett 
övergripande mål2.  

Det övergripande målet är: ” 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”. För att nå det övergripande målet ska stöd och åtgärder som 
politiken innehåller syfta till att ytterligare förbättra den hållbara utvecklingen av jordbruk, livsmedel 
och landsbygder. Detta ska ske genom tre allmänna mål och nio specifika mål (se tabell 2 nedan för 
översikt av dessa mål). 

Tabell 2: Målöversikt över de allmänna respektive specifika målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken3  

Allmänna mål   Specifika mål 

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

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. 

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. 

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. 

C. Förbättra den 

socioekonomiska strukturen i 

landsbygdsområdena.  

 

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. 

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. 

 

                                                           

2 I förordningen “general objectives”, “specific objectives” och “cross-cutting objective”. Det senare har i vissa 
dokument angetts som ett övergripande mål och i andra som ett tvärgående mål.  
3 Målformuleringarna skiljer sig mellan olika dokument, i tabellen används samma formuleringar som i svenska 
översättningen av förordningen, 2 december 2021 
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2.2 Den svenska strategiska planen  

Sverige har tagit fram en strategisk plan för den jordbrukspolitik som ska bedrivas i landet inom 
ramen för GJP. Nytt för denna period av GJP är att medlemsstaterna själva bättre ska anpassa GJP till 
nationella behov, som till exempel den svenska livsmedelsstrategin och miljömålen. Det nuvarande 
landsbygdsprogrammet (den s.k. Pelare II i GJP) och direktstöden samt marknadsstöden (den s.k. 
Pelare I i GJP) utgör delar av den strategiska planen.  

Den svenska regeringen har uttalat en ambition att ha ett tydligt fokus på ett hållbart och 
konkurrenskraftigt svenskt jordbruk och en hållbar matproduktion i hela landet. Det finns också en 
vilja från kommissionen och EU:s medlemsländer att höja miljö- och klimatambitionen i jordbruket. 
Jordbruksverket bedömer att de nationella styrmedel och de föreslagna åtgärderna i den strategiska 
planen tillsammans utgör de mest ändamålsenliga verktygen för att minska jordbrukets 
klimatpåverkan. 

2.2.1 Behovsanalys och Interventionsstrategi - övergripande 

Den strategiska planens behovsanalys och interventionsstrategi utgår ifrån EU:s nio specifika mål och 
det övergripande målet (se tabell 2 ovan). För varje specifikt mål har en SWOT-analys utförts som 
sedan resulterar i förslag till åtgärder för att möte behoven. I planen listas vad i behovet som kan 
mötas inom GJP och vad som kan mötas genom andra nationella kompletterande stöd. Vidare finns 
för varje mål en beskrivning av kopplingen Behov-Verktyg-Åtgärder-Output-Resultat-Effekt. Som 
exempel på innehållet i kapitel 2 kan här ges det specifika målet 4: ” bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, inbegripet genom att minska utsläppen av växthusgaser och öka 
koldioxidbindningen, samt främja hållbar energi.” Se figur nedan. 

 

Figur 2:  Exempel på innehåll i strategiska planens behovsanalys och interventionsstrategi, 
kopplingen mål-behov-verktyg-åtgärder-output-resultat-effekt för specifikt mål 4. Siffrorna i rutan 
effekt hänvisar till effektindikatorer, uppgifterna i rutan med resultat anger resultatindikatorer, 
siffrorna om output avser outputindikatorer 
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Styrkor 

S1 Rik tillgång på naturresurser 

S2 Skog och jordbruksmark har god förmåga till 
kolinlagring 

S3 Svensk animalieproduktion har 
jämförelsevis låg klimatpåverkan 

S4 Hög generell utbildningsnivå och starka 
institutioner underlättar omställningen till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi 

S5 Goda förutsättningar till låg klimatpåverkan 
från växthusodling 

 

Svagheter 

W1 Det saknas kunskap om effektiva 
klimatåtgärder 

W2 Utsläppen från organogen jordbruksmark 
är stora men svåra att minska utan 
produktionsbortfall 

W3 Svenska odlingsförhållanden kan ge 
jämförelsevis högre klimatpåverkan från 
spannmål 

W4 Stora geografiska avstånd minskar 
potentialen för förnybar energi 

W5 Naturliga förutsättningar gynnar 
animalieproduktion mer än växtodling 

Möjligheter 

O1 Ökad efterfrågan på svenskt kött kan bidra 
till minskade utsläpp från köttkonsumtion 

O2 Politiska mål främjar omställningen till ett 
fossilfritt samhälle 

O3 Ökad kolinlagring kan bidra till både miljö- 
och produktionsmål 

O4 God institutionell kapacitet att hantera 
olika målkonflikter 

O5 Klimatförändringarna medför bättre 
odlingsförutsättningar för svenskt jordbruk 

O6 Goda förutsättningar att ställa om till 
fossilfri energi  

O7 En ökad efterfrågan på vegetariska 
alternativ i stället för animaliska ger 
förutsättningar för att minska 
matkonsumtionens klimatpåverkan  

Risker 

T1 Svagt kunskapssystem och låg 
investeringsvilja hämmar anpassningsarbetet 

T2 Subventioner till fossila bränslen minskar 
investeringsviljan i förnybara alternativ 

T3 Regelverk försvårar statligt stöd till förnybar 
energiproduktion 

  

Figur 3: Exempel på innehåll i strategiska planens behovsanalys och interventionsstrategi, 
sammanfattning av SWOT-analys för specifikt mål 4 

Strategiska planen innehåller en sammanfattning av de behov som identifieras för det svenska 
jordbruket, landsbygden och miljö- samt naturvård. Se tabellen nedan. 
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Tabell 3: MKB:ns sammanfattning av den strategiska planens identifiering av behov och åtgärder 
för att genom GJP:en möta jordbrukets och landsbygdens behov samt behov inom miljö och 
naturvård.  

EU:s specifika mål Behov Åtgärder 

1 Stödja skäliga 
jordbruksinkomster 
och motståndskraft 

Säkerställa goda 
konkurrensvillkor 

Grundläggande inkomststöd/gårdsstöd 
Nötkreatursstöd 

Kompensera för sämre 
produktionsförutsättningar 
och högre kostnader 

Nötkreatursstöd 
Kompensationsstöd 

Hantera prissvängningar Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

Begränsa skadeverkningar 
av vilt 

Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

2 Öka marknads-
orienteringen och 
konkurrenskraft 

Nyttja ny teknik och sprida 
kunskap 

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
Innovationsstöd inom EIP-Agri  
Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 
Stöd till biodlingssektorn 

Stärka affärsmässighet Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

Bygga rationella djurstallar Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

Bibehålla och utveckla 
jordbruksmarkens 
produktionsförmåga 

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

Säkerställa samverkan 
mellan jordbruk, rådgivning 
och forskning 

Stöd till producentorganisationer för frukt 
och grönsaker 
Stöd till biodlingssektorn  
Innovationsstöd inom EIP-Agri  
Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 

3 Förbättra 
jordbrukarnas 
position i 
värdekedjan 

Stärka jordbrukarnas 
ställning i livsmedelskedjan 

Investeringsstöd för diversifiering och 
utveckling av livsmedelskedjan  
Stöd till producentorganisationer för frukt 
och grönsaker 
Stöd till kompetensutveckling 
Stöd till samarbete 
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4 Bidra till 
begränsning av och 
anpassning till 
klimat-förändringar 

Lagra in kol och 
växthusgasavgång från 
organogena jordar 

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

Öka produktionen av och 
ta tillvara förnybar energi 
och effektivisera 
energianvändningen 

Stöd till producentorganisationer för frukt 
och grönsaker 

Innovationsstöd inom EIP-Agri  

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Anpassa produktionen till 
klimatförändringarna och 
minska relativ påverkan på 
klimatet 

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

Investeringsstöd för bevattningsdammar     

5 Främja hållbar 
utveckling och 
effektiv förvaltning 
av naturresurser 

Minska belastningen på 
mark, luft och vatten 

Stöd till producentorganisationer för frukt 
och grönsaker 

Ersättning för ekologisk produktion   

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

Ersättning för precisionsjordbruk 

Ersättning för skötsel av våtmarker och 
dammar 

Ersättning för skyddszoner och anpassade 
skyddszoner 

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 

Innovationsstöd inom EIP-Agri  

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Utveckla och sprida 
kunskap om hållbar 
produktion 

Stöd till producentorganisationer för frukt 
och grönsaker 

Innovationsstöd inom EIP-Agri  

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

6 Bevara livsmiljöer, 
landskap och 
biologisk mångfald 

Bevara och förstärka 
biologisk mångfald i 
slättbygd 

Blommande ytor 

Ersättning för ekologisk produktion   

Ersättning för skötsel av betesmarker och 
slåtterängar, inklusive komplement 

Ersättning för skötsel av våtmarker och 
dammar 

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 
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Bevara värdefulla 
gräsmarker 

Ersättning för skötsel av betesmarker och 
slåtterängar, inklusive komplement 

Ersättning för fäbodar 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Bevara genetisk mångfald Ersättning för hotade husdjursraser 

Stöd till lantrasföreningar 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Öka kompetens om 
biologisk mångfald 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Öka ekologisk produktion Ersättning för ekologisk produktion   

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

7 Locka unga 
jordbrukare och 
underlätta hållbar 
affärsutveckling 

Underlätta 
generationsväxling 

Stöd till unga jordbrukare 

Startstöd   

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Förbättra arbetsmiljön Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

8 Främja 
sysselsättning, 
tillväxt och 
jämställdhet 

Attrahera nya företagare 
för att utveckla nya 
produkter och tjänster på 
landsbygderna 

Investeringsstöd för diversifiering och 
utveckling av livsmedelskedjan  

Stöd till Leader 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Stärka affärsmässighet på 
landsbygderna 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Underlätta 
kapitalförsörjning på 
landsbygderna 

Investeringsstöd för diversifiering och 
utveckling av livsmedelskedjan 

Främja en attraktiv 
landsbygd 

Investeringsstöd för diversifiering och 
utveckling av livsmedelskedjan  

Stöd till Leader 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 
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9 Livsmedelskvalitet 
och djurvälfärd 

Öka ekologisk produktion Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Upprätthålla en god 
djurvälfärd och djurhälsa 

Djurvälfärdsersättning för får 

Djurvälfärdsersättning för kor 

Djurvälfärdsersättning för suggor 

Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Kunskap, innovation 
och digitalisering 

Kunskapssystemet, AKIS Stöd till kompetensutveckling 

Stöd till samarbete 

Innovationsstöd inom EIP-Agri  

 

2.2.2 Klimat- och miljöarkitektur 

Den gröna arkitekturen omfattar samspelet mellan följande delar i den strategiska planen:  relevant 
lagstiftning, grundvillkor med verksamhetskrav (SMR) och skötselvillkor för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden (GAEC), ettåriga ersättningar för miljö och klimat inom pelare 1, fleråriga 
ersättningar för miljö och klimat inom pelare 2, miljöinvesteringar, samarbete, kompetensutveckling 
och EIP. Kombinationen mellan de olika åtgärderna är utformade för att på ett effektivt sätt generera 
miljö- och klimatnyttor i enlighet med miljö- och klimatmålsättningar i artikel 6.1 d, e och f. 
Föreslagna åtgärder i den strategiska planen kompletteras med och kompletterar olika nationella, 
regionala och lokala satsningar.  

I grundvillkoren för kommande period ingår nu kraven inom det tidigare förgröningsstödet i fråga om 
ekologiska fokusarealer, bevarande av permanent gräsmark och diversifiering av grödor. Under 
perioden 2014–2022 fick dessa åtgärder 30 procent av direktstödet men ska nu genomföras av 
stödmottagarna utan separat finansiering. 

Den strategiska planen innehåller en tydlig beskrivning av hur föreslagna åtgärder avser att bidra till 
målet om en högre ambition för miljö och klimat jämfört med den tidigare programperioden. 
Lagstiftning och grundvillkor utgör basen för åtgärderna och omfattar alla relevanta lantbrukare. 
Skärpta grundvillkor innebär en ambitionshöjning i förhållande till den tidigare programperioden. 
Därutöver behövs riktade åtgärder i såväl pelare 1 som i pelare 2 för att förutsättningar för nå ökade 
resultat jämfört med förra perioden. Såväl nya stöd som förenklade stöd bidrar till 
ambitionshöjningen inom miljö- och klimatområdet, men även höjda ersättningsnivåer eller ökad 
stödbudget är värdefullt för ambitionshöjning där befintliga åtgärder redan är ändamålsenliga. I 
många fall anses det effektivt att ytterligare främja åtgärder genom kompetensutveckling, innovation 
eller samarbetsprojekt. 

I budgeten för den strategiska planen aviseras andra nationella insatser som tillika strategiska planen 
avser att bidra till ett hållbart jordbruk, bättre levnadsförhållanden på landsbygden samt till 
miljöförbättringar.  Dessa insatser avser t ex stöd till bredband, kommersiell service och stöd till 
civilsamhällets organisationer och bekämpning av massförekomst av översvämningsmyggor. 
Nationella tillskott till strategiska planens miljöstöd är vidare t ex stöd för restaurering och röjning av 
betesmarker och slåtterängar, stöd för skötsel av slåtterängar med särskilda värden, rovdjursäkra 
stängsel m fl insatser. 
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2.3 Budget och fördelning av medel 

Budgeten för åtgärderna i den svenska strategiska planen är totalt 64 458 miljoner svenska kronor 
(msek) för åren 2023–2027. Pelare ett omfattar 35 968 miljoner kronor och pelare två omfattar   24 
203 miljoner kronor. Såväl stödet till biodling som till och producentorganisationer har egen budget 
och uppgår sammantaget till 354 miljoner kronor. 

Förslaget till strategisk plan 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 landsbygder, 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. 

I tabellen nedan finns en sammanställning av budgeten i den strategiska planen4.  I budgettabellen 
finns även de åtgärder som har lagts utanför den strategiska planen. Dessa åtgärder är också viktiga 
för utvecklingen inom jordbrukssektorn, även om föreslås finansieras nationellt utanför GJP.  

Tabell 4: Sammanställning av budget i den strategiska planen 2023-20275 

  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 

                                                           

4 Budgettabell SLUTLIG 2021-11-11 
5 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 den strategiska 
miljöbedömningen funnits några tidsmässiga möjligheter att kontrollera detta. 
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 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 

 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 

 

2.4 Planens förhållande till andra relevanta program och strategier inom 
sektorn  

Den strategiska planen har stark koppling till flera nationella program och strategier, däribland: 

 Livsmedelsstrategin 

 Landsbygdsstrategin  

 Havs- och fiskeriprogrammet 

 Östersjöstrategin 

 Nationella skogsstrategin 
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För EU:s specifika mål 4, 5 och 6 ska, enligt Art 96, hänsyn tas till de nationella planer som 
förordningsförslagets bilaga IX hänvisar till6.  I Art 97 anges att det ska finnas en förklaring till hur den 
strategiska planen avses bidra till att uppnå de nationella mål som redan tidigare fastställts7. De 
rättsliga instrument som listas i bilaga XI8 och som vi har kunnat bedöma, är följande:  

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar.  

- Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter.  

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.  

- Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av 
nitrater från jordbruket. 

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och 
renare luft i Europa. 

- Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG 
och om upphävande av direktiv 2001/81/EG. 

- Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel. 

 
Därutöver finns i bilaga XI till förordningsförslaget hänvisning till de (förslag till) direktiv och 
förordningar som framgår av nedanstående ruta. Dessa var, vad vi förstår, inte fastställda när 
förordningsförslaget för GJP togs fram. Vad gäller den nationella implementeringen, så ska 
medlemsstaterna redovisa detta samlat för dessa direktiv och förordningar i en plan. För Sveriges del 
har detta skett genom Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan 2020-01-169. Energi- 
och klimatplanen är en sammanställning av Sveriges energi- och klimatpolitik och scenarier baserade 
på denna. 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet. 

 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen 
och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) 
nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, 
direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 
2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013. 

                                                           

6 Ur förordningsförslaget: ”För de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d, e och f [dvs särskilda målen 4, 5, 6] ska 
SWOT-analysen hänvisa till nationella planer som härrör från de rättsliga instrument som avses i bilaga XIII” 
(Art 103 (2)) samt ”För de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f [dvs 
särskilda målen 4, 5, 6] ska [behovs]bedömningen [dvs behovsanalysen] ta hänsyn till nationella miljö- och 
klimatplaner som härrör ur unionsrätten och som förtecknas i bilaga XI.” (Art 96). 
7 (97.2b) an explanation of how the environment and climate architecture of the CAP Strategic Plan is meant to 

contribute to already established long-term national targets set out in or deriving from the legislative 
instruments referred to in Annex XI; 
8 Bilaga XIII i fastställd förordning 
9 https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/nu-ar-sveriges-nationella-energi--och-klimatplan-beslutad/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/nu-ar-sveriges-nationella-energi--och-klimatplan-beslutad/
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 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/841 om inbegripande av utsläpp och upptag 
av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen. 

 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/842 om bindande årliga minskningar av 
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig 
energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och 
rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant 
för klimatförändringen. 

 
Nedanstående tabeller innehåller en analys av i vilken utsträckning de särskilda kraven/behoven för 
respektive mål finns belysta i underlaget till den strategiska planen10. Den sammanfattande 
bedömningen i pågående förhandsutvärdering är att hänsyn har tagits till alla särskilda krav/behov 
för respektive mål med undantag för ett av kraven avseende Mål 1, nämligen fördelningen av 
direktstöd (”Distribution of direct payments”). Hänvisningar i underlaget till den strategiska planen 
har emellertid i huvudsak skett genom referenser till aktuella åtgärder som har vidtagits eller resultat 
som har uppnåtts inom aktuellt målområde. Det finns sällan direkta hänvisningar/referenser till ett 
visst direktiv eller en viss förordning eller hur dessa har implementerats. Det bör noteras att Sverige 
oftast hanterat direktivens krav genom att föra in dem i nationella förordningar och föreskrifter, 
snarare än i nationella planer.  

Tabell 5: Särskilda krav för specifikt mål 1 - Stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och 
jordbrukets motståndskraft i unionen för att förbättra livsmedelstryggheten (officiella svenska 
översättningar finns ej) 

Lista på särskilda krav/behov11 
Har hänsyn tagits eller finns hänvisning i 
SWOT eller behovsanalys 

Jämförelse mellan inkomst från jordbruk och 
genomsnittsinkomster (medeltal och fördelning)   

Ja 

Analys av vilka faktorer som påverkar inkomst från jordbruk  Ja 

Distribution av direktstöd  Nej 

Risk för inkomstvolatilitet  Ja, till viss del 

Risk för prisvolatilitet  Ja, till viss del 

 

Tabell 6: Särskilda krav för specifikt mål 4, 5 och 6 - Klimat och natur 

Lista på särskilda krav/behov 
Har hänsyn tagits eller finns hänvisning  
i SWOT eller behovsanalys 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar.  

Ja, Genomförda genom svenska förordningar och 
föreskrifter12. Har beaktats i SWOT-analysen Mål 6 Bidra till 

                                                           

10 Tabellen är hämtad från förhandsutvärderingen.  
11 Översättningarna till svenska i tabellerna 2 - 5 har gjorts av miljöbedömaren då det saknas officiella 
översättningar 
12 Enligt information på: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-
register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Fageldirektivet/ 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Fageldirektivet/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Fageldirektivet/
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 att skydda den biologiska mångfalden, stärka 
ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap. 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  

Ja, Sverige har införlivat EU:s naturvårdsdirektiv i den 
nationella artskyddsförordningen (2007:845)13, vilken det 
hänvisas till i SWOT-analysen Mål 6. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 
på vattenpolitikens område, EU:s Vattendirektiv 

Ja. Infört genom Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
och förvaltningsplaner 2016–202114. Hänvisning finns i 
SWOT-analysen Mål 4 och Mål 5 till rapportering från Havs- 
och Vattenmyndigheten. 

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 
1991 om skydd mot att vatten förorenas av 
nitrater från jordbruket. 
 

Ja. Dessa åtgärdsprogram framgår av förordningen 
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens 
jordbruksverks föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket. Hänvisning finns i SWOT-analysen Mål 5. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 
och renare luft i Europa. 
 

Ja. Luftkvalitetsdirektivens bestämmelser är delvis 
genomförda i miljöbalken, plan- och bygglagen och i ett 
antal andra lagar, men framförallt i 
luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
(NFS 2019:9). Hänvisning finns i SWOT-analysen Mål 5. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/2284 av den 14 december 2016 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa 
luftföroreningar, om ändring av direktiv 
2003/35/EG och om upphävande av direktiv 
2001/81/EG. 
 

Ja. Luftvårdsförordning (2018:740). Utsläppstaken för år 
2020 och 2030 för de olika luftföroreningarna ingår inte i 
förordningen då detta är ett nationellt åtagande. 
Utsläppstaken för år 2010 från det gamla takdirektivet 
(2001/81/EC) gäller fortfarande fram till 2020. Sveriges 
åtaganden15 har beaktats i SWOT-analysen Mål 5. 

Direktiv 2009/28/EG om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor. 

Ja. Det är genomfört i svensk lagstiftning: drivmedelslagen 
(2011:319) och hållbarhetslagen16. Har beaktats i SWOT-
analysen Mål 4. 
 

National Action Plan for Energy Efficiency. 
(Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet). 

Ja. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 
för att uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel. 

Ja. Nationell handlingsplan för hållbar användning av 
växtskyddsmedel för perioden 2019–202217. 
 

 

                                                           

13 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-
inom-miljobalkens-omrade/Art--och-habitatdirektivet/ 
14 Finns på vattenmyndigheternas webbplats: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning.html  
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram.html. 
15 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-
miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/ 
16 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 
17 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/04/sveriges-nationella-handlingsplan-for-hallbar-
anvandning-av-vaxtskyddsmedel-for-perioden-2019-2022/ 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Art--och-habitatdirektivet/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Art--och-habitatdirektivet/
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram.html
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/04/sveriges-nationella-handlingsplan-for-hallbar-anvandning-av-vaxtskyddsmedel-for-perioden-2019-2022/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/04/sveriges-nationella-handlingsplan-for-hallbar-anvandning-av-vaxtskyddsmedel-for-perioden-2019-2022/
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Tabell 7: Särskilda krav för specifikt mål 7 - Locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling 
i landsbygdsområden 

Lista på särskilda krav/behov 
Har hänsyn tagits eller finns hänvisning i 
SWOT eller behovsanalys 

Analys av tillgång till mark  Ja 

Analys av tillgång till finansiering   Ja 

Analys av andelen unga lantbrukare   Ja 

Analys av unga lantbrukares kompetensnivå  Ja 

 
Tabell 8: Särskilda krav för det övergripande målet - Modernisering av sektorn genom främjande 
av kunskap, innovation och digitalisering i jordbruk och landsbygder 

Lista på särskilda krav/behov 
Har hänsyn tagits eller finns hänvisning  
i SWOT eller behovsanalys 

AKIS organisation Ja 

Strukturen på samarbetet  Ja 

 
Det finns även en rad internationella åtagandet att förhålla sig till i den strategiska planen. Ett 
exempel är att stödet för hotade husdjursraser lever upp till de generella bestämmelserna i paragraf 
1 i WTO:s gröna box, eftersom det ges genom ett offentligt finansierat program, inte involverar några 
överföringar från konsumenter och inte bidrar till att ge prisstöd till producenter. Stödet är också 
förenligt med de stödspecifika bestämmelserna i paragraf 12 i WTO:s gröna box, eftersom stödet 
utgör en del av ett tydligt definierat statligt miljö/bevarande-program och förutsätter att vissa 
specifika villkor i programmet ska uppfyllas. Dessutom överskrider inte stödutbetalningarna de extra 
kostnader eller inkomstförluster som är associerade med att leva upp till villkoren för stödet. 

Så vitt kan bedömas har denna typ av internationella åtaganden beaktats i framtagna åtgärdsförslag 
och det ingår inte per se att i en strategisk miljöbedömning granska i vilken utsträckning 
internationella åtaganden fullföljs. 

 

3 Miljöbedömning - genomförande 

3.1 Processen för framtagande av miljöbedömning som del av arbetet med 
strategisk plan 

I bilden nedan återges i grova drag processen att ta fram den strategiska planen och moment i 
miljöbedömningen. Utöver dessa har arbetet med miljöbedömningen inbegripit återkoppling och 
dialog med Näringsdepartement och Jordbruksverket. Vidare har Näringsdepartementet genomfört 
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ett antal så kallade sakråd för att få in synpunkter på arbetet med strategiska planen.

 

Figur 4: Översiktlig bild av processen för framtagande av strategisk plan och miljöbedömning 

I processen för framtagande av strategisk plan och miljöbedömning har följande delar ingått:  

 SWOT- och behovsanalys: Grunden för den strategiska planen är en så kallad SWOT-analys som 
beskriver vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns. I detta fall i de gröna näringarna 
och på Sveriges landsbygder. Utifrån SWOT-analysen har Sverige tagit fram en behovsanalys som 
beskriver vilka behov som kan mötas med den nya jordbrukspolitiken18. Dessa behov utgör en 
obligatorisk och viktig del av den strategiska planen. Den strategiska planen ska beskriva vilka 
stöd och ersättningar som Sverige har behov av, hur de ska vara utformade och hur de bidrar till 
att uppnå den gemensamma jordbrukspolitikens allmänna och specifika mål. Arbetet med att 
utforma den strategiska planen för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i 
Sverige tar avstamp i en analys av förhållanden och förutsättningar i svenskt jordbruk och på 
Sveriges landsbygder, samt de möjligheter och utmaningar som förväntas påverka utvecklingen 
framåt.  

Som en del av miljöbedömningsarbetet genomfördes en bedömning av miljöunderlaget till 
SWOT-analysen och behovsanalysen. Delar av denna bedömning utgjorde underlag för revidering 
av SWOT-analysen och för förhandsutvärderingens bedömning av logik och kvalitet i SWOT-
analysen. Bedömningen av SWOT-analysen var inte en formell del i miljöbedömningen utan utgör 
ett tidigt inspel av extern miljöexpertis. 

 Förslag till alternativ och avgränsning av miljöbedömning: Ett förslag till alternativ i och 
avgränsning av miljöbedömningen togs fram som underlag för samråd.  

 Samråd kring avgränsning och alternativ: Samråd genomfördes av Jordbruksverket.  

 Interventionslogik och interventioner:  Preliminära åtgärder (interventioner) miljöbedömdes 
varefter de togs fram som underlag till den strategiska planen. När bedömningarna gjordes fanns 
inget färdigt förslag för strategisk plan. Bedömning gjordes således först på varje preliminär 
åtgärd var för sig.  

                                                           

18 SWOT-analys och behovsanalys finns publicerade på Regeringskansliets webbplats. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/06/behovsanalys-i-den-strategiska-planen-for-genomforandet-av-den-gemensamma-
jordbrukspolitiken-i-sverige/ 
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 Preliminär MKB och samråd: Preliminär miljöbedömning av förslag till Sveriges strategiska plan 
togs fram av Professional Management. Underlag till bedömningen var de förslag till åtgärder i 
den strategiska planen som Jordbruksverket lämnat till Näringsdepartementet i december 2020, 
samt kompletteringar i februari och mars 2021.  

 Samråd om preliminär MKB genomfördes av Jordbruksverket.  

 Utkast till slutlig MKB:  Utkast 1 och 2 till slutlig MKB har utarbetats utifrån de förslag till texter 
som successivt tillställts miljöbedömarna från september 2021 och framåt. Något fullständigt 
förslag till strategisk plan har inte funnits tillgängligt för utkasten 1 och 2 av MKB:n. Utkasten 1 
och 2 har tillsammans med förhandsutvärderingen och utkast till strategisk plan varit på 
gemensam beredning inom regeringskansliet.   

 Slutlig MKB: Underlag till slutlig MKB är Rapport om den strategiska GJP-planen 2021 version 
regeringsbeslut 2021-12-16 N2021/03087 
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3.2 Avgränsningssamrådet 

Jordbruksverkets förslag till avgränsningar finns i bilaga 2A (PM 2020-11-04).  Ett avgränsningssamråd 
genomfördes under hösten 2020. Bilaga 3 innehåller en sammanställning över samtliga inkomna 
yttranden (2020-11-27) från avgränsningssamrådet. 

3.3 Samråd kring den preliminära MKB:n  

3.3.1 Samrådsversionen 

Som en del i arbetet med den strategiska miljöbedömningen tog Professional Management fram 
en preliminär miljökonsekvensbeskrivning, MKB (samrådsversion, 2021-04-01). Den preliminära 
MKB:n är ett underlag för att Jordbruksverket ska kunna genomföra ett samråd enligt miljöbalkens 
6 kap. 9 § punkt 3 samt 6 kap. 15 §. Vi har enligt uppdragsbeskrivningen i vårt arbete utgått från de 
förslag till åtgärder i den strategiska planen som Jordbruksverket lämnat till Näringsdepartementet 
i december 2020 samt de kompletteringar som lämnas under våren 2021, särskilt gällande 
betesmarker och slåtterängar samt eco-schemes. Dessa åtgärdsförslag och texter utgör 
tillsammans en tidig version av den strategiska planen. Vi har även i arbetet beaktat relevant 
information i t.ex. råd från kommissionen och dess Evaluation Helpdesk, krav i förordningar och 
andra nationella eller europeiska riktlinjer eller råd om strategisk miljöbedömning. Vi har vidare i 
den preliminära MKB:n beaktat miljöbalkens krav på innehållet och relevanta delar av 
Naturvårdsverkets vägledning om strategiska miljöbedömningar enligt miljöbalkens 6 kap. 
 
Vi har inför färdigställandet av den preliminära MKB:n (samrådsversionen) stämt av ett utkast med 
Jordbruksverkets sakexperter och dess utvärderingssekretariat för att diskutera eventuella 
förtydliganden som kan behövas i underlaget eller i den preliminära MKB:n (samrådsversionen). 
Avstämning har också skett om outline och struktur på rapporten.  
 
Den preliminära MKB:n (samrådsversionen) sändes av Jordbruksverket ut på remiss. Totalt har 32 
svar inkommit på remissen, vilka finns förtecknade i bilaga 4.  
 
I vårt uppdrag ingår att ställa samman synpunkterna som kommit in under samrådsprocessen. 
Inkomna synpunkter framgår av bilaga 4. Alla inkomna synpunkter har beaktats i arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.3.2 Kommentarer till synpunkter på samrådsversionen 

I vårt uppdrag ingår att kommentera de synpunkter som inkommit i samrådsremissen. Detta har 
gjorts i ett PM som återfinns i Bilaga 5. Alla inkomna synpunkter har beaktats i det fortsatta arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningen oberoende av om de kommenterats i PM:et eller inte.  

3.4 Den slutliga miljöbedömningens omfattning och innehåll 

3.4.1 Geografisk avgränsning 

Den strategiska planen gäller åtgärder inom Sverige, men målen för åtgärderna är gemensamma för 
hela EU. Beskrivningen av miljökonsekvenserna omfattar de sammanlagda effekterna transnationellt 
och globalt av vår konsumtion och produktion i Sverige.  

De åtgärder som ingår i den strategiska planen kan vara nationella, regionala och/eller lokala. 
Miljöbedömningar som avser nationella åtgärder görs enbart på en allmän nivå för hela Sverige, även 
om miljöeffekten i praktiken är beroende av hur implementeringen fördelas över landet. 
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Miljöbedömningen av åtgärder som enbart avser ett visst geografiskt område inom Sverige avgränsas 
till just detta område, även om det kan finnas spridningseffekter till andra områden. 

3.4.2 Avgränsning i tid 

Miljöbedömningen avgränsas till de åtgärder som ska genomföras under perioden då den strategiska 
planen är aktuell. Men bedömningen avser också de långsiktiga miljöeffekterna efter denna period. 
Sådana effekter kan bero på att man beslutat om åtgärder under perioden och påbörjat men inte 
slutfört dessa. 

3.4.3 Relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn i relation till den 
strategiska planen  

För den strategiska planen bedöms Sveriges miljömål vara mest relevanta. Dessa sammanfaller delvis 
med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. 

Ur ett svenskt perspektiv är följande svenska miljömål relevanta för miljöbedömningen:  

 Begränsad klimatpåverkan  
 Bara naturlig försurning  
 Giftfri miljö  
 Ingen övergödning  
 Levande skogar  
 Levande sjöar och vattendrag  
 Ett rikt växt- och djurliv  
 Ett rikt odlingslandskap  
 Myllrande våtmarker  
 Grundvatten av god kvalitet  
 Hav i balans samt levande kust och skärgård  
 Storslagen fjällmiljö  
 God bebyggd miljö (natur- och kulturvärden, byggnader och anläggningar).  

 

Följande svenska miljömål är inte relevanta för miljöbedömningen av den strategiska planen:  
 Frisk luft  
 Säker strålmiljö  
 Skyddande ozonskikt.  

 

De 16 svenska miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda för att det så kallade 
generationsmålet ska uppnås. Sveriges påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara 
avsevärt mindre än idag, så att Sveriges andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de 
planetära gränserna. Sverige påverkar miljön i andra länder på olika sätt, bland annat genom 
konsumtion av importerade varor som orsakar miljö- och hälsoskador vid produktion och 
transporter. 

Detta innebär att följande globala Agenda 2030-mål indirekt kommer att beaktas i miljöbedömningen 
genom vår bedömning av de svenska miljömålen: 

 Ingen hunger, som innefattar tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk.  
 God hälsa och välbefinnande  
 Jämställdhet  
 Rent vatten och sanitet för alla  
 Hållbar energi för alla  
 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
 Hållbara städer och samhällen  
 Hållbar konsumtion och produktion 
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 Bekämpa klimatförändringarna  
 Hav och marina resurser 
 Ekosystem och biologisk mångfald  
 Genomförande och globalt partnerskap  

 

3.5 Alternativ till den strategiska planen  

3.5.1 Alternativhanteringen 

Strategiska miljöbedömningar ska diskutera och bedöma alternativa sätt att nå målen med den plan 
som bedöms. Alternativhanteringens syfte är att göra planen bättre ur miljösynpunkt och därmed 
bidra till en hållbar utveckling. 

För analys av olika möjliga scenarios jämförs den strategiska planens utförande med ett nollalternativ 
och en alternativ utformning av planens utförande. Jordbruksverkets förslag till alternativhantering 
finns i bilaga 2B (PM 2020-11-04). Bilaga 3 innehåller en sammanställning över samtliga inkomna 
yttranden (2020-11-27) från det avgränsningssamråd som genomfördes under hösten 2020.  

De valda alternativen i arbetet med den strategiska miljöbedömningen utgår från de mål som ingår i 
arbetet med GJP – på EU-nivå och nationellt i Sverige. Syftet med alternativarbetet inom ramen för 
SMB är i första hand att diskutera och bedöma alternativ som kan bidra till att den strategiska planen 
blir bättre ur miljösynpunkt och bidrar till en hållbar utveckling inom jordbruket. Samtidigt sker 
alternativarbetet inom de ramar som arbetet med strategiska planen sätter och det GJP kan styra – 
vilket är ekonomiska nivåer och till vilka mål och åtgärder som medlen riktas.  

3.5.2 Nollalternativ 

För Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023 – 2027, kan 
teoretiskt två olika nollalternativ utarbetas – en strategisk plan baserad på ett fortsatt stöd på 
samma ekonomiska nivå som under innevarande period (nollalternativ 1) eller inget stöd alls 
(nollalternativ 2). Nollalternativ 1 innebär då att man bedömer konsekvenserna för miljön om den 
nuvarande inriktningen bibehålls även under nästa period och det ekonomiska stödet ligger kvar på 
oförändrad nivå. Nollalternativ 2 skulle baseras på att inget program genomförs, det vill säga att EU:s 
jordbruksstöd skulle upphöra helt.  

Även om nollalternativ 2 kan synas vara vad som teoretiskt åsyftas i regelverket skulle ett sådant 
alternativ vara meningslöst att ta fram, då det är helt orealistiskt att EU skulle upphöra med allt 
jordbruksstöd 2023–2027. Mot bakgrund av syftet med alternativarbetet och att detta ska ge 
väsentlig underlagsinformation till arbetet med den strategiska planen har nollalternativ 1 använts i 
miljöbedömningen.  

3.5.3 Alternativt förslag – miljöalternativ 

Alternativa förslag bör utformas i relation till de förslag till åtgärder som den strategiska planen 
innehåller. Alternativen ska väljas så att de innebär en lösning som är bättre ur miljö- och 
klimatsynpunkt och som ligger inom acceptabla kostnadsramar. 

De ekonomiska ramarna kan ha miljömässiga effekter även på andra nivåer. I Jordbruksverkets 
förslag till alternativhantering i bilaga 2B (PM 2020-11-04) föreslås därför att ett alternativ baseras på 
en resursram som är hypotetisk. Den kan vara exempelvis 15 procent lägre än under innevarande 
period.  
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Tabell 9 Alternativ i slutlig MKB av Sveriges strategiska plan.  

 Strategiska planens inriktning Ekonomisk ram 

Nuvarande åtgärdspaket (nollalternativ) 
Landsbygdsprogrammet och stöden i 
nuvarande pelare 1 

 
Nuvarande periods ekonomiska ram 

Föreslaget åtgärdspaket i Sveriges strategiska 
plan 2023–2027 

Föreslagen ekonomisk nivå för SP 2023–2027 
 

 
Alternativ ”miljöinriktning” 

Föreslaget åtgärdspaket 
+ åtgärd f och g 
- åtgärd p och q 

3.6 Underlag för och osäkerhet i bedömningarna 

För denna slutliga MKB utgör förutsättningarna följande: Först 2021-11-12 har funnits ett utkast till 
förslag till strategisk plan som underlag för en samlad bedömning av helheten. Denna bedömning 
tilldelades två arbetsdagar. Detta innebar bl a att bedömningen i stora delar baseras på de olika 
underlag som tidigare har tagits fram successivt, men där mycket har ändrats. Sådana underlag 
utgjordes 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. EU:s förordning fastställdes den 2 
december 2021. Som underlag för den slutliga MKB:n finns i första hand utkast 2 till MKB och 
Rapport om den strategiska GJP-planen 2021, regeringsbeslut 2021-12-16, N2021/03087. Denna 
slutliga bedömning av färdig GJP-plan tilldelades drygt 1 arbetsdag. Processen påverkar självfallet 
möjligheterna att genomföra de analyser som förutsätts för såväl utkasten som föreliggande slutlig 
MKB.  

Osäkerheten i bedömningarna av effekter och konsekvenser ligger även i att implementeringen av 
den strategiska planen kan ge olika effekter beroende av fördelningen och omfattningen av stöd om 
söks. Eftersom konsekvenserna av den strategiska planen är beroende av fördelningen mellan vilka 
åtgärder som slutligen får stöd och hur dessa åtgärder utformas samt genomförs, går det inte att på 
denna strategiska nivå beskriva exakt påverkan, effekt eller konsekvenser.  

Några specifika beräkningar har därför inte varit möjliga att göra. Våra bedömningar grundar sig på 
kvalitativa och övergripande resonemang och antaganden kring vilka effekter de olika åtgärderna 
sannolikt kan komma att leda till om de genomförs. I kapitel sex redovisas dock några 
modellberäkningar med SASM-modellen som genomförts genom Jordbruksverket. 

Kommande prioriteringar mellan åtgärdsförslagen vid implementeringen av den strategiska planen är 
avgörande för effekterna av den strategiska planen och bidrar till osäkerheten i bedömningarna. 
Prioriteringen av åtgärder i den strategiska planen för kommande GJP är även beroende av andra 
politiska mål och prioriteringar inom EU och Sverige, som till exempel åtgärder orsakade av den 
pågående pandemin eller regionala åtgärder för att öka sysselsättning eller främja forskning och 
innovation inom närliggande områden. Detta kan komma att påverka vilka åtgärder som beviljas 
medel och kan därmed medföra en förändrad effekt på miljön. 

Bedömningen i detta dokument ska således ses i relation till dessa osäkerheter och vi har därför valt 
att se på de stora dragen i de olika åtgärdsförslagen avseende risk för negativa effekter på miljön och 
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bidrag till positiva miljöeffekter. Våra bedömningar baseras på vetenskapliga studier och andra 
faktasammanställningar och analyser av dessa samt ”best professional judgement”.  

4 Nulägesbeskrivning miljö, jordbruk och landsbygd  

Syftet med detta kapitel är att i koncentrerad form ge en beskrivning av läget för jordbruk, landsbygd 
och miljö i Sverige som bakgrund till själva miljöbedömningen. Kapitlet börjar i avsnitt 4.1 med en 
översiktlig beskrivning av jordbrukets markanvändning, inriktning och ekonomi samt de olika 
odlingsförutsättningar som finns i Sverige pga skillnader i klimat, topografi, jordart, jordmån med 
mera.  I avsnitt 4.2 beskrivs de miljöutmaningar som såväl jordbruk som landsbygd står inför. 
Inledningsvis i 4.2.1 till och med 4.2.3 görs kopplingarna till övergripande svenska och internationella 
mål. I det följande avsnittet 4.2.4 ges en beskrivning av läget för de 13 av Sveriges miljömål som 
miljöbedömningen avgränsats till dvs: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ett 
rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö (natur- och kulturvärden, byggnader 
och anläggningar). Miljömålen Frisk luft, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt ingår således inte i 
beskrivningen här. 

4.1 Jordbruket i Sverige 

Drygt sju procent av Sveriges totala markareal utgörs av jordbruksmark.19. Mellan 2000 och 2020 
minskade arealen åkermark med 156 500 hektar, vilket motsvarar 6 %. Mellan 2005 och 2020 
minskade betesmarksarealen med 10 %.  Åkermarken används framför allt till slåtter- och betesvall, 
vete och korn. Sverige har under föregående och nuvarande programperiod av GJP haft en ökande 

                                                           

19Jordbruksmarkens användning i Sverige 2020, Jordbruksverket, 2021. 

Markanvändning i Sverige

Skogsmark Jordbruksmark

Naturligt gräsbevuxen mark Öppen myr

Berg i dagen och övrig mark Bebyggd mark

Täkter, gruvor Golfbanor, skidpister

Figur 5: Den svenska markens fördelning efter olika markanvändningskategorier år 2015, 
procent: Skogsmark 69%, jordbruksmark 8%, naturligt gräsbevuxen mark 8%, öppen myr 7%, 
berg i dagen och övrig mark 5%, bebyggd mark 3%, täkter och gruvområden 0,2%, golfbanor 
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kvot av permanent gräsmark i landet.20 Gräsmarker är av stor betydelse för biologisk mångfald. Mer 
om detta sägs i senare avsnitt här. 

Figuren nedan visar den svenska markens fördelning efter olika markanvändningskategorier år 2015, 

procent: Skogsmark 69%, jordbruksmark 8%, naturligt gräsbevuxen mark 8%, öppen myr 7%, berg i 
dagen och övrig mark 5%, bebyggd mark 3%, täkter och gruvområden 0,2%, golfbanor och skidpister 
0,1%. 

Vete, oljeväxter och sockerbetor odlas i söder, medan korn och havre är viktiga grödor längre norrut. 
Vi får också ut betydligt mer av varje hektar och av varje djur. I dag ger ett hektar vårvete i 
genomsnitt fyra eller fem ton i skörd, medan motsvarande siffra för 1970 bara var tre ton. En 
genomsnittlig mjölkko ger ungefär 8 700 liter mjölk på ett år, 1970 fick vi bara omkring 4 000 liter 
mjölk per ko. Denna förändring beror huvudsakligen på den allmänna utvecklingen när det gäller 
teknik inom området etc.) 

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna. All rennäring bygger på det 
fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur, där vandringarna styrs av betestillgången som 
varierar med årstiderna. Det finns cirka 4 600 renägare (som äger minst en ren), varav 85 procent bor 
i Norrbottens län. 40 procent är kvinnor. Antalet renar i Sverige varierar mellan 225 000 och 280 000 i 
vinterhjord.21 

Idag brukas 19 procent av jordbruksmarken (åker+bete) enligt EU:s regelverk för ekologiska odling.22  

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är idag 50%. I början av 1990-talet var den 75%23. Sverige 
importerar jordbruksprodukter och livsmedel till ett betydligt större värde än vad vi exporterar. 

                                                           

20 Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-2027, Swot-analys. Jordbruksverket 
20200507. 
21 Jordbruksverket 2020. Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-2027, SWOT-analys, 
utkast 20200507. 
22 ; Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, Kungl. Ingenjörsvetenskapliga akademien (IVA), Oktober 
2019, s. 18. 
23 Självförsörjning, LRF, https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-
livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/ besök 20210811. 

Figur 6: Åkermarkens användning i Sverige år 2018 

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/
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Importen består framför allt av vin, kött, mejeriprodukter samt frukt och grönsaker. Viktiga 
exportprodukter är vodka, olika förädlade livsmedel, vegetabiliska fetter och mjölkpulver.24 

Av den ekonomiskt aktiva befolkningen i Sverige är ca 2% aktiva inom jordbruk.25 Jordbruk med 
binäringar står för 1,2 procent av sysselsättningen i Sverige.  Enligt Jordbruksverket återhämtade sig 
jordbrukssektorns ekonomiska resultat 2019 efter den nedgång som orsakades av torkan 2018. Det 
totala produktionsvärdet 2019 uppgick till 63,5 miljarder kronor, knappt 3 miljarder mer än 2018. 
Den främsta anledningen var en kraftig uppgång i vegetabilieproduktionens värde.  

Företagsinkomsten blev 7,7 miljarder kronor, vilket är 43 % högre än år 201826. Över hälften av 
världens totala BNP är beroende av naturen och de tjänster som den tillhandahåller. Särskilt 
byggsektorn, jordbruket och livsmedelssektorn är ytterst beroende av naturen och dess 
ekosystemtjänster.27 Jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten i Sverige var 0,72% år 201928.  
Omkring en tredjedel av värdet i den svenska jordbruksproduktionen utgörs av mjölk och nötkött. 
Växtodling, utom trädgårdsodling utgör omkring 40% och de återstående 30 procenten kommer 
framför allt från gris- och fjäderfäkött samt från trädgårdssektorn. Trädgårdsodlingen är en relativt 
kapital-, arbets- och kunskapsintensiv gren av jordbruket, som producerar betydligt högre värden per 
ytenhet än jordbruket i allmänhet. 29 

År 2016 fanns det omkring 63 000 jordbruksföretag i Sverige. Antalet minskar snabbt; bara tio år 
tidigare fanns det över 72 000 företag i landet. Under 2020 minskade antalet företag som har 
jordbruksmark med 1100 företag till 57 900, vilket är en minskning med 2% jämfört med 2019. De 
flesta jordbruksföretagen i Sverige bedrivs på deltid. Att jordbrukarnas privata ekonomi i växande 
grad bygger på inkomster från arbeten utanför jordbruket försvårar levnadsvillkoren för jordbruken i 
glesbygd. En konsekvens av detta är att sysselsättningen i jordbruket följer utvecklingen på den 
regionala arbetsmarknaden, det vill säga minskar mest i de mest glesa landsbygderna och minst i den 
storstadsnära landsbygden. Urbaniseringen innebär alltså en utmaning också för jordbruksföretagen, 
som till skillnad mot företag i andra näringar inte lika enkelt kan följa efter befolkningen till 
storstäderna eftersom jordbruksmarken är en geografiskt fast produktionsfaktor.30￼   

Sveriges landsbygdsområden har dock enligt EU många småföretag och en stor andel nya 
uppstartsföretag per invånare. Leader-metoden bedöms vara väl etablerad i hela landet och har 

                                                           

24 Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-2027, Swot-analys. Jordbruksverket 
20200507. 
25 Jordbruksstatistisk sammanställning 2020, Jordbruksverket, Statistiska Centralbyrån. 
https://jordbruksverket.se/download/18.a0435ae174da57583ee3d34/1601628645765/Hela_JS.pdf 
26 EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2008-2019, https://jordbruksverket.se/om-
jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2020-10-01-
eaa---ekonomisk-kalkyl-for-jordbrukssektorn-2008-2019, besök 20210811. 
27 Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, World 
Economic Forum, Januari 2020 
28 Jordbruksstatistisk sammanställning 2020, Jordbruksverket, Statistiska Centralbyrån. 
https://jordbruksverket.se/download/18.a0435ae174da57583ee3d34/1601628645765/Hela_JS.pdf 
29 Jordbruksverket 2020. Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-2027, SWOT-analys, 
utkast 20200507. 
30 Bjerke, L. och Johansson, S. (2015). Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder. Center for 
Entrepreneurship and Spatial Economics Jönköping International Business School. 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2020-10-01-eaa---ekonomisk-kalkyl-for-jordbrukssektorn-2008-2019
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2020-10-01-eaa---ekonomisk-kalkyl-for-jordbrukssektorn-2008-2019
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2020-10-01-eaa---ekonomisk-kalkyl-for-jordbrukssektorn-2008-2019
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bidragit till skapandet av nya jobb. Det finns emellertid svagheter i kunskaps- och innovationssystem 
som begränsar innovationerna i landsbygdsområden.31 

4.1.1 Stora skillnader i förutsättningar för odling i olika delar av Sverige 

Det är mycket olika förutsättningar för jordbruk i olika delar av Sverige. Skånska jordbrukare arbetar 
på samma breddgrad som jordbrukare i Danmark, medan det nordligaste jordbruket i Sverige ligger 
norr om polcirkeln. Kartorna nedan illustrerar de stora geografiska skillnaderna på två sätt32: Den 
vänstra kartan visar temperatursumman under vegetationsperioden i hela landet.33 Ju längre norrut 
man kommer, desto lägre är medeltemperaturen och desto kortare är vegetationsperioden. Det är 
därför mycket stora skillnader mellan olika landsändar. Om temperatursumman är under 1500 
grader anses det påverka odlingsförutsättningarna. 

Den mellersta kartan visar olika stödområden inom kompensationsstödet 2014–2020. Endast de vita 
områdena är de som inte anses behöva någon form av kompensation för sämre naturgivna 
förutsättningar. Omkring hälften av jordbruksarealen ligger inom områden som under perioden 
2014–2020 fick stöd eftersom de ansågs ligga i områden med sämre förutsättningar för jordbruk. 

 

 

Figur 7: Skillnader i förutsättningar mellan olika regioner - Från vänster: karta som visar 
temperatursumma under växtperioden (dygnsgrader), karta med indelning i 

                                                           

31 European Commission, 2020. Kommissionens rekommendationer för Sveriges strategiska GJP-plan. SDW 
(2020) 390 final.  
32Hela avsnittet om kartor och nederbörd: Jordbruksverket 2020. Förutsättningar för den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2021-2027, SWOT-analys, utkast 20200507, s. 19-20. 
33 Temperatursumman beräknas per år som summan av varje dags skillnad mellan dagsmedeltemperaturen och 
+5 grader under vegetationsperioden. Vegetationsperioden börjar när fem dagar med medeltemperatur över 
+5 grader inträffat, och slutar när fem dagar med dagsmedeltemperatur under +5 grader har inträffat. 
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kompensationsstödsområden år 2019 samt karta över medelavrinning 
 

Det finns även betydande skillnader i vattentillgången i olika delar av landet. Nederbörden är störst i 
landets västra delar medan avdunstningen främst beror av temperaturen är störst i södra och 
sydöstra delen av Sverige. Det innebär att risken för vattenbrist och torka är störst i sydöstra Sverige. 
Avrinningen, det vill säga skillnaden mellan nederbörd och avdunstning är tre till fem gånger större 
på västkusten än i sydöstra Sverige och upp mot tio gånger högre i fjälltrakterna.34 

Terräng, arrondering och jordmån varierar också mellan olika regioner. På slättlandet i söder och 
runt de stora sjöarna är förutsättningarna bra och jordarna ger god avkastning (omkring 6 500 kg per 
hektar för vårkorn, över 8 000 kg per hektar för vårvete). I skogs- och mellanbygder är avkastningen 
sämre och där dominerar den grovfoderbaserade animalieproduktionen.  

Spannmål och andra grödor odlas i första hand där förutsättningarna är bäst. Drygt hälften av 
åkerarealen finns på slättmarkerna i södra och mellersta Sverige. En dryg tredjedel finns i skogs- och 
mellanbygd i samma region. De bördigaste delarna av södra Sverige har en avkastning som är bland 
de högsta i Europa35. Endast en tiondel av åkermarken finns i norra Sverige. I slättbygden finns också 
större delen av produktionen av ägg samt gris- och fjäderfäkött, vilket innebär att djuren finns nära 
odlingen av foderspannmål. 

För betesmarkerna är fördelningen nästan den motsatta när det gäller slätt- respektive skogs- och 
mellanbygd i södra och mellersta Sverige. Omkring två tredjedelar av betesmarkerna finns i skogs- 
och mellanbygd, medan en dryg fjärdedel finns på slättmarkerna, och omkring 8 procent i norra 
Sverige. De här andelarna har inte ändrats nämnvärt de senaste tio åren. Vallen ligger också i första 
hand i skogs- och mellanbygd eller i norra Sverige. Eftersom produktionen av mjölk, nötkött och 
fårkött till övervägande del är baserad på grovfoder så ligger en stor del av de sektorerna i skogs- och 
mellanbygderna.36 

Beroende på skillnader i de naturgivna förutsättningarna för odling så finns stora skillnader i 
markpriser vilket skapar olika förutsättningar för unga lantbrukare och generationsskiften inom 
lantbruket.37 

4.2 Jordbrukets och landsbygdens betydelse för miljö och klimat 

4.2.1 Grundläggande målkonflikter 

Jordbruk och landsbygd är viktiga för Sveriges livsmedelsförsörjning, ekonomi, landskap samt kultur 
och kulturhistoria. Det svenska jordbruket och landsbygden måste därför ges förutsättningar att 
fortsätta upprätthålla viktiga samhälleliga värden och ekosystemtjänster. Samtidigt har jordbruket 
också negativ miljöpåverkan – oavsett om det bedrivs i Sverige eller någon annanstans i värden. Och i 
spåren av såväl klimatförändringar, förstöring av ekosystem och utrotning av arter, utsläpp som med 
avrinnande floder medför försurning och övergödning av vattendrag, sjöar kuster och havsområden 
m m så efterfrågas nu en samhällsförändring, transformation som framför allt är miljömässigt mer 

                                                           

34 SMHI (2002). Avrinningen i Sverige. Faktablad nr 12 
35 Regeringen, 2017. En livsmedelsstrategi för Sverige. Prop. 2016/17:104, s. 93. 
36 Hela avsnittet från: Jordbruksverket 2020. Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-
2027, SWOT-analys, utkast 20200507. 
37 Hajdu, F., Eriksson, C., Waldenström, C. och Westholm, E., 2020. Sveriges förändrade lantbruk – 
lantbrukarnas egna röster om förädndringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden. Future Food 
Reports 11, Sveriges lantbruksuniversitet, s. 16. 
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hållbar än tidigare. Detta rör i högsta grad även jordbruket – oavsett om det bedrivs i Sverige eller 
någon annanstans i värden. I det transformationsarbetet är generationsmålet, våra miljökvalitetsmål 
samt Agenda 2030 viktiga utgångspunkter för utvecklingen av det svenska jordbruket. Generellt sett 
ger dock inhemsk produktion av livsmedel i Sverige mindre klimatavtryck än motsvarande import. 

4.2.2 Generationsmålet 

Generationsmålet innebär: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Generationsmålet anger en inriktning, men innefattar inte en tydlig målnivå, där det tydliggörs när målet 

är uppnått.  Dock har ”ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta” tolkats som att de 16 
miljökvalitetsmålen bör vara i huvudsak uppnådda för att generationsmålet ska kunna anses vara uppnått 

i denna del. Andra delen i målet är tydligare (”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”). Här finns en kvantifiering i form av att vi i Sverige inte får skjuta över problemen på 
andra länder genom att t ex ersätta egen produktion med import. Vår påverkan på andra länders miljö 
behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, och vår andel av den globala påverkan på miljön 

anpassas till de planetära gränserna.38 

4.2.3 Kopplingen mellan GJP och FNs hållbarhetsmål 

En utgångspunkt för EUs jordbrukspolitik är att bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål dvs Agenda 2030-
målen. I Sverige utgör arbetet med de 16 miljökvalitetsmålen den främsta mekanismen för att 
genomföra Agenda 2030-målen. Nedan finns en lista där vi kopplar de olika Agenda 2030-målen och 
hur de hänger ihop med åtgärderna i strategiska planen. 

Tabell 10: Kopplingen mellan Agenda 2030 och åtgärdsgrupper i strategiska planen 

Gruppering jordbruksstöd Koppling till FN:s hållbarhetsmål 

Inkomststöd Nr. 1 - Ingen fattigdom  

Nr. 2 - Ingen hunger 

Miljöstöd Nr. 3 - Hälsa och välbefinnande  

Nr. 6 - Rent vatten och sanitet  

Nr. 7 - Hållbar energi för alla  

Nr. 12 - Hållbar konsumtion och produktion  

Nr. 13 - Bekämpa klimatförändringen  

Nr. 15 - Ekosystem och biologisk mångfald 

Nr. 16 - Haven och de marina resurserna  

Annat stöd Nr. 1 - Ingen fattigdom  

Nr. 2 - Ingen hunger  

Nr. 3 - Hälsa och välbefinnande  

Nr. 4 - God utbildning för alla 

Nr. 5 - Jämställdhet 

                                                           

38 Uppgifter främst från: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Naturvårdsverket 2019; Ett rikt 
odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Jordbruksverket, rapport 2018:31; Årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål 2021, Naturvårdsverket 2021; Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapliga akademien (IVA), oktober 2019. 
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Nr. 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Nr. 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Nr. 10 - Minskad ojämlikhet  

Nr. 12 - Hållbar konsumtion och produktion 

De Agenda 2030-mål som strategiska planen inte direkt bidrar till är: Mål 11. Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara; Mål 16. Främja fredliga och 
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer och Mål 17. 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

4.2.4  Miljömålen 

4.2.4.1 Uppföljning av miljömålen 

De 16 miljömålen utgör Sveriges sätt att uppnå Agenda 2030:s miljörelaterade mål på det nationella 
planet. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen visar en positiv utveckling när det gäller bland 
annat luftkvalitet och försurning. På andra viktiga områden, bland annat ekosystemens återhämtning 
och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. De styrmedel och åtgärder som 
behövs för att nå miljömålen kommer inte att finnas på plats till år 2023, då implementeringen av 
den strategiska planen inleds. Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt än idag, de 
ekologiska sambanden i landskapet behöver stärkas, och spridningen av farliga ämnen behöver 
minska.39 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av läget för de miljömål som anses relevanta för jordbruket 
och landsbygden genom den strategiska planen, dvs alla miljömål utom målen Frisk luft, Skyddande 
ozonskikt och Säker strålmiljö.40 Miljömålet Ett rikt odlingslandskap redovisas först och med mer 
detaljer än för de övriga målen t ex när det gäller de preciseringar som finns. Preciseringarna i detta 
mål är av stor relevans för strategiska planens inriktning och att utvecklingen hittills har gått åt fel 
håll när det gäller ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald. Det finns 
därmed flera möjligheter till insatser genom den strategiska planen. 

Varje år genomförs uppföljningar av målen, men en fördjupad utvärdering av hur målen nås görs vart 
fjärde år. Den senaste fördjupade utvärderingen av i vilken utsträckning miljökvalitetsmålen nås och 
om hur utvecklingen ser ut gjordes 2019.  

4.2.4.2 Ett rikt odlingslandskap – Utvecklingen i miljön är negativ och miljömålet nås inte 

Miljömålet är formulerat som: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Under de senaste hundra åren har brukningsmetoderna i odlingslandskapet ändrats på ett, för de 
vilda växt- och djurarterna, dramatiskt sätt. Mekaniseringen av jordbruket, en effektiv 
markavvattning, användningen av mineralgödsel och kemiska växtskyddsmedel samt nya och 
förädlade växtsorter har lett till att odlingslandskapet i stora delar brukas på ett annat sätt i dag än 
när de naturvärden vi ska skydda vandrade in i dåtidens odlingslandskap. Dagens brukande passar för 
vissa av ”dåtidens arter”, men inte för alla, vilket innebär att det finns många hotade arter i 
odlingslandskapet. Även kulturmiljöerna har påverkats i stor omfattning av det ändrade brukandet. 
Äldre tiders byggnader och kulturmiljöer har i stor omfattning försvunnit från stora delar av 

                                                           

39 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Naturvårdsverket 2019, s.6. 
40 Bedömning av utvecklingen i miljön är hämtad från https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
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odlingslandskapet, endera genom att de aktivt tagits bort, att de förfaller eller att beskogning av 
jordbruksmark innebär att de numera återfinns i skogen. Den stora utmaningen för målet är att 
kunna kombinera ett jordbruk som fortsätter att utvecklas med bevarande av djur och växter, men 

även kulturmiljöer, som är anpassade till andra metoder.41 

Regeringen har fastställt 12 preciseringar av målet (se nedan). Flera av preciseringarna under 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap har ett godtagbart tillstånd utifrån dagens kunskap, men 
för nedanstående fyra preciseringar är tillståndet i miljön långt ifrån det önskvärda: 

• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, 

• Hotade arter och naturtyper, 

• Bevarade natur- och kulturmiljöer samt 

• Kultur- och bebyggelsemiljöer. 
 

Läget för varje precisering anges kortfattat nedan.42 Mer information om läget för preciseringarna i 
relation till jordbruket finns sedan beskrivet i samband med information om de övriga miljömålen. 

1. Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är 
bibehållna. Jordbruksmarkens produktionsförmåga bedöms generellt som god men ökade 
insatser för en mer balanserad vattenförsörjning till jordbruket i klimatförändringarnas spår är på 
gång.  Insatser för minskad markpackning och för ökad mullhalt i marken pågår.  

2. Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska 
mångfalden och människors hälsa inte hotas. Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna. Mängden kadmium i mineralgödsel som säljs i Sverige minskade stadigt under en 
längre tid fram till omkring 2010, men har sedan dess åter ökat. Kadmium finns även i de 
kalkningsmedel som används på åkrar. 

3. Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. I den årliga uppföljningen 
redovisas olika åtgärder för att bidra till preciseringen: EU:s ökade fokus på miljö och klimat i 
jordbrukspolitiken samt strategin för biologisk mångfald som del av den gröna given, olika 
svenska insatser för vilda pollinatörer, för biologisk mångfald i slättlandskapet och rådgivning. 
Vidare lyfts problemen med att jordbruket minskar i omfattning och att nötkreatur minskar i 
antal vilket är problem för att hålla landskapet öppet. I slättbygd har andelen åkermark som 
odlas ekologiskt ökat från ca åtta procent till 14 under perioden 2009–2019 (dock skedde en 
minskning under 2019 jämfört med 2018).  

4. Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade 
naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en 
grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. 

Odlingslandskapets arter och naturtyper hör till de som har sämst status. En hög biologisk 
mångfald är knuten till dess ängs- och betesmarker, vilket gör deras tillbakagång till ett allvarligt 
problem för ett stort antal arter. Jordbrukslandskapet är också den landskapstyp som har högst 
andel rödlistade arter. Jord- och skogsbrukets utveckling under de senaste hundra åren har 
medfört, och medför fortfarande, stora förändringar av landskapet. Naturbetesmarker och 
slåtterängar har övergivits i stor utsträckning till följd av rationaliseringar och för låg lönsamhet. 
Deras arealer är idag små och förekomsterna isolerade. Kvaliteten hos de miljöer som 
fortfarande finns kvar är på många håll dålig, främst på grund av förändrad skötsel. Även invasiva 
arter och övergödning från luftburet kväve påverkar kvaliteten negativt. Den för många arter så 
viktiga landskapsmosaiken har också gått förlorad i det omgivande landskapet. I och med att 
många jordbruk, i synnerhet utanför slättområdena, fortfarande läggs ned upphör hävden av 
betes och slåttermarker och därigenom fortsätter utarmningen av odlingslandskapet. Utan hävd 

                                                           

41 Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Jordbruksverket, rapport 2018:31, s. 20, 
42 Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021, Naturvårdsverket 2021, s. 323 - 347 
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växer öppna gräsmarker igen och förbuskas, eller övergår till skog. Den pågående igenväxningen 
bidrar till att många av gräsmarkernas naturtyper också bedöms ha en negativ trend. Den höga 
biologiska mångfald som är knuten till gräsmarkernas naturtyper gör deras tillbakagång till ett 
allvarligt problem för ett stort antal arter. 43 Samtidigt som jordbruksmark läggs ned restaureras 
och röjs betesmarker på andra platser. För att behålla ett variationsrikt odlingslandskap behövs 
fortsatt jordbruk med varierad produktion i hela landet.44 

5. Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populationer. Situationen har försämrats sedan den förra 
rödlistan 2015 och beror på den försämrade situationen i jordbruks- och skogslandskapet (bl a 
för den gröna infrastrukturen) i kombination med bättre kunskap om arterna. Den mest negativa 
utvecklingen för kärlväxter finns för de arter som lever i jordbrukslandskapets naturbetes- och 
åkermarker, med undantag för en del arter på Ölands alvar och på Gotland45. Se också 
beskrivningen under nr fyra ovan. 

6. Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade. Flera 
insatser pågår. 

7. Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig. Trots att knappt 418 000 hektar ängs- och 
betesmarker hävdas med ersättning från landsbygdsprogrammets miljöersättningar, bedöms 
bevarandestatusen för gräsmarkernas naturtyper som dålig   vilket framgår via Sveriges senaste 
rapportering enligt artikel 17 inom art- och habitatdirektivet. Många gräsmarkstyper bedöms ha 
för låg kvalitet och i de flesta fall för liten areal. Se även nummer fyra ovan. 

8. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter 
räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora 
negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.  

9. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte 
introducerade. 

10. Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade. Odlingslandskapet är ett kulturpräglat 
landskap och upphörd skötsel är ett hot mot odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
samt dess bebyggelsemiljöer. Färre aktiva lantbrukare leder till sämre utnyttjande av 
ekonomibyggnader och även till avsaknad av underhåll. Se även nr fyra ovan. 

11. Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar finns för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena. Se nr 10 ovan. 

12. Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för 
människor. Spåren från historiskt brukande av odlingslandskapet försvinner när landskapet inte 
betas eller röjs. Även ur ett estetiskt perspektiv är marker som växer igen negativt, då det 
påverkar attraktionskraften för turism och friluftsliv. Samtidigt innebär utvecklingen av 
alternativa näringar på landsbygden, som till exempel handel med lokala produkter eller fiske- 
och upplevelseturism, möjligheter till nya inkomstområden och därigenom en fortsatt tryggad 
förvaltning. 
 

4.2.4.3 Begränsad klimatpåverkan - Utvecklingen i miljön är negativ och miljömålet nås inte  

 Utsläppen av växthusgaser ökar. De globala utsläppen behöver på sikt nå ned kring noll för att hålla 
temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och därmed begränsa 
klimatförändringarnas omfattning. För att klara detta behovs samhällsförändringar och 

                                                           

43 Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden som kan vara lämpliga att 
hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt att föreslå nationellt stöd för dessa marker. 
Redovisning av regeringsuppdrag. Naturvårdsverket, skrivelse 20210204. 
44 Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021, Naturvårdsverket 2021, s. 335, 336. 
45 SLU Artdatabanken, 2020.  Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 
2020. SLU Artdatabanken rapporterar, nr 24, s. 11. 
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teknikutveckling. Stärkta ambitioner i klimatsamarbetet globalt och inom EU kravs, liksom skärpta 
och nya nationella styrmedel. 46Allvaret för jordens samhällen från ökande klimatförändringar 
betonas i den senaste rapporten från den globala klimatpanelen och behovet av snabba åtgärder 
betonas47. 

År 2019 var de totala växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn cirka 7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar nästan 14 procent av Sveriges totala utsläpp. Mer än hälften 
av sektorns utsläpp är kopplade till produktionen av animaliska livsmedel som 
kött, mejeriprodukter och ägg. Utsläppen från jordbruket har minskat och är idag 9 procent lägre än 
1990. Minskningen, i delar metangas, beror framför allt på reducerad djurhållning (främst mjölkkor 
och grisar) samt minskad användning av mineralgödsel48  

Det finns ytterligare stora mängder utsläpp kopplade till jordbruket men som redovisas under andra 
sektorer. Till exempel redovisas CO2-avgång från åkermark och betesmark under 
markanvändningssektorn, medan N2O-utsläppen från själva brukandet av marken redovisas under 
jordbrukssektorn. Även användning av fossila bränslen, som framför allt används i arbetsmaskiner 
och uppvärmning av lokaler, redovisas under energisektorn.49 

Därutöver omfattas inte utsläppen som sker i andra länder vid till exempel produktion av 
mineralgödsel, foder och andra komponenter inom sektorn som importeras och används i svenskt 
jordbruk av statistiken eftersom utsläppen sker utomlands. En ökad import av livsmedel medför att 
en ökande andel av utsläppen sker i andra länder.50 Det finns inga aktuella studier av den 
sammantagna effekten av utsläppen av klimatpåverkande gaser vid en ökning/minskning av 
importen av livsmedel.  

                                                           

46 Naturvårdsverket 2021. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål. Rapport 6968, s. 18. 
47 IPCC: Climate change 2021. The physical science basis. Summary for policymakers. Aug 2021 
48 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/; 
20210814 
49 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/; 
20210814 
50 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/; 
20210814. 

Figur 8: Jordbrukets utsläpp av växthusgaser 2017 
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https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/
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4.2.4.4 Frisk luft - Utvecklingen i miljön är positiv men miljömålet nås inte 

Men halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon ligger fortfarande långt från målnivån. 
Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av långväga transporterade luftföroreningar. 
Nationellt behövs åtgärder för att minska halter av kväveoxider och partiklar från trafiken. Även 
utsläpp av bens(a)pyren och partiklar från vedeldning behöver minska. 

För det senaste rapporteringsåret (2016) ökade utsläppen av fina partiklar (PM2,5) inom flera 
samhällssektorer: industri, avfall, jordbruk, el- och fjärrvärmeproduktion, transporter samt 
uppvärmning.51 Jordbruken svarade för 12 procent av de totala utsläppen av grova partiklar under 
2016. Utsläppen, som kommer från odlingsmark och lagring av gödsel, har legat på nästan samma 
nivå sedan 1990.52 

Ny forskning visar att ozonrelaterade skador på skog och jordbruksgrödor i Sverige är av en större 
omfattning än tidigare beräknat. Beräknad skadekostnad 2014 var 916 miljoner kronor.53 

4.2.4.5 Bara naturlig försurning - Utvecklingen i miljön är positiv men miljömålet nås inte 

Nedfallet av försurande ämnen (svavel, kväve, ammoniak) har under de senaste decennierna 
minskat, liksom antalet försurade sjöar och vattendrag. De svenska utsläppen av svaveldioxid har 
minskat med 82 procent, för kväveoxider har utsläppen minskat med 53 procent och för ammoniak 
med 12 procent under perioden 1990–2016. Utsläppen av kväveoxider i Sverige beräknas minska 
ytterligare med nästan 40 procent till 2030, medan svaveldioxid och ammoniak påverkas marginellt. 
Det är främst i södra och sydvästra Sverige som försurningstrycket är störst54 

Fler åtgärder krävs dock för att minska utsläppen från landbaserade källor i Europa och från 
internationell sjöfart. Den nya luftvårdspolitiken och revideringen av takdirektivet inom EU är viktiga 
insatser. Nationellt krävs åtgärder främst för att minska skogsbrukets påverkan. 

Jordbruket stod 2016 för 88 procent av ammoniakutsläppen till luft i Sverige. Utsläpp av ammoniak 
till luft uppstår framför allt vid hantering av gödsel inom jordbruket. Storleken beror på antalet djur 
samt metoder för hur gödseln lagras och sprids. Användning av stallgödsel och lagring av gödsel från 
nötkreatur är de största utsläppskällorna. Industrin och transportsektorn står för fem respektive fyra 
procent av utsläppen. Pappers- och massaindustrin samt bensinbilarnas katalytiska avgasrening är de 
övriga källorna. 

4.2.4.6 Giftfri miljö - Utvecklingen i miljön är neutral och miljömålet nås inte 

Lagstiftning är effektivt och fortsätter utvecklas, liksom aven andra styrmedel. Miljögifter som 
reglerats minskar. Tillverkningen sker dock övervägande utanför EU, i länder där lagstiftningen inte 
ställer samma krav på skydd för hälsa och miljö eller märkning av produkter.  Ökande konsumtion 
och kemikalie- och varuproduktion medför därmed ökad spridning av farliga ämnen. För många 

                                                           

51 Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Naturvårdsverket, 
rapport 6861, s.24. 
52 Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Naturvårdsverket, 
rapport 6861, s. 8 och 27. 
53  Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Naturvårdsverket, 
rapport 6861, s.8. 
54 Bara naturlig försurning – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. 
Naturvårdsverket, rapport 6860. 
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ämnen saknas också alltjämt kunskap om hälso- och miljöeffekter, användning och spridning. System 
för informationsöverföring behöver utvecklas, liksom alternativ till farliga ämnen. Företagens arbete 
är av stor vikt. 

Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skog och trädgård för att bekämpa ogräs, svampar och 
skadedjur. Men det finns en risk att de hamnar utanför odlingen vid besprutning eller följer med 
regnvatten ut i vattendrag och på så sätt påverkar växter och djur negativt. 40 procent av alla ätliga 
växter dör eller skadas på grund av växtskadegörare som insekter, svampsjukdomar och virus. För att 
skydda växter behöver odlare och lantbrukare därför använda växtskyddsmedel. Det finns två typer 
av växtskyddsmedel: kemiska och biologiska.55 

De senaste trettio åren har användningen av växtskyddsmedel haft en ökande trend. Den ökande 
intensiteten i användningen av växtskyddsmedel beror bland annat på en ökad odling av grödor som 
har ett högre beroende av kemiska växtskyddsmedel. 56 Rester av bekämpningsmedel förekommer 
både i grund- och ytvatten i Sverige. I grundvatten hittas främst rester av idag förbjudna ämnen, 
medan ämnen som uppmäts i ytvatten domineras av godkända växtskyddsmedel med huvudsaklig 
användning inom jordbruket.57 
 
Giftfri miljö är det miljömål som påverkas mest av användningen av växtskyddsmedel, men även 
miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap påverkas. 

4.2.4.7 Ingen övergödning – Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön och 
miljömålet nås inte  

Övergödning är fortfarande ett stort problem, framförallt i kust och hav. Övergödning drabbar 
marker såväl som sjöar, vattendrag och hav. Problemen finns framför allt i södra Sverige, men 
övergödning förekommer i hela landet. Genomförda åtgärder har gett effekt, men till en del 
havsbassänger har den svenska flödesnormaliserade tillförseln av kväve och fosfor ökat de senaste 
åren. Återhämtningstiden i miljön är lång och de insatser som är viktiga för måluppfyllelse kommer 
att ta lång tid att genomföra.  

Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa 
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp till luft av exempelvis kväveoxider från biltrafik, sjöfart 
och kraftverk. Andra orsaker till övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp från 
avloppsreningsverk och industrier. Hittills har åtgärdsgenomförandet gått långsamt, framförallt inom 
jordbruket, där det största åtgärdsbehovet finns.58 

En fråga i detta sammanhang är om ekologiskt jordbruk läcker mer eller mindre näring jämfört med 
konventionellt jordbruk. Tidiga modellberäkningar och fältförsök har givit lite olika resultat i relation 
till denna fråga59 Senare studier visar dock att ekologiskt jordbruk läcker mer kväve och fosfor än 

                                                           

55 https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/giftfri-miljo; 20210814 
56 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 105. 
57 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 107. 
58 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 173; 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-
overgodning/;20210814 
59 Päiviö, E.L, Wissman, J. och Andersson, H., 2010. Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och 
landskapet, s.2014-2015. Sveriges lantbruksuniversitets utvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-
2013. 
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konventionellt sett per producerat kilo produkt60. Försök visar t ex att per producerat kilo är 
kväveläckaget drygt fyra gånger större för ekologiskt odlat än för konventionellt på lerjordar 61. Per 
brukad areal bedöms dock övergödningspotentialen före ekologisk odling vara lägre än för 
konventionellt jordbruk, visar en litteratursammanställning62.  

4.2.4.8 Levande sjöar och vattendrag – Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön och miljömålet nås inte  

Alltför få sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status. Fysisk påverkan, övergödning, 
försurning och miljögifter orsakar problem. Arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna går framåt genom olika satsningar. Vattenkraftsproduktion, 
markavvattning och ökad erosion på grund av jordbruk och skogsbruk samt tillkomst av ny 
infrastruktur påverkar vattenmiljön. Klimatförändringarna kan leda till ökad urlakning av miljögifter 
från förorenade och ökad transport av näringsämnen från jordbruksmark till sjöar och vattendrag. 
Exploatering av stränder och nerläggning av jordbruk har bidragit till ett bristande underhåll av 
kulturmiljöer vid vatten. Exploatering i strandzoner behöver minska, och det behovs mer hänsyn till 
kulturmiljöer.63  Resultaten från den pågående diskussionen om strandskyddet kan också bidra 
negativt. 
 

4.2.4.9 Grundvatten av god kvalitet – Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön och miljömålet nås inte 

Kunskapen om grundvattnets kvalitet förbättras genom bland annat övervakning och riktade 
undersökningar. Det kravs dock fortsatt utökad provtagning och bearbetning av befintliga analysdata. 
Skyddet behöver förstärkas för grundvatten som används eller i framtiden förväntas användas till 
dricksvatten. Okade insatser inom miljötillsyn, samhällsplanering och vattenförvaltning är 
nödvändigt. Uttag och användning av naturgrus behöver minskas. 

De tre mest vanliga orsakerna till att grundvattenförekomster riskerar att få otillfredsställande 
kemisk status är (i fallande ordning)64: 

1. Saltning av vägar och risken för utsläpp av föroreningar vid olyckor på vägar. 
2. Spridning av ämnen från förorenade områden. Den ämnesgrupp som oftast pekas ut i det här 

sammanhanget är PFAS-ämnen, men även andra organiska föroreningar och tungmetaller är 
vanliga. 

3. Diffusa föroreningar från jordbruk. 34% av grundvattenförekomsterna riskerar att påverkas 
negativt genom denna källa. 

 
Hårdgjorda ytor, speciellt i urban miljö, medför att grundvattnet ofta inte får den påspädning av 
mindre förorenat regnvatten som behövs för att hålla en högre kvalitet.  

                                                           

60 Grenestam, E. and Nordin, M., 2018. Estimating the impact of agri-environmental schemes on nutrient 
leaching using a unique combination of data sources, Land Use Policy 75, p. 388-398. 
61 H. Aronsson,G. Torstensson,L. Bergström: Leaching and crop uptake of N, P and K from organic and 
conventional cropping systems on a clay soil 
62 Landquist, B., Nordborg, M. och Hornborg, S., 2016. Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och 
ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelsverket, rapport 2 - 2016. 
63 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 216, 
221, 222. 
64 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 235. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Aronsson%2C+H
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Torstensson%2C+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Bergstr%C3%B6m%2C+L
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4.2.4.10 Hav i balans samt levande kust och skärgård – Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön och miljömålet nås inte 

Övergödning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd är utmaningar. Andra problem är marint 
skräp och främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs. 
Åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattenförvaltning är betydelsefulla för att på sikt nå målet. 
Dock återstår mycket arbete med att utveckla och genomföra styrmedel, såväl i Sverige som på EU-
nivå. 

Utvecklingen för kustens och skärgårdens kulturmiljöer och kulturlandskap är negativ. 
Vattenvårdsåtgärder har i vissa fall har inneburit konflikter mellan kulturvärden och ekologiska 
värden, och att de har medfört utrivningar av äldre kulturmiljöer. Exploatering av stränder och 
nedläggning av jordbruk har bidragit till ett bristande underhåll av kulturmiljöer vid vatten. 
Förvaltning och skydd av värdefulla kust- och skärgårdsmiljöer behöver utvecklas för att säkerställa 
ett fungerande ekosystem och hållbart nyttjande för såväl traditionella skärgårdsnäringar som 
jordbruk och fiske som för andra verksamheter och turism.65 

4.2.4.11 Myllrande våtmarker – Utvecklingen i miljön är negativ och miljömålet nås inte 

Omkring en fjärdedel av landets ursprungliga våtmarksareal bedöms ha försvunnit genom dikning 
och uppodling, framför allt inom skogs- och jordbruket. Störst andel våtmark har gått förlorad i 
slättlandskapen i södra Sverige. I Skåne och Mälardalen finns omkring en tiondel av den ursprungliga 
våtmarksarealen kvar. De stora oexploaterade myrområdena som finns i norra Sverige hör till 
Europas minst påverkade ekosystem, undantaget är palsmyrar. Palsmyrarna i nordligaste Sverige 
hotas av pågående klimatförändringar och minskar i både utbredning och volym.66 

Genomförda åtgärder ger dock bra resultat. Åtgärdsarbetet behöver ändå öka i omfattning för att 
vända den negativa trenden för våtmarkerna nationellt. Natur- och kulturvärden samt 
ekosystemtjänster i våtmarker påverkas negativt av förändrad hydrologi, klimatförändringar, invasiva 
främmande arter och kvävenedfall. Andra problem ar otillräckliga åtgärder i form av skötsel, 
restaurering och hävd. Därutöver krävs att hänsyn tas vid mark- och vattenanvändning.  

Våtmarker anläggs i odlingslandskapet för att minska transporten av fosfor och kväve till sjöar, 
vattendrag och hav från jordbruk.67 

4.2.4.12 Levande skogar - Utvecklingen i miljön är negativ och miljömålet nås inte 

Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. För att bevara 
skogens biologiska mångfald krävs förstärkta åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av 
livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående 
arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras 
och vars värde ökar över tid.   

Det är viktigt med samverkan över sektorsgränserna kring hävdbetingade naturvärden. Om åtgärder 
genomförs mer samordnat kan den totala effekten förstärkas och samarbete kan också ge ökad 
kompetens och medvetenhet om behovet av miljöåtgärder. Då betesmarker och slåtterängar ofta 
angränsar till skog och även kan ha ett större eller mindre inslag av träd kan ersättning för skötsel av 

                                                           

65 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 274. 
66 Myllrande våtmarker. Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Naturvårdsverket, 
rapport 6873.  
67 Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket. Jordbruksverket, rapport 2015:7. 
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betesmarker och slåtterängar också kan ha positiv inverkan på Levande skogar. Vissa arter som 
exempelvis en del fåglar och insekter har behov av olika livsmiljöer, vilket innebär att insatser på en 
plats (betesmarken) kan ge förutsättningar för att arten ska kunna finnas i landskapet där även 
skogen ingår.68 

4.2.4.13 Storslagen fjällmiljö – Utvecklingen i miljön är negativ och miljömålet nås inte 

Många nyttjar fjällen, och behovet att kartlägga och jämka mellan olika intressen ar stort för att 
bibehålla ett obrutet och sammanhängande landskap. Renskötselområdet samutnyttjas av många 
markanvändande aktörer. Dialogen mellan rennäring och andra aktörer har intensifierats de senaste 
åren. Klimatförändringar och minskad hävd utgör hot mot det öppna fjällandskapets värden och mot 
dess värdefulla naturtyper. Terrängkörning är ett problem på främst våtmarker. Stora delar av 
fjällområdet har ett bra naturskydd, och de flesta arter och naturtyper har en gynnsam 
bevarandestatus och det finns goda möjligheter att uppleva en storslagen fjällmiljö. Dock minskar 
detta utrymme från norr till söder. 

På längre sikt förväntas klimatförändringarna att starkt påverka både fjällnaturen och de 
verksamheter som är beroende av den. Klimatförändringarna utgör ett allt större hot mot fjällens 
känsliga miljöer och arter. Förbuskningen medför att höga växter sticker upp ur snötäcket vilket gör 
att albedot, det vill säga reflektionen av ljus tillbaka till atmosfären, minskar. Det i sin tur gör att det 
lagras värme som förändrar förutsättningarna för andra arter i området. Renar och andra växtätare 
är viktiga i detta avseende då betandet håller landskapet öppet, vilket minskar effekten av 
klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden genom att säkerställa andra arters 
levnadsmiljöer. 

Av arealen ovanför den fjällnära skogsgränsen var, vid utgången av 2020, 44 procent formellt 
skyddad som nationalpark eller naturreservat. Det är en ökning med en procentenhet sedan 2017. 
Fjälljordbruk har ett utsatt läge, både klimatmässigt och logistiskt (bland annat glest vägnät och långa 
avstånd till kvarnar, slakterier, mejerier). Stöd som inte kraftigt gynnar fjällnära läge räcker därför 
inte till för att kompensera för dålig lönsamhet. 

4.2.4.14 God bebyggd miljö – Utvecklingen för miljön är neutral och miljömålet nås inte 

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. Städerna har brett ut sig 
och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet av transporter och aven 
utarmar centrumservice. Samtidigt sker en förtätning av städers centrala delar. Det kan minska 
transportbehov och ge klimatvinster, men också orsaka ökat buller. Ibland har även förtätningen 
skett genom att grönområden har bebyggts, men fortfarande har de flesta tätortsinvånare minst ett 
grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Miljöpåverkan från byggsektorn är fortsatt hög. Bygg-
och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. 
Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 35 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk 
produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar 
sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. 

4.2.4.15 Ett rikt växt-och djurliv - Utvecklingen för miljön är negativ och miljömålet nås inte 

Under 2020 publicerades en ny rödlista som visar betydande regionala skillnader när det gäller 
påverkan på biologisk mångfald: Igenväxning, exploatering och intensifierat jordbruk har mindre 
betydelse i Norrland jämfört med söderöver. Klimatförändringar och vattenreglering har 

                                                           

68 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/bild/helhet-i-
landskapet-stor.jpg 
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proportionellt större påverkan i norr jämfört med de södra delarna av landet….Antalet rödlistade 
arter är högst i Götaland och minskar norrut. Detta beror delvis på att artantalet generellt ökar 
söderut, men också på att markanvändningstrycket länge varit högre i södra Sverige69  

Sveriges uppföljning av habitat- och fågeldirektivet och den nya rödlistan för 2020 visar på ett 
fortsatt utsatt läge för den biologiska mångfalden. För att förbättra situationen behöver nyttjandet 
av naturresurser bli hållbart ur ett ekologiskt/miljömässigt perspektiv. Behovet av en genomgripande 
samhällsomställning för att begränsa klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden lyfts 
fram. 

 

Figur 9: Viktiga faktorer som påverkar rödlistade arter. Figur 15 i Artdatabanken 202070 

Havsstränder, marin miljö och jordbrukslandskapet uppvisar en sämre status för arter, än övriga 
landskapstyper. I marin miljö är anledningen habitatförstörelse, främst orsakat av fiskets 
bottentrålning och ökad näringsbelastning. För havsstränderna har nedskräpning, exploatering och 
invasiva främmande arter en negativ påverkan. I jordbrukslandskapet orsakas det sannolikt av en allt 
mindre areal uppodlad mark, som dessutom brukas intensivare, en liten areal naturbetesmark och en 
ökad igenväxning.71 

 

5  Planens hantering av utmaningar för jordbruk, landsbygd och miljö 

5.1 Inledning  

                                                           

69SLU Artdatabanken, 2020.  Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 
2020. SLU Artdatabanken rapporterar, nr 24, s. 20. 
70 SLU Artdatabanken, 2020.  Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 
2020. SLU Artdatabanken rapporterar, nr 24, s. 21. 
71 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, rapport 6968, s. 
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Den svenska strategiska planen består, enkelt uttryckt, av tre delar med ökande detaljeringsgrad: 
politiska mål för jordbruket, landsbygden och miljön, åtgärdspaketet och respektive åtgärd med sina 
specifika detaljer (budget, villkor m m). För denna slutversion av MKB:n utgör förutsättningarna för 
miljöbedömningen Sveriges strategiska plan som beskrivits inledningsvis i kapitel 2 tillsammans med 
EU:s politiska mål för jordbrukspolitiken, dvs förutsättningarna för alla medlemsländers strategiska 
planer. Även om det är vi, i vår roll som miljöbedömare, som självständigt har gjort de bedömningar 
som redovisas i denna rapport så har det funnits en fortlöpande dialog med Jordbruksverket (se 
beskrivning i kapitel 3). 

 
När det gäller miljöbedömning brukar man tala om begreppen påverkan, effekt och konsekvens. 
Enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning för miljöbedömningar72 sägs att påverkan ska ses som 
den fysiska åtgärden i sig, effekt är den förändring som uppkommer i omgivningen och konsekvens är 
betydelsen av denna förändring. Man säger vidare: ” att det är effekterna som ska identifieras, 
beskrivas och bedömas”. Och att ”de konsekvenser som är möjliga att förutse” ska redovisas. I vår 
tillämpning av dessa begrepp och i avgränsningen av MKB:n så ser vi att den strategiska planens 
påverkan främst är åtgärderna, deras innehåll, budget, villkor, geografiska fördelning etc; effekten är 
den förändring som åtgärden leder till och konsekvenserna utgör betydelsen för miljömålen och 
livsmedelsstrategin.  

Miljöbedömningen här börjar med en bedömning av varje åtgärdsförslag för sig i relation till 
miljömålen i Sverige (5.1.2). Sedan följer en bedömning av åtgärderna som paket i relation till 
utmaningarna inom jordbruk, landsbygd och miljö samt kumulativa konsekvenser (5.1.3).  

5.2 Bedömning av enskilda åtgärdsförslag – effekter och konsekvenser 

I Tabell 11 nedan återfinns bedömningar av de 29 åtgärder som ingår i strategiska planen. Effekter 
och konsekvenser har bedömts utifrån respektive åtgärdsförslag var för sig. Bedömningen av effekter 
och konsekvenser är delvis hypotetisk eftersom den baseras på strategiska planen men vi inte vet hur 
väl implementeringen kommer att överensstämma med plan. Observera att miljöbedömningen i 
detta avsnitt således gäller enskilda åtgärder var för sig och inte de samlade effekterna av den 
strategiska planen som helhet. 

Varje åtgärd har bedömts för sig under tre rubriker i tabell 11:  

(1) Förväntade positiva och negativa miljöeffekter: Utgångspunkt för beskrivningen av miljöeffekt är 
att åtgärden ingår i stödet, får medel, genomförs och får avsedd effekt, dvs syftet med åtgärden 
uppnås såsom det beskrivs i åtgärdstexterna. Vissa åtgärder har miljöförbättringar som direkta mål 
och då blir vår bedömning oftast samma som åtgärdstextens syfte.  

(2) Negativa effekter och risk för sådana samt hur de kan motverkas: Under denna rubrik finns 
bedömning av exempelvis sådana faktorer som kan motverka att åtgärder som har direkta positiva 
miljöförbättringar som syfte inte genomförs. Vidare ingår bedömning av risken för negativa effekter 
av sådana åtgärder som inte har miljöförbättring som direkt mål. 

(3) Konsekvens för miljömål och livsmedelsstrategin: Under denna rubrik finns bedömning av vilka 
miljömål som åtgärden medför konsekvenser av.  

Med tanke på de osäkerheter och förutsättningar som beskrivits i avsnitt 3.6, så är vårt fokus på 
bedömning av potentialer till positiva respektive negativa utfall, samtidigt som skyddsåtgärder 
respektive förbättringsåtgärder föreslås på generell nivå. Vi har också uppmärksammat villkor för 

                                                           

72 Miljöbedömningar, Ds 2016:25, s 169-172, 



Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027                  

 

  52 

stöd, som vi anser ger onödiga negativa miljöeffekter. Våra bedömningar grundar sig på kvalitativa 
resonemang och antaganden kring vilka effekter de olika åtgärderna sannolikt kan komma att leda 
till. Detaljeringsgraden i bedömningarna i tabell 11 varierar. Detta beror av att de olika åtgärderna i 
sig är utformade på olika detaljeringsnivåer. Vissa åtgärder är mycket breda, medan andra är smala. 
Sådana skillnader i detaljeringsnivå finns exempelvis mellan förslaget till Gårdsstöd och stödet till 
Fäbodar. 

Det specificeras inte alltid i alla de åtgärdsbeskrivningar vi haft tillgång till hur kopplingen till de olika 
svenska miljömålen ser ut. Den bedömning av påverkan på miljömål med mera (som till exempel 
livsmedelsstrategin) som vi redovisar i sista kolumnen när det gäller vilka miljömål som åtgärden 
påverkar – positivt eller negativt – är vår egen tolkning utifrån syftet med respektive åtgärd och hur 
denna är utformad. Den bedömning av positiva och negativa miljöeffekter av de olika 
åtgärdsförslagen som vi redovisar i den första kolumnen behöver inte heller överensstämma med 
Jordbruksverkets uppfattning om miljöeffekterna av de olika åtgärderna. 

Efter tabell 11 följer avsnitt 5.3 som bedömer och kommenterar åtgärderna sammantaget som ett 
paket. Möjliga förebyggande åtgärder följer i avsnitt 5.4. Bedömning i relation till nollalternativ och i 
relation till ett miljöalternativ följer i kapitel 6. Kapitel 7 ger en samlad bedömning av hela strategiska 
planen. 

Tabell 11: Sammanställning av miljöeffekter per åtgärdsförslag.



Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027                  

 

  53 

PELARE 1    

Åtgärder Förväntade positiva miljöeffekter Negativa effekter och risk för sådana Konsekvens för miljömål  

Grundläggande 
inkomststöd 
(gårdsstöd) 
 

Bidrar direkt till att jordbruk fortsatt kan bedrivas på 
landsbygden, vilket är en grundläggande förutsättning 
för flera miljömål.  Bland de indirekta effekterna som 
kan uppstå finns många positiva miljöeffekter 
(Klimatanpassning, Inlagring av kol och 
växthusgasavgång från organogena jordar, Förnybar 
energi och energieffektivisering, Anpassad produktion 
till klimatförändringarna och Minskad relativ påverkan 
på klimatet, Minskad belastning på mark, luft och 
vatten, Biologisk mångfald i slättbygd och Värdefulla 
gräsmarker). Det grundläggande inkomststödet för 
hållbarhet är det stöd som når flest stödmottagare. 
Därmed kan stödet bedömas ge betydande positiva 
miljöeffekter. 

Stöden är kopplade till de nya 
grundvillkoren som utgör en del av den 
ökade miljöambitionen. Detta innebär 
en potential för både positiva 
miljöeffekter och att minska negativa 
effekter. Gårdsstödet är det 
ekonomiskt tyngsta stödet som kopplas 
till grundvillkoren. Gårdsstöd utan 
stödrätter uppfyller WTO:s gröna box 
och stödet har i sig inte negativa 
miljöeffekter, utan dessa är avhängiga 
grundvillkoren (som inte är klara). 

 

Stödet är en viktig 
förutsättning för lantbruk 
i många områden 
Beroende av hur den 
enskilde jordbrukaren 
använder stödet kan 
positiva miljöeffekter 
uppkomma inom samtliga 
miljömål. 

Unga jordbrukare 

 

Bland de indirekta effekterna finns många positiva 
miljöeffekter (Klimatanpassning, Inlagring av kol och 
växthusgasavgång från organogena jordar, Förnybar 
energi och energieffektivisering, Anpassad produktion 
till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan 
på klimatet, Minskad belastning på mark, luft och 
vatten, Biologisk mångfald i slättbygd och Värdefulla 
gräsmarker). Generationsskifte och föryngring inom 
svenskt jordbruk och rennäring är viktigt för fortsatt 
livsmedelsproduktion i Sverige. Totalt sett är lokal 
produktion av livsmedel bättre än import ur miljö- och 
klimatsynpunkt. 

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

 

Beroende av hur den 
enskilde jordbrukaren 
använder stödet kan 
positiva miljöeffekter 
uppkomma inom samtliga 
miljömål. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Nötkreatursstöd 

 

Ett av stödets huvudsyften är att bidra till målen för 
biologisk mångfald genom att bidra till att bibehålla 
antalet betande djur på naturliga betesmarker. En 
direkt effekt av stödet är värdefulla gräsmarker. 
Dessutom finns bland de indirekta effekterna många 
positiva miljöeffekter (Klimatanpassning, anpassad 
produktion till klimatförändringarna och minskad 
relativ påverkan på klimatet och Biologisk mångfald i 
slättbygd). Animalieproduktionen är central i svenskt 
jordbruk. Att antalet företag med nötkreatur minskat 
under flera decennier är därför ett hot mot skötseln av 
markerna. Betesmarker, särskilt skogsbete, har ersatts 
med tät produktionsskog, vilket påtagligt påverkat den 
biologiska mångfalden negativt.  

Det finns olika bedömningar kring 
frågan om det finns en målkonflikt i 
detta stöd, då det är oklart hur stort 
problemet egentligen är med utsläppen 
från nötkreaturen. Vissa forskare menar 
att det inte finns en målkonflikt 
eftersom kolföreningar som metan från 
nötkreatur inte ger något nytt 
nettotillskott till atmosfären. Andra 
anser att det finns en målkonflikt p g a 
att ökat betesbruk med nötkreatur 
bidrar till utsläpp av växthusgaser, 
samtidigt som betet är en viktig 
förutsättning för att behålla och 
utveckla positiva miljövärden som 
kulturlandskap, biologisk mångfald, 
våtmarker och växt- och djurliv. Försök 
pågår för att minska metanutsläppen. 

Ett av stödets huvudsyften är att 
bidra till målen för biologisk 
mångfald.  Stödet främjar 
bibehållandet av naturliga 
betesmarker och bidrar till att 
bevara och främja hållbara 
jordbrukssystem. Därmed 
påverkas främst följande mål: 

 Bara naturlig försurning  

 Ett rikt odlingslandskap 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas Konsekvens för miljömål 

Precisionsjord-
bruk (eco-
schemes) 

 

Stödet ska stärka arbetet med att minska 
växtnäringsläckage av kväve och fosfor till vatten. Stöd 
ges till planeringsverktyg och analyser som ger 
underlag till mer behovsanpassade gödselgivor. En 
växtodlingsplan ska tas fram och stöd ges till 
markkartering, stallgödselanalys och skydd av 
dräneringsbrunnar. Framför allt nitratkänslig åkermark 
berörs men åkermark med permanenta grödor (t.ex. 
fruktodling) är ej stödberättigad Det är positivt med 
den kompetensutveckling som kan ske genom detta 
nya stöd. 

Denna nya åtgärd har potentiellt positiva miljöeffekter i 
form av minskat läckage av kväve, fosfor och 
växtskyddsmedel till mark och vatten samt 
kompetensutveckling på gårdsnivå i relation till dessa 
frågor. 

Alla bidrag som syftar till att begränsa 
läckage av övergödande och giftiga 
ämnen till mark och vatten är av vikt i 
jordbrukslandskapet.  Om detta nya 
stöd inte upplevs som viktigt, 
ekonomiskt attraktivt och administrativt 
hanterligt dvs inte genomförs så uteblir 
dock de positiva effekterna.   

 

Ökad kunskap hos jordbrukare 
kan bidra till miljökvalitetsmålen:  

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Begränsad klimatpåverkan 

Miljöersättningen kan bidra till 
att uppnå delar av målen i 
Sveriges livsmedelsstrategi när 
det gäller hållbar produktion av 
svenska livsmedel.  
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas Konsekvens för miljömål 

Fånggrödor, 
mellangrödor och 
vårbearbetning 
(eco-scheme) 

 

Syftet med interventionen är att minska 
växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i 
marken samt att förbättra markbördigheten. Bland de 
direkta effekterna finns många positiva miljöeffekter 
(klimatpåverkan, inlagring av kol i marken och kontroll 
av kväve som urlakas från organogena jordar). 
Inlagringen av kol i marken avser att minska 
växtnäringsläckaget och därigenom förbättra 
markbördigheten. Fånggrödan tar upp överblivet 
kvävegödsel under hösten. Eftersom det 
mineraliserade kvävet annars hade lakats ur under 
höst-vinter reducerar fånggrödan detta. Processen 
innebär dock att jordbearbetning kan ske först efter 
stödåret.  

Risken för fosforförluster är också störst under vintern. 
Detta innebär att jordbearbetningen inte kan ske på 
hösten utan först efter stödåret i form av 
vårbearbetning. 

Genom att ersättningen blir ettårig bör intresset från 
lantbrukarna blir avsevärt större än vid en femårig 
miljöersättning. 

Utnyttjande av fång- och mellangrödor 
innebär att under det s.k. stödåret kan 
inte jordbearbetning ske utan marken 
måste då vara orörd. Möjligheten att 
utnyttja marken efter stödåret 
kompenserar för stödårstiden.  Stödet i 
sig har inga negativa miljökonsekvenser 
om stödvillkoren följs noggrant.  

Beroende på arter när det gäller 
mellangröda, finns risk att grövre 
rotsystem medför markerosion. 

I och med att stödet är ett-årigt så bör 
effekterna ur miljösynpunkt vara goda. 
Flera viktiga villkor finns, framför allt när 
det gäller mellangrödan, hur den skall 
sås, hur den utvecklas, samt att den 
lagrar in kol efter skörden av 
huvudgrödan. 

En fånggröda som tar upp 
överblivet gödselkväve under 
hösten åstadkommer att 
mängden kväve som kan urlakas 
minskar. Om stödet används så 
att fång- och mellangröda kan 
utnyttjas optimalt så följer 
positiva konsekvenser för 
följande miljömål: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Ingen övergödning 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Ekologisk 
produktion som 
ettårigt 
miljösystem (eco-
schemes) 

 

Detta är ett stöd med flera syften. Stöd till ökning av 
certifierad ekologisk produktion ska främja 
ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet (främst i 
slättbygder), bidra till efterfrågan av ekologiskt odlade 
livsmedel och bidra till livsmedel utan rester av 
växtskyddsmedel. Stöd till ekologisk produktion 
förväntas bidra positivt till den biologiska mångfalden, 
dels genom en varierad växtföljd och dels genom att 
kemiska växtskyddsmedel inte används i produktionen. 
Stöd till ekologisk djurhållning förväntas bidra positivt 
till bevarande av landskap samt främjar djurvälfärden. 

Stödet har flyttats till pelare ett och är en 
sammanslagning av förra periodens femåriga och 
tvååriga stöd till ekologisk produktion i pelare två.  
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.  
 

Delar av ekologisk odling har 
utmaningar när det gäller 
näringsläckage bland annat därför att 
skördarna är betydligt lägre per ytenhet. 
Vidare finns studier som visar på 
minskad efterfrågan av ekologiskt 
odlade produkter (se mer i avsnitt 
5.2.2).  Som helhet har ekologisk odling 
även vissa negativa effekter på klimatet 
(se avsnitt 5.2.2).  

 

 

Begränsad användningen av 
växtskyddsmedel tillsammans 
med varierade växtföljder och 
större inslag av vall bidrar till att 
nå följande miljömål:  

 Giftfri miljö  

 Grundvatten av god kvalitet 

 Ett rikt odlingslandskap  

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Ingen övergödning 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas Konsekvens för miljömål 

Producentorgani-
sationer - frukt 
och grönt 

 

Sektorn för frukt och grönsaker utgör en mindre del av 
den svenska jordbrukssektorn, sett till antal företag och 
areal. Primärproducenterna är däremot splittrade och 
marknadskoncentrationen i dagligvaruhandeln är hög. 
Huvudsyftet med stödet är att stärka odlarnas position 
på marknaden gentemot handelsledet genom ökat 
samarbete inom en PO. Stödet ska även stärka sektorns 
konkurrenskraft, inte minst för att kunna vara 
konkurrenskraftig gentemot import från tredje land. 
Stödet skapar förutsättningar för små och medelstora 
primärproducenter att utveckla sin verksamhet och 
göra den mer lönsam på lång sikt genom exempelvis 
effektiviseringar, kompetensutveckling, förbättrad 
produktionsplanering och användandet av nya grödor 
och odlingsmetoder. Ett annat viktigt mål är också att 
minska sektorns miljö- och klimatpåverkan.  
  

Stödet har i sig inga negativa 
miljökonsekvenser  

Stödet kan medföra negativa effekter 
beroende på hur respektive 
stödmottagare bedriver sin verksamhet 
och uppfyller givna krav. 

Potential för positiva 
konsekvenser finns för 
miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Ett rikt växt och djurliv 

 Giftfri miljö 
Samt för Livsmedelsstrategin 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för neg medföra negativa 
miljöeffekter och hur dessa kan 
motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Biodlingssektorn 

 

Syftet med stödet är att förbättra villkoren för 
produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Stödet 
innebär satsningar på bl. a. åtgärder för god bihälsa, 
kompetensutveckling för biodlare, marknadsföring, 
ökad kvalitet i biodlingsprodukter, klimatanpassning 
och åtgärder för att öka tillgången på pollen- och 
nektarproducerande växter i odlingslandskapet. Stöd till 
tillämpad forskning för åtgärder ingår också. Stöd 
beviljas för kollektiva åtgärder och inte till enskilda 
biodlare. 

Åtgärden bidrar främst till binäringen och eventuellt till 
ekosystemtjänsten pollinering i landskapet. Hur stort 
bidraget blir till biologisk mångfald i landskapet beror 
dock till stor del på genomförandet. Potential för 
kompetenshöjning finns i relation till biodlingens roll i 
ett landskapsperspektiv och i relation till biologisk 
mångfald. Fokus på kollektiva åtgärder bidrar vidare till 
samverkan i landskapet samt gemensamt lärande inom 
sektorn.  

Biodling och honungsbin kan ha 
negativa effekter på vild pollinatörer 
genom konkurrens om nektar- och 
pollenresurser och undanträngnings-
effekter. Således av vikt att 
uppmärksamma detta inom sektorn och 
av stödmyndigheterna. 

De positiva effekterna för biologisk 
mångfald i landskapet från denna åtgärd 
beror bland annat på hur väl 
biodlingssektorn bidrar till fler pollen- 
och nektarproducerande växter i 
landskapet genom 
kompetensutveckling, 
informationsspridning och andra 
praktiska åtgärder.  

 Stödet syftar främst till att 
öka och stärka 
konkurrenskraften inom 
biodlingssektorn men också 
att bidra till ekologisk 
produktion. Vid ett klokt 
genomförande med hänsyn 
till vildbin kan åtgärden 
bidra till hållbar utveckling 
genom bidrag till: 

 Ett rikt odlingslandskap  

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Detta stöd bidrar även till 
livsmedelsstrategins 
övergripande mål om ökad 
livsmedelsproduktion och 
nå nationella miljömål. 
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PELARE II    

Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Skötsel av 
våtmarker och 
dammar 

 

Syftet med åtgärden är att behålla en effektiv 
näringsretention i våtmarker och dammar samt hindra 
dem från att växa igen. Syftet kan också vara att 
förstärka och bibehålla den biologiska mångfalden eller 
förbättra den naturliga hydrologiska regimen. Även 
andra markförvaltare kan söka ersättning för skötsel av 
våtmarker och dammar vilket kan potentiellt ger fler 
aktörer möjlighet till att göra positiva insatser. 

Följande åtgärder är förbjudna att utföra på marker 
som ingår i ett åtagande: sprida gödselmedel, använda 
växtskyddsmedel, utfodra fisk, kräftor eller andra djur 
sätta ut fisk, kräftor eller andra djur, sprida kalk,  
förstöra eller ta bort våtmarker och dammar, som ingår 
i åtagande   

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

Uteblivet stöd kan dock ses som negativ 
påverkan.  Det är därför av stor vikt att 
stödet är attraktivt ekonomiskt, 
administrativt hanterligt för sökanden 
och myndighet/stödmyndighet. 

Väl skötta våtmarker och 
dammar bidrar till: 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Ingen övergödning 

 Myllrande våtmarker 

 Ett rikt odlingslandskap 

Skyddszoner och 
anpassade 
skyddszoner 

 

Syftet med skyddszoner och anpassade skyddszoner är 
att minska ytavrinning, erosion och läckage av 
näringsämnen från åkermark samt minska risken att 
rester av läckage av växtskyddsmedel förorenar sjöar 
och vattendrag. Ett fortsatt stöd kan bidra till en fortsatt 
positiv utveckling för anläggning av skyddszoner. 
Särskilt anpassade skyddszoner har potential att 
betydligt minska fosforläckage från åkermark.  Dessa får 
omfatta ett område på högst 0,1 ha. 

Skyddszoner skall vara 6-20 m breda, mot 
vattenområden bör dock bredden minskas så att de blir 
6-10 m breda. Åtagandena är femåriga. Skyddszonen 
ska ligga obruten under hela åtagandeperioden. 

Stödet har inga negativa 
miljökonsekvenser i sig. 

Uteblivet stöd kan dock ses som negativ 
påverkan.  Det är därför av stor vikt att 
stödet är attraktivt ekonomiskt, 
administrativt hanterligt för sökanden 
och myndighet/stödmyndighet. 

Eftersom zoner där stödet skall 
tillämpas skall ligga obruten under 
åtagandetiden är det viktigt att bevaka 
att ytavrinning och erosion inte 
förekommer då detta kan medföra 
negativa miljökonsekvenser. 

Väl placerade och 
underhållna skyddszoner 
bidrar till: 

 Giftfri miljö  

 Grundvatten av god 
kvalitet 

 Ett rikt odlingslandskap  

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och 
vattendrag 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Hotade 
husdjursraser 

 

 

Syftet med åtgärden för hotade husdjursraser är att 
stimulera och underlätta för djurägare att hålla hotade 
husdjursraser för att upprätthålla den genetiska 
variationen bland domesticerade djur. Raserna som ska 
stödjas kan inte konkurrera ekonomiskt med raser som 
valts för att ge hög avkastning av kött och mjölk. Stödet 
bevarar ett levande kulturarv för framtiden.  

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

När det gäller fjäderfä har föreslagits 
samma ersättningsnivå per individ till 
alla tre djurslagen. Därigenom riskeras 
en förstärkt snedvridning av 
fördelningen mellan de tre hotade 
djurslagen i riktning mot det 
dominerande djurslaget värphöns (som 
redan utgör 91 % av populationen) och 
som enligt förslaget relativt sett 
överkompenseras medan övriga djurslag 
(anka och gås) underkompenseras. 

Arbetet med hotade 
husdjursraser ger främst 
konsekvenser för 
miljömålen: 
 Ett rikt växt-och djurliv  

 Ett rikt 
odlingslandskap  

 Det bidrar även till att 
bevara den genetiska 
mångfalden. 

Djurvälfärdser-
sättning för får 

 

Syftet med åtgärden är att förbättra djurvälfärden hos 
djur som hålls primärt för livsmedelsproduktion, genom 
att de får sitt näringsmässiga behov täckt och att 
djurskyddet förbättras.  

 För god effekt av åtgärderna ska alla djur i 
besättningen omfattas samtidigt som hänsyn tas till 
enskilda djurs behov. God djurvälfärd uppnås genom 
flera samverkande åtgärder som förstärker varandra. En 
åtgärd kan skapa förutsättning för eller vara beroende 
av en annan. Därför är ersättningen utformad som ett 
paket med en serie av åtgärder på några centrala 
områden. 

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

 

Åtgärder som främjar 
djurvälfärd ger 
konsekvenser för: 
 Livsmedelsstrategin  
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Djurvälfärds-
ersättning för kor 
 

Syftet med åtgärden är att förbättra djurvälfärden hos 
djur som hålls primärt för livsmedelsproduktion, genom 
att de får sitt näringsmässiga behov täckt och att 
djurskyddet förbättras. Stödet i form av 
djurvälfärdsersättningar för kor lever upp till de 
generella bestämmelserna från WTO, eftersom det ges 
genom ett offentligt finansierat program, inte involverar 
några överföringar från konsumenter och inte bidrar till 
att ge prisstöd till producenter. Stödet utgör en del av 
ett tydligt definierat statligt miljö/bevarande-program 
och förutsätter att vissa specifika villkor i programmet 
ska uppfyllas. 

 

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

Åtgärder som främjar 
djurvälfärd ger 
konsekvenser främst för: 

 Livsmedelsstrategin 

Djurvälfärds-
ersättning för 
suggor  

Syftet med åtgärden är att förbättra djurvälfärden hos 
djur som hålls primärt för livsmedelsproduktion, genom 
att de får sitt näringsmässiga behov täckt och att 
djurskyddet förbättras. För suggor handlar de 
djurvälfärdshöjande åtgärderna om att säkerställa att 
djuren uppnår sitt näringsmässiga behov i relation till 
produktionscykeln med hjälp av produktionsplanering, 
utfodringsrutiner, analys av foder och strömaterial, 
hullbedömning samt produktionsuppföljning. 

Stödet har i sig inga negativa 
miljöeffekter. 

 

Åtgärder som främjar 
djurvälfärd ger 
konsekvenser främst för: 

 Livsmedelsstrategin 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Kompensations-
stöd 

 

Stödets främsta (indirekta) effekter är inlagring av kol 
och växthusgasavgång från organogena jordar, samt 
värdefulla gräsmarker. Förslaget skapar bättre 
förutsättningar för att betesmarker hävdas och det kan 
även gynna den ekologiska odlingen.  Stödet har en 
komplex struktur (tre olika åtgärder, 12 olika 
geografiska områden, fem kategorier typjordbruk), 
vilket medför att miljöeffekterna är avhängiga av både 
omfattningen på stödet totalt och hur detta fördelas 
inom matrisstrukturen. 

Enligt Jordbruksverket innebär EUs 

förordningsförslag att 

kompensationsstödet ska fortsätta med 

samma upplägg som inom 

landsbygdsprogrammet idag, vilket 

innebär att förändringar inte kan göras 

för att motverka eventuella negativa 

miljöeffekter. Stödet syftar till att 

bibehålla jordbruksproduktion i 

områden som generellt har lägre 

produktionsintensitet och negativa 

miljöeffekter från produktionen är 

mindre i dessa områden än i områden 

där produktionen bedrivs mer intensivt. 

Tidigare var typjordbruk 2 

underkompenserat, vilket nu har 

korrigerats. Vår bedömning är att stödet 

inte har några betydande negativa 

miljöeffekter.  

Syftet med åtgärden är att 
främja fortsatt användning 
av jordbruksmark och att 
bevara och främja hållbara 
jordbrukssystem. Därmed 
påverkas främst följande 
mål: 

 Generationsmålet  

 Begränsad 
klimatpåverkan  

 Bara naturlig försurning  

 Ett rikt odlingslandskap 

 Ett rikt växt- och djurliv 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Investeringsstöd 
- jordbrukets 
konkurrenskraft 

 

Interventionen ska bidra till att uppfylla 
livsmedelsstrategins mål och prioriteringar och till en 
produktion som är långsiktigt hållbar. Flertalet 
investeringar förväntas ha betydelse för ökad 
miljömässig hållbarhet och för en ökad djurvälfärd. 
Bland de indirekta effekterna finns många positiva 
miljöeffekter (Klimatanpassning, Inlagring av kol och 
växthusgasavgång från organogena jordar, Förnybar 
energi och energieffektivisering, Anpassad produktion 
till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan 
på klimatet, Minskad belastning på mark, luft och 
vatten, Biologisk mångfald i slättbygd, Värdefulla 
gräsmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk 
produktion). Energieffektivisering, förnybar energi 
(undantaget investeringsstödet för biogasanläggningar) 
och ammoniak/växthusgaser upphör som egna åtgärder 
och införlivas i stödet för ökad konkurrenskraft, vilket 
påverkar detta stöds miljöeffekter positivt, även om 
specifika insatser hänvisas till bland annat klimatklivet. 
En annan betydande förändring ur miljösynpunkt är att 
stöd lämnas för begagnad utrustning och begagnat 
material.  Ytterligare en betydande förändring är stödet 
för täckdikning som betydelse för att förbättra markens 
bördighet. 

Det finns inga betydande negativa 
miljöeffekter av investeringsstödet. 

I hur stor utsträckning som hållbara 
lösningar finansieras med 
investeringsstöd beror av de 
prioriteringar och urvalskriterier som 
stödmyndigheten anger. Därför viktigt 
att god miljökompetens (klimat, 
biologisk mångfald med flera) finns hos 
stödmyndighetens interna arbete med 
investeringsstöden. 

Beroende av vilka 
investeringar som kommer 
att stödjas kan positiva 
miljöeffekter eventuellt 
uppkomma inom samtliga 
miljömål. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Investeringsstöd 
för kalkfilterdiken  

 

 

 

 

Att anlägga kalkfilterdiken dvs att blanda in 
strukturkalk i jorden vid återfyllning av täckdiken 
förbättrar markstrukturen och täckdikningens funktion. 
Det minskar risken för stående ytvatten, ytavrinning 
och erosion. Det leder till minskade fosforförluster från 
åkermarken och bidrar därmed till att förbättra 
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav med 
avseende på övergödning. 

Brytning av kalk innebär dock negativ 
påverkan på naturmiljön. Vidare bidrar 
kalkning till tillskott av kadmium i 
jorden.  

Beroende av vilka 
investeringar som kommer 
att stödjas kan positiva 
konsekvenser uppkomma 
för följande miljömål: 
 Levande sjöar och 

vattendrag 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Ingen övergödning 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Investeringsstöd 
för vattenvårds-
åtgärder  

 

Stödet avser vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet 
(ej bevattningsdammar och strukturkalkning). Direkta 
positiva effekter som förväntas är också stöd till 
åtgärder för att nå målen i vattendirektivet, anläggning 
och restaurering av våtmarker och dammar (retention 
av kväve eller fosfor, gynna biologisk mångfald). Stödet 
ska främja sådana miljöinvesteringar som inte annars 
genomförs i en för samhället önskvärd omfattning, på 
grund av att de för företagen inte genererar tillräckligt 
med avkastning på investerat kapital.  Investeringarna 
ska öka jordbrukets positiva miljö- och klimateffekter, 
eller minska jordbrukets negativa miljö- och 
klimateffekter. Stödet syftar således inte till att öka 
produktionen utan till att öka kollektiva nyttigheter. 

Det finns inga betydande negativa 
miljöeffekter av investeringsstödet. 

Uteblivet stöd kan dock ses som negativ 
påverkan.  Det är därför av stor vikt att 
stödet är attraktivt ekonomiskt, 
administrativt hanterligt för sökanden 
och myndighet/stödmyndighet. 
Det krävs sannolikt motiverande 
insatser eftersom denna åtgärd inte 
kopplar till produktionshöjande insatser. 

Stödet skall främja sådana 
miljöinvesteringar som inte 
genomförs i en önskvärd 
omfattning, således inte till 
att öka produktionen utan 
till att öka kollektiva 
nyttigheter. Positiva 
miljöeffekter uppkommer 
när det gäller följande 
miljömål: 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 Levande sjöar och 
vattendrag 

 Ingen övergödning 

 En giftfri miljö 

 Ett rikt odlingslandskap 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Investeringsstöd 
– diversifiering 
och utveckling av 
livsmedels-
kedjan 

 

Bland de indirekta effekterna finns flera positiva 
miljöeffekter (Förnybar energi och energieffektivisering, 
Biologisk mångfald i slättbygd, Värdefulla gräsmarker, 
Ekologisk produktion). Positiva miljöeffekter uppnås 
genom gårdsförädling och gårdsförsäljning, genom 
vilket antalet mellanhänder mellan jordbruksföretagen 
och slutkonsumenten minskar och därmed bland annat 
transporter.  

Stödberättigade utgifter innefattar  
bland annat fasta anläggningar och 
produktionsutrustning, vilka kan ha 
vissa negativa miljöeffekter, som dock 
inte kan bedömas som betydande.  
Prioriteringar och urvalskriterier 
redovisas inte i åtgärdstexterna, varför 
det inte går att bedöma nivån på 
miljöeffekterna. 

 

Beroende av vilka 
investeringar som kommer 
att stödjas kan positiva 
miljöeffekter eventuellt 
uppkomma inom samtliga 
miljömål. 

Investeringsstöd - 
bevattnings-
dammar  

 

Investeringar i bevattningsdammar syftar till att 
begränsa effekterna av - och anpassar jordbruket till - 
klimatförändringarna. De bidrar till att det svenska 
jordbruket bättre kan hantera effekterna av ett 
förändrat klimat i form av ökad nederbörd och torka. 
De kan även öka den tillgängliga vattenkvantiteten och 
göra att man undviker uttag av vatten ur naturliga 
magasin när tillgången är begränsad. Genom att samla 
upp vatten i ett magasin under vintern kan det 
användas för bevattning under odlingssäsongen. 
Bevattningsdammar har också andra positiva effekter 
för miljön och den biologiska mångfalden, genom att 
spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag 
under perioder med lågt vattenflöde.  

Stödet har inga betydande negativa 
miljökonsekvenser. 

Stöd till 
bevattningsdammar bidrar 
till: 
 Levande sjöar och 

vattendrag 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Ett rikt växt- och 
djurliv. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Startstöd 

 

Startstödet är av marginell omfattning och ger därför 
inga betydande miljöeffekter, utöver de som 
uppkommer genom stödet till unga jordbrukare. 

Bland de indirekta effekterna finns dock positiva 
miljöeffekter (Klimatanpassning, Inlagring av kol och 
växthusgasavgång från organogena jordar, Förnybar 
energi och energieffektivisering, Anpassad produktion 
till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan 
på klimatet, Minskad belastning på mark, luft och 
vatten, Biologisk mångfald i slättbygd och Värdefulla 
gräsmarker). Generationsskifte och föryngring inom 
svenskt jordbruk och rennäring är viktigt för fortsatt 
livsmedelsproduktion i Sverige. Totalt sett är lokal 
produktion av livsmedel bättre än import ur miljö- och 
klimatsynpunkt. 

Startstödet har i sig inga betydande 
negativa miljöeffekter. 

 

Startstödet har i sig inga 
betydande miljöeffekter.  
Beroende av hur den 
enskilde jordbrukaren 
använder stödet kan 
positiva miljöeffekter – om 
än marginella - uppkomma 
inom samtliga miljömål. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Innovations EIP-
Agri 

 

Syftet med stöden är att få fram nya innovativa 
lösningar på gemensamma utmaningar inom olika 
områden genom att skapa bättre kopplingar mellan 
forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom 
jordbruk, trädgårds- (inklusive akvaponi) och rennäring. 
Det finns två typer av stöd inom EIP: ett för att bilda 
innovationsgrupp inom EIP och ett för att genomföra 
innovationsprojekt. Arbetet inom stöden ska ske i form 
av samarbeten mellan exempelvis forskare, rådgivare 
och företagare, både inom och utom lantbrukssektorn. 
Stöden för EIP kan användas inom två områden; 
konkurrenskraft respektive miljö och klimat. Inom båda 
stöden är det möjligt att bevilja transnationella 
samarbeten.  

Nytänkande och innovation behövs för den 
samhällsomställning som krävs för att komma åt de 
stora negativa trenderna för klimat och biologisk 
mångfald och andra miljöförhållanden med negativ 
utveckling.  För att innovation inom miljö- och klimat 
ska uppstå krävs att dessa frågor blir en naturlig 
framåtsyftande del av arbetet med innovation för 
konkurrenskraft och digitalisering. Det är därför av vikt 
att innovationsgrupper har en sammansättning som 
bidrar till flera olika perspektiv i arbetet. Vidare är det 
av vikt att nytänkande och inspirerande miljö- och 
klimatkompetens säkras hos Jordbruksverkets 
innovationssupport vid sidan av kompetens inom 
konkurrenskraft och digitalisering.  

Negativ miljöpåverkan kan uppstå för 
innovationsgrupper och 
innovationsprojekt som ensidigt 
fokuserar på ökad produktion, 
konkurrens- och marknad utan att ta in 
miljöaspekter som klimat, biologisk 
mångfald med flera. 

Det är därför av vikt att 
innovationsgrupper med integrerade 
mål (miljö, ekonomi, sociala) krävs ha en 
sammansättning som bidrar till flera 
olika perspektiv i arbetet – 
konkurrenskraft, begränsning av 
klimateffekter, klimatanpassning, bidrag 
till hållbar utveckling och så vidare. 

Vidare är det av vikt att nytänkande och 
inspirerande miljö- och 
klimatkompetens säkras hos 
Jordbruksverkets innovationssupport 
vid sidan av kompetens inom 
konkurrenskraft och digitalisering.  

Denna åtgärd och stöd kan 
bidra till 
samhällsomställning, 
transformation det vill 
säga nya sätt för hållbar 
livsmedelsproduktion och 
ett hållbart jordbruk. Alla 
miljömålen och 
livsmedelsstrategin m fl 
samhällsmål kan 
potentiellt påverkas 
positivt eller negativt 
beroende på vilken 
riktning innovationerna 
tar. Eller om innovationer i 
relation till klimat och 
miljö helt uteblir. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur dessa kan 
motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Stöd till 
samarbete 

 

Eftersom de aktiviteter som kan få stöd 
innefattar en mängd olika ämnen och det 
saknas underlag kring hur fördelningen 
kommer att bli går det inte att bedöma hur 
omfattande de positiva respektive negativa 
miljöeffekterna kan komma att bli. Vissa av 
aktiviteterna kan komma att ge positiva 
effekter (till exempel klimatanpassning, 
minskning av kväve- och fosforförluster, 
minska utsläppen av växthusgaser och 
ammoniak) medan andra kan ge negativa 
(till exempel måltidsturism och 
destinationsutveckling).  Det senare bör 
dock värderas i relation till eventuell positiv 
påverkan genom att regional och nationell 
måltidsturism och destinationsutveckling 
kan bidra till ökad lönsamhet i den lokala 
primärproduktionen, och till att sprida 
kunskap om lokala råvaror och lokal mat, 
samt till regionalt anpassad tillväxt. 

Stödet kan underlätta genomförande av 
samlade åtgärder i ett landskapsperspektiv. 
Om åtgärder genomförs mer samordnat 
kan den totala effekten förstärkas och 
samarbete kan också ge ökad kompetens 
och medvetenhet om behovet av 
miljöåtgärder. 

 

Stödet bör riktas mot aktiviteterna inom 
ämnesområden som kan komma att ge positiva 
miljöeffekter. Vidare bör stödet begränsas till sådant 
som är mervärdesskapande och inte ge 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. 

Stödets nu föreslagna utformning ger 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.  

Beroende av vilka 
aktiviteter som kommer 
att prioriteras inom de tre 
fokusområdena (Stärkt 
konkurrenskraft och ökad 
djurvälfärd, Miljö och 
klimat samt Livsmedel och 
besöksnäring) kan positiva 
miljöeffekter eventuellt 
uppkomma inom samtliga 
miljömål.  

Med nuvarande 
utformning av villkoren för 
stöd finns dock risk för 
negativa miljö- och 
klimateffekter. 

  



Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027                  

 

  70 

Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Leader 

 

 

Syftet med stödet är att befolkningen i ett område 
tillsammans ska kunna utveckla området utifrån en 
lokal utvecklingsstrategi. Leader möjliggör 
landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven genom 
ett sektorsövergripande arbetssätt. 

Åtgärden har potential att påverka miljö och klimat 
positivt på längre sikt genom att bidra till 
genomförandet av lokala utvecklingsstrategier. Vilka 
miljöeffekter som stödet medför beror på inriktning och 
prioriteringar i de lokala utvecklingsstrategierna. 

Stödets föreslagna utformning ger 
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). 

Med den utformning av villkoren för 
stöd som föreslagits finns dock risk för 
negativa miljö- och klimateffekter. 

Beroende av innehållet i 
de lokala 
utvecklingsstrategierna 
kan stödet komma att 
bidra positiva till samtliga 
miljömål, bland annat:  

 Levande sjöar och 
vattendrag  

 Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård  

 Levande skogar  

 Ett rikt odlingslandskap 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur dessa kan 
motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Stöd till 
kompetens- 
utveckling 

 

Kompetensutveckling kan leda till 
betydande positiv miljöpåverkan och 
riskerna för negativ miljö- och 
klimatpåverkan är i huvudsak 
begränsade till transporterna i samband 
med aktiviteterna och framställning och 
distribution av material, vilka är möjliga 
att reducera avsevärt i förhållande till 
det lämnade åtgärdsförslaget. Eftersom 
det ännu inte är klart vilka sakområden 
som kommer att omfattas av insatser 
inom kompetensutveckling saknas 
underlag för bedömning av hur 
omfattande de positiva miljöeffekterna 
eventuellt kan komma att bli. Det kan 
dock noteras att det finns en potential 
till positiva miljöeffekter inom samtliga 
tre fokusområden (Stärkt 
konkurrenskraft och ökad djurvälfärd, 
Miljö och klimat samt Livsmedel och 
besöksnäring).  

Negativa miljöeffekter kan minskas genom användning 
av distansöverbryggande teknik när det är möjligt samt 
minimering av fysiska träffar.   Digitala event kan också 
öka attraktiviteten och fler kan delta. Mer flexibla 
lösningar där man kan gå digitala kurser när man själv 
har tid kan vara ännu attraktivare. 

Klimatsmarta transporter (samåkning, elbilar, förnybara 
drivmedel och så vidare) är av vikt för att motverka 
negativa miljöeffekter. 

Vidare bör stödet begränsas till sådant som är 
mervärdesskapande och inte ge negativa miljö- och 
klimateffekter genom resor, konferenser etc. Stödets 
föreslagna utformning ger 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).  

Användning av webbinformation när så är möjligt. 
Undvikande av informationsmaterial i form av 
broschyrer och så vidare. 

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. 

Eftersom 
kompetensutveckling 
kommer att bedrivas inom 
ramen för samtliga 
specifika mål, så finns en 
potential till positiv 
påverkan på samtliga 
miljömål. 

Med den utformning av 
villkoren för stöd som 
föreslagits finns dock risk 
för negativa miljö- och 
klimateffekter. 
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Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas Konsekvens för miljömål 

Skötsel av 
betesmarker och 
slåtterängar 

 

Syftet med åtgärden är att bevara och förstärka 
hävdgynnad biologisk mångfald (ängs- och betesmarker 
av olika slag) och synliggöra kulturmiljöer. Ersättning 
ges för skötsel som bevarar och förstärker 
hävdberoende natur- och kulturmiljövärden. Åtgärden 
syftar vidare till bevarande och synliggörande av 
variationen i landskapet samt ger möjlighet till 
rekreation och upplevelser. Ett av villkoren för 
stödberättigande är att ha ett åtagande för 
betesmarker och slåtterängar för den aktuella marken. 

Med tanke på den stora försvinnandetakten av hävdade 
marker är stödet av stor vikt för biologisk mångfald, för 
såväl enskilda arter, deras livsmiljöer och den gröna 
infrastrukturen. De hävdade markerna är vidare viktiga 
delar i det svenska biologiska kulturarvet. Biologiskt 
kulturarv är natur som berättar om det historiska 
mänskliga samspelet med naturen (t ex bete, slåtter). 
Det biologiska kulturarvet inbegriper ekosystem och 
arter som beror av människans nyttjande av landskapet. 
Men stödet bidrar sannolikt främst till att minska 
försvinnandetakten av dessa marker dvs det bidrar 
sannolikt inte till att utöka mängden hävdad mark.  

Åtgärden bidrar sannolikt främst till att 
minska försvinnandetakten av dessa 
marker. Det är därför av stor vikt att 
stödet upplevs som viktigt av 
jordbrukare och andra markförvaltare, 
är attraktivt ekonomiskt och 
administrativt hanterligt för sökanden 
och myndighet/stödmyndighet. 

Frågan är därmed hur borttagandet av 
åtagandeplaner slår till förmån för att 
ajourhållning och frivillig rådgivning 
förstärks. Villkoren likriktas också över 
landet och minskar i omfattning vilket 
kan öka intresset för stödet. Det är av 
vikt för åtgärdens positiva effekter att 
såväl jordbrukare som rådgivare får den 
kompetensutveckling som föreslås. 

Miljöersättningen kan 
positivt bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålen:  

 Ett rikt 
odlingslandskap, både 
vad gäller bevarande av 
biologisk mångfald och 
kulturmiljöer 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 En giftfri miljö 

 Levande sjöar och 
vattendrag 

 

  



Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027                  

 

  73 

Åtgärdsförslag Miljöeffekter 
Risk för negativa miljöeffekter och hur 
dessa kan motverkas 

Konsekvens för miljömål 

Skötsel av 
fäbodar 

 

Syftet med miljöersättningen är att bevara ett 
levande fäbodbruk som förstärker och bibehåller 
landskapets karaktär och biologiska mångfald.  

Stödet avser i huvudsak kostnader för att 
transportera djuren till fäboden och dagliga 
tillsynsresor med bil på grund av att djuren 
hålls långt ifrån hemgården. Stödet har 
därmed betydande negativa miljö- och 
klimateffekter. Stödet ställer inga krav på att 
mer miljövänliga bränslen och fordon 
används och innebär inget incitament till att 
digitala metoder för tillsyn utvecklas och 
införs. Även om stödet bidrar till biologisk 
mångfald och kulturmiljöer så leder det till 
uppenbara negativa effekter för klimatet. Ett 
nationellt stöd bör införas i stället för GJP, 
där stödet villkoras av en utveckling av 
digitaliserad tillsyn och fossilfria transporter i 
övrigt. 

Miljöersättningen bidrar 
till att uppnå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap, både vad 
gäller bevarande av 
biologisk mångfald och 
kulturmiljöer. Det bidrar 
också till målet Ett rikt 
växt- och djurliv. 

Lantras-
föreningar 

 

Syftet med åtgärden är stödja lantrasföreningarna 
med att organisera och leda bevarandearbetet. 
Åtgärden innebär att lantrasföreningar kan söka 
projektstöd för en eller flera aktiviteter som är 
ändamålsenliga för bevarandearbetet och i linje 
med den nationella handlingsplanen för uthållig 
förvaltning av svenska husdjursraser 2021–2027 
De arter som ska omfattas är nötkreatur, svin, får, 
get, fjäderfä, häst, kanin och bi. Ett godkänt 
avelsprogram skall finnas. 
 

Stödet har inga direkta negativa 
miljöeffekter. 

Uteblivet stöd kan dock ses som negativ 
påverkan eftersom lantrasföreningarna inte 
klarar sitt bevarandearbete enbart genom 
avgifter från djurägare.  Det är därför av stor 
vikt att stödet är attraktivt ekonomiskt, 
administrativt hanterligt för sökanden och 
myndighet/stödmyndighet. 

 Stöd till lantrasföreningar 
bidrar främst till: 

 Ett rikt 
odlingslandskap,  

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

Blommande 
ytor/biologisk 
mångfald 

Ingen åtgärdsbeskrivning tillgänglig för 
miljöbedömning i SP 20211216  
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5.3 Bedömning av åtgärderna som paket  

De största samhällsutmaningarna ur miljösynpunkt idag är klimatpåverkan och negativ påverkan på 
den biologisk mångfalden (ekosystem, arter, genetisk mångfald). Dessa två huvudfrågor hänger i flera 
avseenden samman. Och stora samhällsförändringar, transformationer, är dessutom efterfrågade för 
att kupera klimatförändringarna och komma åt de fortsatta hoten mot biologisk mångfald.  Det är 
därför inledningsvis viktigt att kvalitativt resonera om åtgärdspaketets sammanlagda effekter 
(positiva och negativa) på dessa två stora frågor, var för sig men också i form av kumulativa effekter.  

5.3.1 Klimatåtgärder 

I SWOT-analysen som underlag för utformning av strategiska planen identifieras som första svaghet 
(W1) att ”det saknas kunskap om effektiva klimatåtgärder”73. 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 given74: En av dessa indikatorer är I.10 
Växthusgasutsläpp från jordbruket. Livsmedelsproduktionen står för 26 % av de globala 
växthusgasutsläppen75. 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 djur76. Inom kort förväntas 
storskaliga anläggningar för negativa utsläpp med koldioxidsugar att finnas och en marknad för 
handel med negativa utsläpp att utvecklas77. 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. 

Antalet jordbruksföretag har minskat från 114 000 år 1984 till 59 000 år 2020, d v s en halvering på 
36 år78.  

                                                           

73 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. 
74 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) 
75 Poore, J. och Nemecek, T.: Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, 2018. 
76 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
77 Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)  
78 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming
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Figur 10: 

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 %79. Antalet mjölkkor har minskat med 178 000 mjölkkor från 482 
000 år 1995 till 304 000 år 2020. Det innebär en minskning med 36 %80. 

Det finns i den strategiska planen inga 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, har vi i stället i detta kapitel gjort en egen analys av faktorer som kan bedömas ha betydelse 
utifrån klimatperspektivet.   

5.3.1.1 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 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. 

                                                           

79 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 
80 Jordbruksverket: Jordbruket i siffror, 2021 
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Kommissionen har föreslagit en höjning av detta mål till 55 % och att nettonollutsläpp ska uppnås 
senast 205081. 

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 klimatförändringar82. 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 omfattas83. 

5.3.1.2 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 
202084 och 30 % senast 203085 (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 
mål86. 

EU:s revisionsrätt har undersökt om GJP stödde metoder för att begränsa klimatförändringarna som 
kunde minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket87. 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 % 

                                                           

81 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). 
82 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020, s. 117. 
83 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
84 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 
85 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 
86 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
87 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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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 klimatförändringarna88. 

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 slutsatser89: 

 Två metoder som 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). 

 

5.3.1.3 Målkonflikt 

För att klara målen i Parisavtalet90 – 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 rapport91.  

Den svenska klimatstrategin baseras på det klimatpolitiska ramverket med ett mål om att uppnå 
nettonollutsläpp senast 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp92. Fossilfritt Sverige gör dock 
bedömningen att målet om noll nettoutsläpp kan nås tidigare än beräknat med de beslut som 
företagen redan har träffat93. 

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.”94  

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 ….”95 

                                                           

88 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
89 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
90 Parisavtalet antogs 12 dec 2015 och trädde i kraft november 2016 
91 IPCC: Climate change 2021, Aug 2021 
92 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 
93 Rapport till regeringen 2021-10-27 (Den nationelle samordnaren för Fossilfritt Sverige på DN Debatt 2021-10-
25) 
94 Åtta forskare på DN Debatt 19 oktober 2021, två av huvudförfattarna till IPCC-rapporten 
95 IPCC: Climate change 2021, Aug 2021, sid 71 i Technical summary 
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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 204596. 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.”97 

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.  

5.3.1.4 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 konsumenter98.  

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 effekt utifrån ett globalt perspektiv. Ansatsen i strategiska planen borde i 
stället vara hur det kan skapas hållbara livsmedelssystem utifrån ett helhetsperspektiv.  

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 sannolikt 
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 istället utsläppen globalt p g a den svenska konsumtionen. Genom bl a stöd till ekologisk odling 
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 

                                                           

96 Jordbruksverket: Ett klimatvänligt jordbruk 2050.  Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når 
det svenska klimatmålet? Report 2018:1. 
97 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 
98 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 produk-
tionsteknologi och förhållanden i andra länder. 
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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. 

 

Figur 11: Tre sätt att beräkna utsläpp 
Källa: Naturvårdsverket och SCB 

Utsläppen från jordbruket är relativt jämnt fördelade mellan växthusgaserna metan, lustgas och 
koldioxid (se tabellen nedan99). 

  

                                                           

99 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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Tabell 12: 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  

Summa 11,1 100  

 

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 utlandet100. De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas 
genom så kallad miljöexpanderande input-output analys101. PRINCE kan användas för ändamålet102.  

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 

                                                           

100 Naturvårdsverket: Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, dec 2020 
101 SCB:s metodrapport: http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-atill-
o/vaxthusgaser/2018/metodbeskrivning-konsumtion.pdf 2 
102 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 
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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 
sådan 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 åtgärder103. 

I Sveriges klimatrapportering framgår att utsläppssektor 3 (jordbruk, exkl. LULUCF) har nettoutsläpp. 
Sedan 2008 har dock växthusgasutsläppen från livsmedel minskat med cirka 22 procent104. Detta har 
skett främst genom effektivitetsförbättringar inom 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”105 och svenska mjölkföretag är näst bäst inom EU på att leverera 
mjölk med låg klimatpåverkan106. 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 
koldioxidekvivalenter107.Det finns visserligen stora osäkerheter i alla uppskattningar av utsläppen108, 
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.”109 Ambitionen att i enlighet med livsmedelsstrategins mål öka den svenska 
livsmedelsproduktionen bör därför i större utsträckning prägla den strategiska planen. 

                                                           

103  Jordbruksverket: Utvärderingsrapport 2021:1. Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida 
landsbygdsprogram, Ewa Rabinowicz, Sveriges lantbruksuniversitet, Christian Jörgensen, AgriFood Economics 
Centre 
104 Naturvårdsverket: Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, dec 2020 
105  Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 22. 
106 Rapport ”Hur liten kan livsmedelsproduktionens klimatpåverkan vara år 2050?” SJV, Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket, odaterad 
107 Professor Sigrid Agenäs m fl forskare på DN Debatt 1 oktober 2021. 
108 Se bilaga 1 i Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket 
klimatmålen, s. 51-52 
109 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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5.3.1.5 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 växthusgasutsläppen110: 

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 liten111.  

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 ekologiska gårdar leder till att andra gårdar använder ytterligare gödselmedel eller 

mark för att producera – och släppa ut – mer, för att livsmedelsproduktionen ska kunna 

upprätthållas112. 

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 växthusgaser113. 

Sverige hör till de medlemsstater som har högst andel av jordbruksmarken ansluten till ekologisk 
produktion jämfört 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”114. 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 livsmedel115. 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. 

                                                           

110EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
111 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. 
112 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. 
113 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN: Särskild rapport 16/2021: Den gemensamma jordbrukspolitiken och 
klimatet - Hälften av EU:s klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte 
114 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU17:  Riksrevisionens rapport om 
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 
115 Rapport 2018:16 
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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 till totalt 3554 miljoner kronor för perioden 2023–2027, 
vilket är en ytterligare utökning jämfört med tidigare förslag på totalt 3 131 miljoner kronor116. 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 
utökning till 436 900 hektar 2027. Detta är en lägre anslutning än vad som tidigare bedömts117. 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.”118 

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 grönt119. 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 %. 

                                                           

116 Näringsdepartementet: PM Åtgärder i strategisk plan, 2021-05-25 
117 Näringsdepartementet: PM Åtgärder i strategisk plan, 2021-05-25 
118 Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonom, Jordbruksverket Utvärderingsrapport 2020:5, 
Ida Lovén, Sveriges lantbruksuniversitet, Martin Nordin, Lunds universitet 
119 Branschorganisationen Ekologiska Lantbrukare  
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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. Dessa insatser kan bidra till att produktionen 
följer efterfrågan. 

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 beslut120.  

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 stallgödsel121. En åtgärd som syftar till att öka den ekologiska spannmålarealen 
förutsätter ökad tillgång på stallgödsel. En åtgärd som innebär ökad produktion av stallgödsel öka 
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”. 122 

                                                           

120 Rskr. 2016/17:338 
121 Nordin, M. (2020). ”Is a shortage of manure a constraint to organic farming?“, AgriFood Economics Centre 
Working Paper 2021:1 
122 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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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.”123 

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 och 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 konsumerats. 

Exempel: Matpotatis; jämförelse mellan konventionell odling och ekologisk 

Normskörden 2021 för matpotatis var 36 946 kg per hektar124. För att belysa de skillnader i 
skördenivå som kan förekomma redovisas 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 odlad125. 

I Jordbruksverkets kalkyler 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 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 producera samma mängd matpotatis till 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 utökning av den ekologiska odlingen är att Sverige måste importera mycket mer 
matpotatis för hushållsbruk och exportera mer industripotatis. Klimateffekten blir negativ både i 
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 tar inte 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 matpotatis är enligt kalkylerna 37 721 kr per hektar126. 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 negativa klimateffekter. Den av 
kommissionen föreslagna output-indikatorn127 (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 

                                                           

123 Forskningssammanställningen "Lantbruket och Klimatet. Ett helhetsgrepp." (2020) Rapporten är finansierad 
av Jordbruksverket och framtagen av lantbruksanalytikern Peter Einarsson för Branschorganisationen 
Ekologiska Lantbrukare 
124 Sveriges Officiella Statistik 
125 Jordbruksverket och SCB 
126 Per 2021-05-21. Granskningen av kalkylerna är inte helt avslutad. 
127 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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produktion används som livsmedel av konsumenterna. Motsvarande resultatindikator128 (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 sju 
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. 

5.3.1.6 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 år129. 

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 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 

                                                           

128 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. 
129 Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 53 
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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)130. 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 samhället131. 

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 effekt132.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-/mellangröda133. 

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. 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 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. 

                                                           

130 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. 
131 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. 
132 Forskningssammanställningen "Lantbruket och Klimatet. Ett helhetsgrepp." (2020) Rapporten är finansierad 
av Jordbruksverket och framtagen av lantbruksanalytikern Peter Einarsson för Branschorganisationen 
Ekologiska Lantbrukare 
133 Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (KVA), 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, s. 34. 
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5.3.1.7 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 
konsumtion134.  

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. 
 

5.3.1.8 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”135. 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.  

                                                           

134 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. 
135 Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions, Dec 2020 
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I regeringens bredbandsstrategi (”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”) 2016136 
finns följande tre delmål:  

1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s137.  

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 2020138. 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 procentenheter139. 
Ökningstakten är lägre än tidigare och fortsätter den avtagande trenden. Se figuren nedan.  

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. 

                                                           

136 N2016/08008/D ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” 
137 Innebörden av ”tillgång” skiljer sig något mellan mål 2 och 3. 
138 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 
139 PTS Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 – slutrapport 
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Figur 12: 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.  

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 %140. 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. 

5.3.2 Biologisk mångfald 

En miljon arter riskerar att utrotas globalt. Det har den mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) slagit fast när det gäller tillståndet för biologisk mångfald 
globalt.141 Utdöende av arter är en naturlig process i ekosystemens förändring och utveckling. Av de 
fyra miljarder arter som utvecklats under jordens historia har 99 % redan dött ut. Och det har funnits 
olika perioder av större och mindre utdöenden. Dagens läge är dock att utdöendehastigheten är  

                                                           

140 GSMA: The Enablement Effect. The impact of mobile communications technologies on carbon emission 
reductions, 2021. 
141 IPBES. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Díaz, S. et al. 
(red.). IPBES-sekretariatet, Bonn. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579. (IPBES är den globala 
motsvarigheten till IPCC för klimatet) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579
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10–1000 gånger högre än det som forskningen klassar som normalt pga av människans påverkan.142 
Men biologisk mångfald utgörs inte bara av arter. 

Den biologiska mångfalden brukar sägas bestå av mångfald ur ett genetiskt, art- och 
ekosystemperspektiv. Till dessa tre sätt kommer också landskapsperspektivet, dvs den gröna 
infrastrukturen. Den gröna infrastrukturen är avgörande för att skapa samband mellan de miljöer 
som växter och djur behöver för att hitta mat och näring, fortplanta och sprida sig samt hitta 
boplatser. Biologisk mångfalds består således av olika delar som beskrivs och mäts på olika sätt. 
Vidare påverkas biologisk mångfald av lokala och regionala variationer och skillnader i klimat, 
jordmån m m.  Så till skillnad från klimatförändringar, som kan mätas i likadant var som helst på 
jorden som halter av växthusgaser, så är beskrivning, mätning samt uppföljning av tillståndet för och 
påverkan på biologisk mångfald annorlunda och mer mångfacetterad. 

Biologisk mångfald är heller inte vilken naturresurs som helst: Vi människor är biologiska varelser och 
därför sammanvävda med övrigt liv på jorden. Det betyder att vi både för vår överlevnad och för vår 
vällevnad är helt beroende, inte bara av att det finns en rikedom av liv på planeten, utan också av ett 
otal ekologiska funktioner som genereras av levande organismer, av enskilda arter eller av flera arter 
i samspel. Det betyder att vi både för vår överlevnad och för vår vällevnad är helt beroende, inte bara 
av att det finns en rikedom av liv på planeten, utan också av ett otal ekologiska funktioner som 
genereras av levande organismer, av enskilda arter eller av flera arter i samspel. Det handlar om 
direkt livsuppehållande funktioner som fotosyntesen – produktionen av syre så att vi kan andas, få 
mat, virke och läkemedel. Men också annat som är av betydelse för att vi ska kunna leva 
hälsosamma, trygga och goda liv, som rening av luft, reglering av vattenflöden, upplevelser, identitet 
och inspiration.143 

Enligt IPBES globala rapport är människans förändrade markanvändning sedan 1970-talet det som 
haft störst negativ påverkan på land- och sötvattensystem – följt av direkt exploatering, särskilt 
överexploatering via skörd, nedhuggning, jakt och fiske.144 Jordbruket världen över har bidragit med 
förändrad markanvändning, intensifiering av brukningsmetoder och nedläggning samt 
giftanvändning. Över hälften av världens totala BNP är beroende av naturen och de tjänster den 
tillhandahåller och tre stora sektorer är ytterst beroende av dessa tjänster - jordbruket, 
livsmedelssektorn och byggsektorn145. Jordbruket utgör 40% av den isfria ytan på jorden och är 
därmed den mest omfattande markanvändningen på jorden146. Efterfrågan på mat förväntas öka 
denna yta. Se mer i kapitel fyra här om miljötillståndet i Sveriges jordbrukslandskap. 
 

                                                           

142 Ebenhard, T., 2021. En miljon arter riskerar att dö ut! I: Tunon, H. och Sandell, K., 2021. Biologisk mångfald, 
naturnyttior, ekosystemtjänster. CBMs skriftserie, SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & 
Naturvårdsverket, Stockholm, s. 39-49. 
143 Smith, H och Stenseke, M., 2021. Ekosystemtjänster och naturnyttor. I: Tunon, H. och Sandell, K., 2021. 
Biologisk mångfald, naturnyttior, ekosystemtjänster. CBMs skriftserie, SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Uppsala & Naturvårdsverket, Stockholm, s. 55-64. 
144 IPBES. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Díaz, S. et al. 
(red.). IPBES-sekretariatet, Bonn. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579. S. 12. 
145 Regeringskansliet, faktapromemoria 2019/20:FPM43. EU:s strategi för biologisk mångfald. 
146 Falco, F.L., Feitelson, E., and Dayan, T., 2021. Spatial Scale Mismatches in the EU Agri-Biodiversity 
Conservation Policy. Land 2021, 10, 846. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579
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Det är en mycket komplex uppgift att mäta och följa upp de olika delar som utgör mångfalden i 
naturen (särskilt i relation till den definition som finns i konventionen om biologisk mångfald) 147  och 
det finns idag inget enhetligt sammanhållet mått som för t ex klimatpåverkan. Men det är av stor 
vikt, trots svårigheterna, att det finns tillförlitliga sätt att följa upp den strategiska planens effekter på 
biologisk mångfald, vilket lyfts fram av bl a Europeiska revisionsrätten148. 
 

5.3.2.1 Åtgärder med potential att bidra till biologisk mångfald 

Utmaningarna i det svenska jordbrukslandskapet är många i relation till biologisk mångfald och berör 
genetisk, artmässig och ekosystemkopplade delar. Många av åtgärderna i strategiska planen har 
potential att bidra positivt till läget för biologisk mångfald. I tabellen nedan listas vad som i kapitel 
fyra i denna rapport har beskrivits som utmaningar i relation till biologisk mångfald och de åtgärder i 
strategiska planen som har potential att bidra positivt. 

Tabell 13: Biologisk mångfald – vilka åtgärder i strategiska planen (version 2021-11-12) som har 
potential till att positivt bidra till läget för olika delar av åtgärdsbehoven för biologisk mångfald (se 
kapitel 4 för översikt av åtgärdsbehoven) 

Områden av betydelse för biologisk 
mångfald och där insatser i 
jordbrukslandskapet behövs 

Åtgärd 

Gynna vilda pollinatörer 
 

Precisionsjordbruk planering  
Stöd t biodlingssektorn  
Skyddszoner  
Skötsel betesmarker 
Fäbodar   
Blommande ytor 

Örtrika gräsmarker som ängs- och 
betesmarker  
 

Nötkreatursstöd  
Ekologisk produktion 
Kompensationsstöd  
Skötsel betesmarker 
Fäbodar 

Rödlistade arter 
 

Skötsel betesmarker 
Fäbodar 

Invasiva arter 
 

(finns inga åtgärder i strategiska planen för detta) 

Landskapsmosaik/grön infrastruktur 
 

Ekologisk produktion  
Precisionsjordbruk 
Våtmarker o dammar 
Skyddszoner 
Skötsel betesmarker 
Fäbodar  
Blommande ytor/biologisk mångfald  

Områden av betydelse för biologisk 
mångfald och där insatser i 
jordbrukslandskapet behövs 

Åtgärd 

Genetiska resurser  Hotade husdjursraser 

                                                           

147 Moreno et al, 2017. Measuring biodiversity in the Anthropocene: a simple guide to helpful methods. 
Biodivers Conserv (2017)26:2993-2998. 
148 Europeiska revisionsrätten, 2020. Biologisk mångfald i odlingslandskapet: GJP:s bidrag har inte hejdat 
minskningen. Rapport 13, 2020, s5.  https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/biodiversity-13-
2020/sv/ 
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Lantrasföreningar  

Växtskyddsmedel 
 

Ekologisk produktion  
Våtmarker och dammar 
Producentorganisationer inom frukt och grönt 

Övergödning 
 

Precisionsjordbruk planering  
Mellangröda, fånggrödor och vårbearbegning  
Ekologisk produktion  
Våtmarker o dammar 
Skyddszoner 
Strukturkalkning och kalkfilterdiken  
Producentorganisationer inom frukt och grönt 

Diffusa föroreningar 
 

Våtmarker o dammar  
Skyddszoner  
Investeringsstöd vattenvårdsåtgärder  

Våtmarker 
 

Våtmarker o dammar 
Investeringsstöd vattenvårdsåtgärder  

Renskötselmarker 
 

Investeringsstöd ökad konkurrenskraft 
Investeringsstöd för jobb och tillväxt i livsmedelskedjan  
Innovationsstöd EIP-Agri 

Andel ekologiskt odlad mark  Ekologisk produktion  
Fäbodar  

Levande landsbygd Investeringsstöd för jobb och tillväxt i livsmedelskedjan  
Leader 
Kompetensutveckling  

Omfattning av jordbruket Gårdsstöd 
Unga jordbrukare   
Kompensationsstöd  
Investeringsstöd ökad konkurrenskraft  

Aktiva lantbrukare Unga jordbrukare  
Gårdsstöd 
Investeringsstöd för jobb och tillväxt i livsmedelskedjan   
Startstöd  

Markbördighet, mullhalt, markstruktur Mellangröda, fånggr etc  
Ekologisk produktion 
Strukturkalkning och kalkfilterdiken  

Allmänt miljö Stöd t producenter av frukt o grönsaker 
Investeringsstöd ökad konkurrenskraft  
Innovationsstöd EIP-Agri  
Samarbete  
Leader  
Kompetensutveckling  
Unga jordbrukare 

Allmänt BM Investeringsstöd ökad konkurrenskraft  
Investeringsstöd vattenvårdsåtgärder  
Investeringsstödbevattningsdammar  
Blommande ytor/biologisk mångfald  

Kulturmiljöer Fäbodar 
Gårdsstöd 

Livsmedelsstrategin Djurvälfärd svin, kor, får 

 

Eftersom det inte finns något enhetligt mått för biologisk mångfalds olika delar så består utvärdering, 
uppföljning och forskning också av delar av biologisk mångfald. Som tabellen ovan visar är det 
dessutom många olika delar av jordbruket som påverkar de olika beståndsdelarna av biologisk 
mångfald. En fråga som t ex undersökts är den komplexa relationen mellan ekologisk odling i olika 



Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027                  

 

  94 

landskap och biologisk mångfald. I forskningsprojektet SAPES149 sammanfattas deras forskning så här: 
Ekologisk odling har generellt en positiv effekt på biologisk mångfald, framförallt i intensivt odlade 
landskap, medan effekten av ekologisk odling på biologisk mångfald är svag i landskap med högt 
inslag av (mer eller mindre) naturliga habitat. Olika organismgrupper påverkas i olika grad av 
ekologisk odling…. Det innebär att effekterna av ekologisk odling på ekosystemtjänster är komplexa. 
Se figur nedan. När det gäller landsbygdsprogrammets miljöeffekter efterfrågas just bättre 
utvärderingar i relation till hållbarhetsmålen dvs att metodik behöver utvecklas för detta.150 

 

Figur 13: Förlorare och vinnare på ekologisk odling i Europa. Förlorare är grupper med lägre 
mångfald under ekologisk odling. % bidrag är gruppens bidrag till den generella trenden. Svarta 
symboler är huvudsakligen predatorer, gråa symboler växtätare151 

Det är dock viktigt att GJP och strategiska planens åtgärder inte kan bidra med alla typer av åtgärder 
som behövs för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald. Kompletterande insatser krävs 
som t ex värdekärnor, naturreservat och kulturreservat m fl.  
 

Örtrika gräsmarker (betesmarker, ängar) är dock ett område där flera studier genomförts och där 
hoten i jordbrukslandskapet är tydligt och stort samt där finansieringen genom GJP är avgörande. 
Gräsmarker som hör till Natura 2000 hör till de mest kvalificerade i landskapet, både 
naturvårdsbiologiskt och för det biologiska kulturarvet 152. Vi tar gräsmarker som exempel i nästa 
avsnitt för att diskutera åtgärderna som paket i relation till biologisk mångfald. 
 

5.3.2.2 Modellkörningar och biologisk mångfald 

Inom vissa områden i Sverige har stora arealer jordbruksmark med stor biodiversitet, som 
naturbetesmarker, och slåtterängar samt andra gräsmarker, vuxit igen på grund av omfattande 
nedläggning av jordbruk. I andra områden har det intensifierade jordbruket berövat många arter 

                                                           

149 Smith, H.G., Bommarco R., Hedlund, K., 2014. Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald och 
eksosystemtjänster. SAPES.  
150Bengtsson, J. och Cederberg, C., 2017. Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och 
landbygdsutveckling, s. 171-178. 
151 Från Smith, H.G., Bommarco R., Hedlund, K., 2014. Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald 
och eksosystemtjänster. SAPES. Figur från Birkhofer m.fl. 2014 i denna artikel. 
152 Naturvårdsverket, 2018. Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker. Rapport 6822. 
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deras tidigare livsmiljöer153 såväl lokalt som på landskapsnivå.154 Jordbrukslandskapet är den 
landskapstyp som har högst andel rödlistade arter155. De mest viktiga påverkansfaktorerna på 
svenska rödlistade arter är avverkning i skogsbruket och igenväxning inom jordbruket. Även 
kvävenedfall och aktiv gödsling är negativa faktorer.156 Drygt hälften av Sveriges alla rödlistade arter, 
framförallt skalbaggar, fjärilar och kärlväxter, är knutna till odlingslandskapet. En tredjedel av 
samtliga rödlistade arter i Sverige (cirka 1 600 arter) är direkt beroende av odlingslandskapet för sin 
överlevnad och är främst bundna till örtrika gräsmarker som betesmarker och slåtterängar. 

I Sverige finns 1 miljon hektar gräsmarker varav ca 350 00 har naturtypsklassning. Den största 
finansieringskällan för skötsel av värdefulla gräsmarker är EU:s arealbaserade jordbrukarstöd 
(gårdsstöd och miljöersättningar) inom ramen för GJP157. Det är därför av vikt att den strategiska 
planen kan bidra till fortsatt hävd av slåtterängar och betesmarker samt att arealen hävdad mark 
ökar, för att Sverige ska uppnå miljömålen och uppfylla art- och habitatdirektivet samt 
fågeldirektivet.158 Motivation för att söka medel och att fortsatt sköta markerna behöver finnas och 
där är rimliga ersättningsnivåer i relation till det arbete som läggs ner viktigt. Vidare är 
länsstyrelsernas möjligheter och resurser till dialog med lantbrukarna avgörande. Hur ängs- och 
betesmarker definieras inom stödsystemet har även betydelse för stödarealen.159 

 

Sverige har flera åtaganden i relation till örtrika gräsmarker: Inom Konventionen om biologisk 
mångfald (CBD) finns flera åtaganden som kopplar till ängs- och betesmarker. Dessa åtaganden 
implementeras i Sverige genom de svenska miljömålen. I detta sammanhang är preciseringarna till 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap särskild relevanta. Dessa anger bland annat att ”Naturtyper och 
arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation 
inom och mellan populationer”, att ”hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig” och att 
”biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade”. Sverige omfattas också av formellt bindande 
EU-lagstiftning. Enligt art- och habitatdirektivet ska varje medlemsstat genomföra de 
bevarandeåtgärder som är nödvändiga för att bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus för 
de livsmiljöer och arter enligt direktivets bilaga 1 och 2 som förekommer i landet. Den rapportering 
av statusen för naturtyper och arter som Sverige redovisade 2019 visade att 90% av gräsmarkernas 
naturtyper har dålig status, och 60% har dålig status med negativ trend5. Behovet av att under 
kommande programperiod prioritera åtgärder som leder till att vända dessa trender är därför mycket 
stort. En uppskattning av vilka åtgärdsbehov som finns för att leva upp till de svenska åtaganden för 
Natura 2000-nätverket, samt för att gynna direktivsnaturtyper och arter i det övriga landskapet, har 

                                                           

153 Jordbruksverket, 2019. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald, s. 5. 
154 Chloé et al, 2021. Landscape crop diversity and semi-natural habitat affect crop pollinators, pollination 
benefit and yield. Agriculture, Ecosystem and Environment 306 (2021)107189. 
155 Naturvårdsverket, 2020. Miljömålen årlig uppföljning  
156 Ebenhard, T. m. fl., 2021. Utarmning och restaurering av landekosystem. Ett svenskt perspektiv på IPBES-
rapporten Land degradation and restoration. Naturvårdsverket, rapport 6948. 
157 Naturvårdsverket, 2021. Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden 
som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt föreslå ett nationellt stöd 
för dessa marker. Skrivelse 2021-02-04, s. 10-11. 
158 Rådets direktiv 1992/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter respektive Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar. 
159 Naturvårdsverket, 2021. Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden 
som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt föreslå ett nationellt stöd 
för dessa marker. Skrivelse 2021-02-04, s. 10-12. 
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gjorts i det förslag till ”Prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000” (Prioritised Action Framework, PAF) 
som Naturvårdsverket tog fram 2019 på regeringens uppdrag6. I EU:s strategi för biologisk mångfald 
2030, är restaurering en viktig del, och EU:s medlemsländer förväntas till 2030 kunna redovisa 
väsentliga statusförbättringar när det gäller naturtyper och arter som idag har dålig status. Dessutom 
ska försämringar av status förhindras. Att arbeta med restaurering i miljöer i odlingslandskapet kan 
därmed förväntas bli en viktig insats de kommande åren.160 
 
Ett sätt att utforska åtgärdspaketets effekter på just betesmarker är genom modellkörningar och 
beräkningar med SASM-modellen161. Det är inte möjligt att här redogöra för detaljerna men flera 
resultat är av vikt att lyfta fram. Jordbruksverkets beräkningar från februari 2021, ger en negativ bild 
av utvecklingen för betesmarker: Beräkningar och analyser av jordbrukets utveckling, utifrån 
prognoser om prisutveckling, teknikutveckling och jordbrukspolitik i datamodellen Swedish 
Agricultural Sector Model (SASM), visar dock att betesmarkernas areal och antalet betande djur 
sannolikt kommer att fortsätta minska. Minskningen sker från en redan låg nivå. Befintliga styrmedel 
för att bevara gräsmarkerna är således inte tillräckligt träffsäkra eller omfattande, i och med att 
förlusten av värdefulla gräsmarker fortgår både vad gäller areal och miljöstatus, samtidigt som 
bevarandestatusen för de hävdberoende livsmiljöer Sverige har åtagit sig att bevara enligt art- och 
habitatdirektivet är fortsatt ogynnsam.162 I studien sägs vidare att just arealen betesmark och dess 
biologiska mångfald är det som kan påverkas mest av GJP, i den kommande budgetperioden. Orsaker 
till denna negativa utveckling är, enligt studien, att ersättningarna inte täcker kostnaderna för 
arbetskraft och andra produktionsmedel. Inflationen minskar också värdet av ersättningarna. 
Tillgången till betesdjur och lönsamheten i att beta betesmarker jämfört med bete på åker är 
faktorer som har stor påverkan. Det lägre gårdsstödet innebär också sänkt lönsamhet för många 
betesmarker. Gårdsstödet har betydelse eftersom nästan alla betesmarker har både miljöersättning 
och gårdsstöd.163  
 

                                                           

160 Naturvårdsverket, 2021. Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden 
som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt föreslå ett nationellt stöd 
för dessa marker. Skrivelse 2021-02-04, s. 10. 
161 ”Swedish Agricultural Sector Model (SASM) är en datamodell över jordbrukssektorn i Sverige. SASM är 
byggd för att svara på frågor om hur det svenska jordbruket kan påverkas och anpassa sig till ändrad 
jordbrukspolitik, ny produktionsteknik eller ändrade förutsättningar på världsmarknaden. Ändrade miljökrav är 
en viktig del av jordbrukspolitiken och förändrad påverkan på miljön är viktiga resultat från 
modellberäkningarna.”, s. 37 i: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, 2021. CAP-reformen hotar 
betesmarkerna men ger också möjligheter. Resultat från modellberäkningar. Jordbruksverkets Dnr: 4.1.17-
02889/2021 
162 Naturvårdsverket, 2021. Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden 
som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt föreslå ett nationellt stöd 
för dessa marker. Skrivelse 2021-02-04, s. 11. Dvs beräkningar i ett skede när strategiska planens innehåll 
fortfarande inte fanns på plats. 
163 Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, 2021. CAP-reformen hotar betesmarkerna men ger 
också möjligheter. Resultat från modellberäkningar. Jordbruksverkets Dnr: 4.1.17-02889/2021, s. 2., 7. 
Resultaten från beräkningar av effekterna av åtgärdspaketet i strategiska planen är naturligtvis helt beroende 
av vilka antaganden som gjorts om stödens storlek och inriktning. Antagandena i modellkörningarna för 
gårdsstödet ligger i stort på stödets storlek i den nu framlagda strategiska planen. Dock är antagandena om 
betesstöden i tre scenarios lägre än de nu framlagda i SPn. Vidare antas i modellkörningarna att ett vallstöd 
finns i tre scenarios. För mer detaljer om olika antaganden i modellkörningarna se s. 33 i rapporten. 
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5.3.2.3 Andra åtgärder av betydelse för biologisk mångfald 

Ett annat sätt att se på effekterna av åtgärdspaketet för biologisk mångfald är i relation till några av 
de åtgärder som efterfrågas för att komma till rätta med förutsättningarna för biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet. I slättbygderna efterfrågas t ex en ökad geografisk och tidsmässig variation och 
att de negativa effekterna av växtskyddsmedel på biologisk mångfald minskar164. Här förväntas i 
strategiska planen att alla stöd till olika typer av miljöytor och ekologisk odling är viktiga positiva 
bidrag till denna problematik. Vidare förväntas kompetensutveckling vara ett viktigt bidrag. Särskilt 
att förenklingen av stödet till att sköta slåtterängar med särskild skötsel ska attrahera fler i 
slättlandskapet att gynna biologisk mångfald. Vidare ökar budgeten för två stöd som är viktiga i 
slättlandskapet dvs Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och Skötsel av våtmarker. Båda dessa är 
viktiga för biologisk mångfald. 

Vidare poängteras att situationen är en annan i skogsbygderna jämfört med i slättbygderna: där 
upphörd hävd som följs av igenväxning eller igenplantering är den största utmaningen för att bevara 
odlingslandskapets biologiska mångfald. Bristande lönsamhet i produktionen bidrar till nedgången 
för biologisk mångfald. Det är därför prioriterat att underlätta för jordbruket i skogs- och mellanbygd 
så att produktionen kan fortsätta. I strategiska planen finns flera åtgärder med dessa frågor i åtanke.  
Ett sådant stort bidrag är t ex omfördelningarna i det budgetmässigt största Gårdsstödet 
(grundläggande inkomststöd) från stora till små och medelstora föredrag. Här förväntas i strategiska 
planen att ”företag i de bättre produktionsområdena 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” (s. 115). Detta skulle innebära omfördelning av stöd från slättbygder till skogs- 
och mellanbygder.  

I åtgärdspaketet finns tydliga åtgärder inriktade på etablerande av nätverk och kompetensutveckling 
samt innovation. Här finns stor potential för bidrag till biologisk mångfald (men även till 
klimatåtgärder). I hur stort utsträckning dessa i praktiken dock inriktas mot att öka motivationen för 
satsningar inom biologisk mångfald beror ytterst av det praktiska genomförandet. Strategiska 
planens mål och intentioner syftar dock till detta. Och när det gäller kompetensutveckling så finns en 
avsatt budget för t ex ekologisk produktion och ett rikt odlingslandskap. I åtgärden för samarbete 
finns angivet att stöd för investeringar bara ges till projekt som syftar till att ”förstärka 
förutsättningarna för biologisk mångfald genom att skapa blommande ytor och andra småbiotoper i 
slättbygd”.  

Ett viktigt bidrag till biologisk mångfald (men även minskning av giftutsläpp m m) är åtgärder för ökad 
ekologisk produktion. Konsumtionen i Sverige av ekologiska livsmedel har dock minskat de senaste 
åren. 165 Som störst var andelen ekologiskt 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 2 år 2021 och 
kvartal 2 är 2020 är frukt och grönt. 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 %. Åtgärder i strategiska planen för att stimulera ökad ekologisk odling är framför allt riktad till 
jordbrukarna. Så hur de olika åtgärderna i strategiska planen för att öka ekologisk odling kan matchas 

                                                           

164 Jordbruksverket, 2019. Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald. 
165 Branschorganisationen Ekologiska Lantbrukare  
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med en ökning av efterfrågan på ekologiskt framställda livsmedel är inte utredda i strategiska planen. 
Se mer om läget för ekologisk odling och klimat i avsnitt 5.3.1. 

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden166. 
Invasiva främmande växter tar över och tränger bort naturligt förekommande växter i stor 
omfattning. Den största orsaken till utdöenden hos djur beror på effekter från invasiva främmande 
rovdjur. 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 begränsa invasiva främmande arter, till exempel den Biologiska 
mångfaldskonventionen som undertecknades i Rio de Janeiro 1992, 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 åtgärdsförslag 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. 

5.3.3 Övriga miljöfrågor 

Bland andra miljöfrågor som kopplas till jordbruket är vattenfrågor, tillgång till vatten och vatten i 
lagom mängd och vatten av god kvalitet centrala. Vidare är givetvis frågor rörande miljögifter viktiga. 
Utsläpp av giftiga ämnen, såsom en del växtskyddsmedel sker bland annat inom jordbruket och dessa 
kan så transporteras vidare med vatten. Detta finns behandlat i avsnittet 4.2.4.6.  

Växtnäringsämnen innehåller olika mängder kväve och fosfor och höga halter av dessa ämnen 
hamnar i mark eller vatten där de kan orsaka övergödning. En väsentlig utsläppskälla för kväve- och 
fosforföreningar är jordbruket och här läcker det ekologiska jordbruket mycket mer kväve och fosfor 
än det konventionella. Fosfor och kväve som via luft eller marktransport hamnat i vatten kan 
transporteras långa sträckor genom älv- och sjösystem och förekommer också i Östersjön, Även i 
grunda havsvikar kan bottensedimenten också läcka fosfor. På vissa djupa ställen i Östersjön 
förekommer som ett resultat av dessa utsläpp syrefria, döda bottnar. Här har de marina- och 
akvatiska ekosystemen helt slagits ut. 

5.3.3.1 EU:s Ramdirektiv for vatten 

Sverige hade världens äldsta vattenlagstiftning, den första svenska vattenlagen infördes 1918 och 
ersattes av en ny lag 1983. Reglerna från denna lagstiftning överfördes mer eller mindre direkt i 
miljöbalken 1999, innan vattenförhandlingarna inom EU hade förhandlats och konkretiserats till en 
legal struktur, gemensam för vattnen inom EU. De tidiga lagarna omfattade huvudsakligen frågor 
rörande byggande i vatten medan ramdirektivet för vatten omfattar såväl vattenkvalitets- som 
vattenkvantitetsfrågor. 

Strukturen för avgränsningen av förvaltningsenheter i ramdirektivet är unikt då EU:s ramlagstiftning 
för vatten inte bygger på landgränser eller andra politiska gränser. I stället bestäms de administrativa 

                                                           

166 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Invasiva-frammande-arter/Frammande-arter--ansvarsfordelning/ 
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gränserna av gränserna för en flods eller ett grundvattenområdes avrinningsområde. En flods 
avrinningsområde är det område där allt vatten som faller inom landområdet som omger floden 
slutligen rinner ut genom samma utlopp. Detta är flodens avrinningsområde. Det innebär att 
föroreningar som faller inom flodens avrinningsområde, vare sig det är inom flodens uppströms- eller 
nerströmsdelarna av detta kan identifieras till ursprung inom flodens avrinningsområde. Och man 
kan också enklare tillämpa regeln “förorenaren betalar”. 

Tack vare att flodens avrinningsområde är dess enhet kan man identifiera vattnet, såväl kvantitativt 
som kvalitativt. Man upprättar därför förvaltningsplaner byggda på att avrinningsområdena är 
förvaltningsenheter. Avrinningsområdena om de är en större flods avrinningsområde, där i vissa fall 
utgörs av en landgräns övergripande flod, måste bestämmelser för förvaltning förhandlas mellan 
länderna där delar av avgränsningsområdet ligger, men grunden för denna förhandling ligger i EU-
lagstiftningen. Det administrativa ansvaret ligger hos Vattenmyndigheterna. 

Man kom överens om Ramdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, oktober 
2000. Mer information finns under: “EU:s ramdirektiv om vatten – integrerad förvaltning av 
avrinningsområden i Europa” på Europeiska kommissionens websida.  

Ett antal anknytande dokument till ramdirektivet har sedan förhandlas, såsom “Skydd för 
grundvatten mot föroreningar;”, direktiv om “miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikensområde”, 
“bedömning och hantering av översvämningsrisker”. 

I och med att direktivet antogs har tre konsekutiva åtgärdscykler startats och två av dem slutförts. 
För närvarande befinner vi oss i den tredje och officiellt sista 2021–2027. Enligt LRF är kopplingen 
mellan EU:s vattendirektiv och landsbygden främst via åtgärder för att minska näringsläckage från 
åkermark, åtgärder via skogsbruk och enskilda avlopp samt vandringshinder. Arbetet inom 
åtgärdscyklerna inleds med att vattenförekomsterna kartläggs och klassas, vilket är ett mycket stort i 
vattensystemarbete då det enligt SMHI:s sjöregister finns ca 100 000 sjöar i Sverige. Först efter att 
myndigheter tagit fram åtgärdsprogrammet kommer den enskilde markägaren att beröras. Detta 
innebär att om markägaren avser att söka stöd för en aktivitet som innebär någon typ av åtgärd inom 
vattenområdet måste samråd mot bakgrund av vattendirektivets regelverk ske.  

5.3.3.2 Åtgärdsförslag som kan behöva prövas enligt Vattendirektivet 

I den strategiska planen finns förslag till åtgärder där direkta tillämpningen får effekter inom 
vattenområdet. Här finns också åtgärdsförslag där tillämpningen innebär att kapaciteten och 
kunskaperna hos jordbrukarna höjs också mot målen vad gäller Vattendirektivet, att “ta hand om 
våra vattenresurser så att kommande generationer skall få tillgång till vatten av bra kvalitet och i 
tillräcklig mängd.” Tabellen nedan listar åtgärder i strategiska planen med direkta effekter på 
frågorna inom vattendirektivet. 

Tabell 14: MKB:ns bedömning av åtgärder i strategiska planen med direkta effekter på frågorna 
inom vattendirektivet 

Åtgärdsförslag i strategiska planen Kopplingar till vattendirektivet - miljöeffekter 

Precisionsjordbruk Kan bidra till ökat kväveläckage, övergödning efter 
transport till och i vatten och påverkar vattenkvaliteten. 

Fånggrödor mm Växtskyddsmedel skall minska växtnäringsläckage och 
övergödning 

Skötsel av våtmarker och dammar Insatserna som kräver tillstånd enligt vattendirektivet 
rör bland annat att förbättra den hydrologiska regimen. 

Skyddszoner och anpassade 
skyddszoner 

Zonerna avser vara positiva ingrepp igenom att det 
minskar fosforläckager ut på åkrarna. 
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Investeringsstöd för kalkfilterdiken Kalkiblandningen i diken höjer Ph och minskar risken för 
övergödning i floder, sjöar och kuster där det kalkrika 
vattnet och jorden transporteras. 

Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder. 

Åtgärderna är inte preciserade i detalj men definieras 
som åtgärder för att nå målet i Vattendirektivet. 

Investeringsstöd. Bevattningsdammar Bevattningsdammar innebär att lantbrukaren kan hålla 
en jämnare balans i vattentillgången för bland annat 
bevattning och endast i mindre utsträckning behöva 
utnyttja naturliga magasin. 

5.3.4 Kumulativa effekter 

Att något är kumulativt betyder att flera olika orsaker till miljöpåverkan samverkar och kan få en 
förstärkt miljöeffekt, ibland negativ och ibland positiv. Det kan handla om att olika typer av effekter 
från en och samma verksamhet samverkar eller att effekten från olika verksamheter samverkar167. 
Med indirekta effekter avses följdeffekter av de direkta effekterna. Kompetensutveckling kan till 
exempel bidra till att kopplingarna mellan miljöproblemen och tillämpningen av stöden blir klarare 
och stöden därför blir mer attraktiva att söka.   

De kumulativa effekterna för miljö och landskap kommer dock till stor del bestämmas av det svenska 
genomförandet och vilka åtgärder som faktiskt kommer till stånd tillsammans med andra åtgärder 
som tas nationellt utanför den gemensamma jordbrukspolitiken. De kumulativa effekterna av en 
strategisk plan som denna kan även bedömas i relation till den konkurrens mellan olika mål som finns 
inneboende i en sektor som jordbruket, till exempel mellan olika miljömål kontra ökade 
produktionsmål. Att lösa upp denna inneboende svårighet är troligen en av de mest viktiga vägarna 
framåt för att stöden inom jordbruket ska bidra till att ett hållbart jordbruk fortsatt utvecklas. Mixen 
av de stödåtgärder som de facto kommer till stånd kommer att avgöra detta, det vill säga balansen 
mellan de åtgärder som främst syftar till ökad produktion (utan positiva miljöeffekter) och de 
stödåtgärder som främst syftar till positiva miljöeffekter. 

De samlade konsekvenserna beror vidare på den eventuella konkurrensen mellan tillämpningen när 
det gäller den strategiska planen och svensk politik, lagstiftning och dess tillämpningen. Ett exempel 
på detta är konflikten mellan å ena sidan miljö och landskapsfrågor, å andra sidan hållbart jordbruk 
och livsmedelsproduktion. Här borde förutsättningarna genom ett samarbete mellan parterna vara 
goda och givande men så är inte alltid fallet.  

Budgeten för den strategiska planen aviserar insatser som antyder ett hållbart jordbruk, bättre 
levnadsförhållanden på landsbygden och samtidigt miljöförbättringar. Nationella tillskott till 
strategiska planens miljöstöd är t ex stöd för restaurering och röjning av betesmarker och 
slåtterängar, rovdjursäkra stängsel m fl insatser. Andra nationella insatser som kompletterar 
strategiska planen är nationella anslag för skyddad natur, samt nationella stöd till anläggning och 
restaurering av våtmark genom LONA-våtmark, andra lokala naturvårdsprojekt (LONA), natur- och 
kulturvärden i skogen (NOKÅS), samt det arbete med genbank och kunskapsförmedling som bedrivs 
av Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Jordbruksverket har nationellt finansierade stödjande 
funktioner för rådgivares kunskapsutveckling inom områdena biologisk mångfald och ekologisk 
produktion. Andra nationella satsningar kan också vara aktuella för att möta behov inom samma 
områden, t.ex. inom ramen för handlingsplanen för ekologisk produktion och exportfrämjande. 
Vidare lyfter man i planen fram att de globala utmaningarna som följer av ett ändrat klimat har 

                                                           

167 Miljöbedömningar i miljöbalken. Ryegård och Åkerskog, 2020, Studentlitteratur 
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Sverige år 2021 även inrättat ett nytt nationellt stöd till investeringar som särskilt inriktar sig på att 
höja vattennivån på tidigare utdikade organogena jordar så att växthusgasavgången minskar.  

När det gäller kunskap, innovation och samarbete förstärks också insatserna i strategiska planen med 
andra nationella insatser: Genom Greppa Näringen motiveras lantbrukare till effektiv 
växtnäringsanvändning, att bidra till att minska växtnäringsförlusterna. Greppa Näringen är ett av 
svenskt lantbruks största miljöprojekt och kommer fortsätta att utvecklas under perioden för den 
strategiska planen. Nya rådgivningsområden som planeras är bland annat att utveckla formerna för 
grupprådgivning och ökad tillgänglighet för rådgivning via digitala tekniker Stora gårdar och 
djurgårdar är fortsatt prioriterade i Greppa Näringen stödet. Vissa funktioner i projektet flyttas från 
projektfinansiering i landsbygdsprogrammet till nationell finansiering. Greppa Näringen kompletteras 
också med en nationell satsning på samordning av insatser för bättre vattenkvalitet. Tillsammans 
bidrar dessa initiativ till att öka kunskapen om hållbar produktion. Andra nationella insatser är medel 
för forskning och innovation som ökar kapaciteten. Kompetensutveckling för ökad hållbarhet i odling 
av frukt och grönt kan också vara en del av stödet till producentorganisationer. 

 

6 Miljöeffekter av alternativ utformning av den strategiska planen  

6.1 Modellberäkningar med miljöeffekter av tillämpningen av den strategiska 
planen och alternativ till denna  

Jordbruksverket har som del i arbetet med Sveriges Strategiska Plan låtit genomföra 
modellberäkningar av olika inriktningar och ekonomiska nivåer för stöd genom GJP i Sverige och 
analyserat de konsekvenser som uppstår till följd av dessa168. Modellberäkningarna visar på möjliga 
effekter av tillämpningen av olika alternativa GJP. Tabell 15 nedan sammanfattar resultaten från tre 
av dessa. Modellberäkningarna är gjorda med Swedish Agricultural Sector Model (SASM) som är en 
datamodell över jordbrukssektorn i Sverige. SASM är byggd för att svara på frågor om hur det 
svenska jordbruket kan påverkas och anpassas till ändrad jordbrukspolitik, ny produktionsteknik eller 
ändrade förutsättningar på världsmarknaden. Ändrade miljökrav är en viktig del av jordbrukspolitiken 
och förändrad påverkan på miljön är viktiga resultat från modellberäkningarna.169 

6.1.1  Tillämpning av ett Noll-alternativ 

Den första modellberäkningen utgår ifrån ett nollalternativ, dvs motsvarar tänkta effekter av 
nuvarande GJP:s inriktning och ekonomiska nivå, d v s noll förändringar. Beräkningarna är gjorda 
fram till 2030 och ger ett utfall enligt följande: Produktionen inom jordbruket ökar något i volym men 
det ekonomiska värdet förblir oförändrat eftersom priserna inte stiger i takt med inflationen. Trots 
ökad volym används mindre insatser av mark, arbetskraft och många andra produktionsmedel. 
Arealen betesmark påverkas mest med ett bortfall av 70 000 hektar. Minskad areal och något färre 
djur innebär att budgeten för många stöd inte utnyttjas fullt ut. Framför allt påverkas gårdsstödet, 
miljöstödet till betesmark och kompensationsstödet. Minskat utnyttjande innebär att beloppen per 
hektar skulle kunna ökas men det är inte inlagt i basscenariot. Istället minskar stödutbetalningarna 
med 1 miljard kronor i löpande priser. Inflationen är alltså inte borträknad i den minskningen. 

                                                           

168 Jonasson, L., 2021. Kommentar till SASM-beräkningar med ny CAP. Lantbruksekonomen. 
169 Beskrivning av SASM-modellen, s. 37 i: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, 2021. CAP-
reformen hotar betesmarkerna men ger också möjligheter. Resultat från modellberäkningar. Jordbruksverkets 
Dnr: 4.1.17-02889/2021 
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6.1.2 Tillämpning av ett alternativ som tänks motsvara den svenska strategiska 

planen  

 Beräkningar i alternativ två utgår ifrån antaganden om hur en ny svensk strategisk plan kan komma 
att se ut dvs: 

 Vallstödet är borttaget 
 Nuvarande gårdsstöd och förgröningsstöd är ersatt med att gårdsstöd på 1 600 kr/ha 
 Nötkreaturstödet är höjt till 1 000 kr/djur (det är 910 kr/djur i beräkningen med nuvarande 

jordbrukspolitik).  
 Kompensationsstödet är höjt, se nedan. 
 Stödet till betesmarker är höjt till 2 000 kr/ha för marker med allmänna värden och till 3 800 

kr/ha för marker med särskilda värden.  
 Stöd till fånggröda är höjt till 1 600 kr/ha och för vårbearbetning till 700 kr/ha 
 Stöd till proteingrödor inlagt med 900 kr/ha (foderärt, åkerböna och konservärt) 
 Ekostöd till mark med gröngödsling infört med 1 000 kr/ha. I övrigt oförändrat ekostöd. 

De största förändringarna i beräknat utfall med det nya förslaget av GJP mot nuvarande GJP är att 
mer betesmarker skulle hållas i hävd, att det skulle blir fler arbetstillfällen i jordbruket och att det 
skulle bli mer produktion av mjölk och nötkött men mindre produktion av spannmål. Den extra 
arealen betesmark finns främst i skogsbygderna i södra Sverige (främst på småländska höglandet). 
Det är också där som sysselsättningen ökar. I slättbygderna skulle antalet arbetstillfällen istället bli 
färre.  Ekonomiskt sett är det naturligtvis svårt att beräkna hur mycket som i de olika fallen äts upp 
av inflationen. 

Med den inlagda stödutformningen i modellberäkningen skulle den totala utbetalningen av stöd bli 
något lägre än med nuvarande GJP. Det finns alltså utrymme till vissa stödökningar. Lönsamheten i 
jordbruket skulle totalt sett minska mer än skillnaden i stödutbetalning. Mekanismen bakom är att 
det sker en omfördelning av stödpengar från gårdsstöd, som till stor del erhålls utan motprestation, 
till stöd som kräver mer aktiv motprestation och därmed ökade kostnader. Det sker också en regional 
omfördelning av stödpengar genom att gårdsstödet till stor del går till slättbygden medan de höjda 
stöden för betesmark främst går till skogsbygderna i södra Sverige. Omfördelningen innebär att 
jordräntan blir något jämnare fördelad mellan marker i olika regioner och mellan åker och 
betesmark. Den del av det lägre gårdsstödet som återförs till slättbygden genom eco-schemes är 
också förknippad med motprestation, det ska vara proteingrödor istället för vete och det ska vidtas 
åtgärder för minskat läckage av växtnäring (fånggrödor och sen bearbetning). Odlingen av 
proteingrödor beräknas bli 3 000 hektar större än med nuvarande GJP samtidigt som användningen 
av fånggröda och sen bearbetning beräknas bli 13 000 respektive 10 000 hektar högre än med 
nuvarande GJP. Den ekologiskt odlade arealen åkermark beräknas också bli 15 000 hektar större än 
med nuvarande GJP.  

6.1.3 Tillämpning av ett Miljöalternativ 

Det tredje scenariot med fler eco-schemes än förslaget till den nya antagna GJP i scenario två ovan, 
innebär ytterligare omfördelning av stödpengar från gårdsstöd till mer aktiva åtgärder. Även här visar 
det sig att de pengar som frigörs vid omfördelningen inte beräknas bli utnyttjade fullt ut, 
stödutbetalningen blir 100 miljoner kronor lägre än i grundscenariot. Lönsamheten minskar dock mer 
eftersom det krävs mer aktiva åtgärder för att få del av pengarna. De viktigaste skillnaderna i utfall 
jämfört med grundscenariot är att det blir något högre areal som odlas ekologiskt, något mindre av 
areal betesmark som hålls i hävd, fler som använder precisionsodling i slättbygd men något lägre 
intresse för fånggrödor och vårbearbetning.  

Den lägre arealen betesmark i det tredje scenariot hänger samman med att pengar flyttas från 
betesmarker och vallar i skogsbygderna till teknik för precisionsodling av spannmål, oljeväxter, 
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sockerbetor, potatis mm på slätten. Det är också i skogsbygderna som lönsamheten minskar mest 
jämfört med grundscenariot dvs nollalternativet. Totalt sett skulle det i scenario tre bli fler 
arbetstillfällen i jordbruket. En stor del av kostnadsökningen är just att det krävs med arbetstid för 
att få ta del av de stöden. Undantaget är skogsbygderna i södra Sverige. Där minskar antalet 
arbetstillfällen till följd av färre djur och mindre areal betesmark i mindre enheter. 

6.1.4 Jämförelse mellan fördelar respektive nackdelar ur miljösynpunkt vid 

tillämpningen av de olika alternativen 

Jämförelsen mellan utfallet för de tre alternativen ger olika resultat beroende på vilka aspekter man 
jämför men också ur perspektivet där man söker ta hänsyn till så många olika faktorer som möjligt 
och hur de påverkar varandra. Detta framgår ur tabellen nedan. Tabellen visar klart att även om 
“miljö”-alternativet när det tillämpas, avser ta större hänsyn till miljön, när det tillämpas än 
exempelvis “noll”-alternativet så är varken det ena eller det andra några renodlade miljö- eller noll-
alternativ utan alternativ som måste väga in politiska, ekonomiska och sociala aspekter också, vilket 
naturligtvis medför att de tre förslagen i själva verket är tre kompromissförslag. Då är det givetvis 
viktigt att se åt vilket håll kompromisserna lutar eller hur mycket de skiljer sig från varandra 

Nollalternativet, i enlighet med nuvarande GJP skulle påverka landsbygden, jordbruket i stort och 
miljön negativt då det snarast är en mer passiv jordbrukspolitik framför allt i bristen på krav på 
motprestationer i form av aktiva miljöåtgärder. I förslaget till GJP indikerar modellkörningarna att 
den ekologiskt odlade marken upptar större areal men mark där ersättning kan betalas ut för eco-
schemes är förknippat med motprestation. En viktig fråga är också “Hur preciserar man 
motprestationerna så att deras effekt kan maximeras? Motprestationer kan ju påverka både 
mängden marker och kvalitén på det man kan få ut från dessa marker. Detta alternativ innebär en 
mer omväxlande landsbygd med varierande jordbruk och miljö. Variationerna i markanvändning och 
jordbruk från ytterligare nyttjande av eco-schemes påverkar också miljön och den biologiska 
mångfalden positivt. Det tredje scenariot medför också ökat utnyttjande av eco-schemes, i princip ett 
ytterligare utnyttjande av aktiva åtgärder och minskat utnyttjande av storskaligare, mera passiva 
gårdsstöd. Eftersom det krävs större arbetsinsatser för att få del av stöden är det i skogsbygder 
lönsamheten minskar mest. Den omväxlande landsbygden med rikare ekosystem som man kanske 
förväntar sig i dessa områden är på grund av bl.a de kostnadsökningar som tillkommer för att få del 
av stöden är mindre vanligt förekommande än vad man kanske tänker sig.  

Tabellen nedan sammanfattar resultat från beräkningar med SASM-modellen av utfallet av tre 
scenarios för GJP.170 Nollalternativet utgörs av nuvarande inriktning och ekonomiska nivå på GJP:en. 
Föreslagen GJP utgör antaganden om GJP:en (se texten ovan). Miljöalternativet har fler ecoschemes 
än föreslagen GJP.   

  

                                                           

170 Jonasson, L., 2021. Kommentar till SASM-beräkningar med ny CAP. Lantbruksekonomen. 
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Tabell 15: Sammanfattning av resultat från beräkningar med SASM-modellen av utfallet av tre 
scenarios för GJP.171  

Faktor i modellen Nollalternativ Föreslagen GJP Miljöalternativ 

Producerad 
volym 
 

Ökar något jmf med år 
2019 men har 
oförändrat värde 

Ökar något jmf med år 
2019 men har 
oförändrat värde. 
Mer produktion av 
mjölk och nötkött men 
mindre av spannmål 

Ökar något jmf med år 
2019 men har 
oförändrat värde. 

Lönsamhet (ingen kommentar) (ingen kommentar) Minskar jmf med 
nollalternativet 

Insatser (mark, 
arbkraft m fl 
prodmedel) 

Mindre insatser av 
mark, arbetskraft och 
andra 
produktionsmedel. 

(ingen kommentar) (ingen kommentar) 

Sysselsättning 
 

Färre arbetstillfällen jmf 
med 2019 

Fler jmf med nuvarande 
GJP men färre än 2019. 

Totalt sett skulle det i 
miljöalternativet bli fler 
arbetstillfällen i 
jordbruket jmf med 
nuvarande GJP men 
färre jämfört med 2019. 

Budget - 
utnyttjandegrad 

Utnyttjas inte fullt ut för 
flera stöd 

Totala utbetalningen 
blir lägre än med 
nuvarande GJP 

Utnyttjas inte fullt ut för 
flera stöd 

Areal betesmark 
 

Större bortfall av areal 
betesmark jmf med 
2019 och jmf med 
förslaget till GJP och 
miljöalternativet. 

Mer betesmarker i hävd 
jmf med nollalternativet 
men mindre än under 
2019. 

Något mindre av 
hävdad mark jämfört 
med förslaget till GJP 

Areal åkermark 
 

Något lägre än under 
2019. 

Samma som för 
nollalternativet dvs 
något lägre än under 
2019. 

Samma som för 
nollalternativet dvs 
något lägre än under 
2019. 

Ekologisk odling 
 

Minskning av ekologiskt 
odlad areal jmf med 
2019. 

Ger större andel 
ekologisk odling jmf 
med nollalternativet 
men mindre jmf med 
miljöalternativet. 

Något högre andel jmf 
med nollalternativet 
men mindre än 2019. 

Precisionsodling Ingen Ingen Fler i slättbygd jmf med 
situationen för 
nollalternativet 

Fånggrödor och 
vårbearbetning 

Ger lägst tilldelning jmf 
med nya GJP och 
miljöalternativet samt 
lägre än 2019 

Ger högst budget jmf 
med nya GJP och 
miljöalternativet 

Något lägre än för 
nollalternativet 

  

                                                           

171 Sammanställt från: Jonasson, L., 2021. Kommentar till SASM-beräkningar med ny CAP. Lantbruksekonomen. 
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Faktor i modellen Nollalternativ Föreslagen GJP Miljöalternativ 

Regionala 
konsekvenser 

(inga kommentarer) Extra arealen betes-
mark finns i skogsbyg-
derna i södra Sverige. 
Där ökar också syssel-
sättningsgraden. 
Minskat antal 
arbetstillfällen i 
slättbygderna. Men 
storleken på 
odlingsenheterna bör bli 
större här. 
Regional omfördelning 
av stödmedel genom att 
gårdsstödet till stor del 
går till slättbygden 
medan de höjda stöden 
för betesmark främst 
går till skogsbygderna i 
södra Sverige. 

Den lägre arealen 
betesmark i det tredje 
scenariot hänger 
samman med att 
pengar flyttas från 
betesmarker och vallar i 
skogsbygderna till 
teknik för 
precisionsodling av 
spannmål, oljeväxter, 
sockerbetor, potatis 
mm på slätten. 
Det är i skogsbygderna 
som lönsamheten 
minskar mest jämfört 
med nollalternativet.  
Undantaget är 
skogsbygderna i södra 
Sverige. Där minskar 
antalet arbetstillfällen 
till följd av att andelen 
djur och  arealen  
betesmark minskar. 

Stöd som 
påverkas mest 

Framför allt påverkas 
gårdsstödet, miljöstödet 
till betesmark och 
kompensationsstödet 
med minskat 
utnyttjande. 

Omfördelning sker av 
stödpengar från 
gårdsstöd under 
pågående GJP, som till 
stor del erhålls utan 
motprestation, till stöd 
som kräver mer aktiv 
motprestation och 
därmed ökade 
kostnader.  

Det tredje scenariot 
med mer eco-scemes än 
förslaget till nya GJP 
innebär ytterligare 
omfördelning av 
stödpengar från 
gårdsstöd till mer aktiva 
åtgärder. 

 

6.1.5 Konsekvenser av alternativa förslag med regionala effekter  

Ett miljöalternativ innebär att i den strategiska planen prioritera de insatser och åtgärder som kan 
antas ge mest positiv nytta för miljön. Detta innebär att hitta lösningar för hur produkter från 
jordbrukssektorn kan produceras hållbart och minska sektorns negativa påverkan på miljön och 
klimatet. Ju mer resurser som allokeras till åtgärder med stor positiv påverkan på miljömålen desto 
bättre ur miljösynpunkt.  

Dock 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.  
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Regional omfördelning av stödresurserna, som tidigare i stor utsträckning gick till gårdsstöd för större 
gårdsenheter i de södra slättbygderna fortfarande kommer att gå till slättbygden men nu i annan 
form. Det är huvudsakligen ett resultat av omfördelning av det tidigare gårdsstödet i GJP:en. Detta 
medför också minskade arbetstillfällen i slättbygderna. De omfördelade resurserna från gårdsstödet 
kommer också i form av höjda stöd för betesmark att gå till skogsbygderna i södra Sverige. 

I enlighet med det tredje alternativet, miljöalternativet, skulle istället resurser från betesmarker i 
skogsbygderna att avsättas till teknik för precisionsodling av spannmål och oljeväxter på 
slättområdena med lämpligt klimat. Skogsbygderna i södra Sverige kommer att hålla färre djur och 
mindre betesmarker då viktigaste satsningarna kommer att ske i områden för precisionsodling, detta 
där resurserna kan utnyttjas i enlighet med miljöalternativet. 

Den lägre arealen betesmark i det tredje scenariot hänger samman med att pengar flyttas från 
betesmarker och vallar i skogsbygderna till teknik för precisionsodling av spannmål, oljeväxter, 
sockerbetor, potatis mm på slätten. 

Det är i skogsbygderna som lönsamheten minskar mest jämfört med nollalternativet. Undantaget är 
skogsbygderna i södra Sverige. Där minskar antalet arbetstillfällen till följd av färre djur och mindre 
areal betesmark. Och de större och mer lönsamma skogsområdena finns i norra Sverige. Det innebär 
att jordbruks- och skogspolitik inte går att jämföra. Skogens miljömässiga värden lyftes upp först 
under fjärde kvartilen av 1900-talet. Betesmarkerna i södra Sverige är till ytan betydligt mindre än 
skogsägorna i norra delen av landet och skogsindustrin spelar fortfarande en stor roll. Men 
sysselsättningssidan skiljer sig i hög grad, något som också får effekter på bosättningar. Det sker 
fortfarande avfolkning i de norrländska skogs- och myrområdena och de stödåtgärder som finns är av 
en helt annorlunda karaktär än de som presenteras i Strategiska Planen. 

 

7 Samlad bedömning  

Att ta fram en plan med avsikt att styra människors och organisationers handlingar samt samspel 
med olika miljöförhållanden är ett utmanande uppdrag. Det den strategiska planen avser att styra är 
inte enkla, inte komplicerade utan komplexa samhälleliga och miljömässiga processer. Ett komplext 
system består av en samling sammankopplade delar. Komplexa system kan förstås genom att se på 
helheten och hur delarna hänger ihop men inte genom att ha detaljerad kunskap om varje del172. En 
situation eller fråga är komplex, för det första, när det finns många olika perspektiv dvs skillnader i 
åsikter och perspektiv mellan organisationer, professioner eller perspektiv. I relation till aktörerna 
inom jordbruk och miljö är detta tydligt t ex när det gäller olika perspektiv på den övergripande 
frågan om hur balansen mellan produktionsmål och miljömål bör vara. Vidare finns för respektive 
åtgärd i strategiska planen olika perspektiv och uppfattningar hos olika aktörer om vilka detaljerna 
bör vara när det gäller budget, villkor m m. För det andra utmärks en komplex fråga av en hög grad 
av ömsesidiga beroenden dvs när individer, organisationer och frågor är sammanvävda vilket gör 
frågan svår att överblicka eller kontrollera173. Ekosystemen i sig bygger på en mängd ömsesidiga och 
sammanvävda bio-geo-kemiska beroenden och ömsesidiga och sammanvävda beroenden är vad 
mänskliga samhällen också bygger på. Avsikten med en strategisk plan är att försöka styra det 
komplexa samspelet mellan två komplexa system - ekosystem och samhällen.  

I syfte att fånga något av komplexiteten i de effekter och konsekvenser som följer av strategiska 
planen har bedömningarna i denna MKB för Sveriges strategiska plan skett på flera olika sätt: en 

                                                           

172 Palmborg Broryd, K. 2021. Komplexitet. Volante förlag, Stockholm, s. 27. 
173 Palmborg Broryd, K. 2021. Komplexitet. Volante förlag, Stockholm, s. 20-21. 
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kvalitativ bedömning av varje åtgärds effekt och konsekvens var för sig på miljömål och 
livsmedelsstrategin (avsnitt 5.1.1); en kvalitativ översiktlig bedömning av effekterna på åtgärderna 
som paket (avsnitt 5.1.3); genom diskussion av vissa effekter baserad på ett par olika 
modellkörningar i SASM-modellen (avsnitt 5.1.3 och kapitel 6) och i relation till olika alternativ. 
Avslutningsvis följer här en diskussion om de samlade miljöeffekterna och konsekvenserna i relation 
till fem övergripande faktorer som krävs för att kunna hantera komplexa frågor dvs: att vilja något 
dvs att kunna beskriva vad som ska åstadkommas och varför; att testa sig fram dvs med 
oförutsägbara sammanhang och tillgång till många olika lösningar så behöver man pröva sig fram; att 
bit för bit utmana och förändra systemet dvs att börja jobba med dem som redan är med på tåget 
mot förändring och koppla ihop de delar som är på rätt väg; att förnya sig dvs det räcker inte med att 
förbättra det redan existerande; följa upp och reflektera dvs eftersom det inte går att ha en 
fullständig plan eller kontroll över en komplex fråga så behöver processen följas upp – går den i rätt 
riktning och i rätt hastighet, vad behöver justeras?174  

7.1 Målen 

På en övergripande nivå uppvisar EU:s mål och Sveriges mål i den strategiska planen en tydlig vilja att 
stödja en positiv utveckling för jordbruket, förbättra levnadsvillkor på landsbygden och att förbättra 
miljötillståndet i jordbrukslandskapet.  

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) har varit och är inne i en förändringsprocess till följd av ett 
politiskt landskap som kräver ett effektivt och snabbt svar på klimatförändringar och förlust av 
biologisk mångfald. GJP måste efter 2020 vara i linje med målen i bl a Parisavtalet och Konventionen 
för biologisk mångfald (CBD). GJP ska samtidigt förebygga utmanande och försämrade 
miljöförhållanden tillsammans med att säkerställa säker och långsiktig livsmedelsförsörjning.175   

De grundläggande konstitutionella målen för GJP har inte förändrats sedan 1957 dvs mål som i första 
hand fokuserar produktion, inkomster, tillgång till förnödenheter och överkomliga matpriser. År 2010 
tillkom dock tre nya mål som avser miljö- och samhällsutmaningar. Processerna med att utforma 
EU:s GJP har dock resulterat i ett post-2020-förslag med ett tydligt hållbarhetsfokus genom nio olika 
mål (se kapitel 3 i denna rapport). Målen syftar till att förbättra miljömässiga, social, territoriella och 
hälso-aspekter kopplade till hållbart jordbruk dvs inte bara gynna produktion och ekonomiska 
aspekter176. En övergripande bedömning av EU:s miljömässiga reformarbete med GJP, bortom 2020, 
är dock att det inte är ”groundbreaking”. Dessa bedömare lyfter fram bl a att de två pelarna finns 
kvar och att huvuddelen av stödet går till direktstöden, dvs pelare I. Vidare kritiseras att stöden 
främst är arealbaserade dvs gynnar jordbruk i största allmänhet utan bedömning av bidragen till 
klimat, resursanvändning eller skydd av miljön. Man poängterar vidare att även om det finns lovande 
nytänkande inslag i form av olika nya miljövillkor så kommer det nationella genomförande starkt 
påverkas av de olika medlemsländernas genomförande. Detta genomförande kommer att bedömas 
av EU endast en gång under budgetperioden. Det är därför av vikt att EU stärker sina 

                                                           

174Palmborg Broryd, K. 2021. Komplexitet. Volante förlag, Stockholm, s. 51-118. 
 Palmborg Broryd, K. 2021. Komplexitet. Volante förlag, Stockholm. 
175 Heyl, K., Döring, T., Garske, B., Stubenrauch, J., and Ekardt, F., 2021. The Common Agricultural Policy beyond 
2020: A critical review in light of global environmental goals. RECIEL 2021; 30:95-106. 
176 Fusco, G., 2021. Twenty Years of Common Agricultural Policy in Europe: A Bibliometric Analysis. 
Sustainability, 13(10650)1-15 
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bedömningskriterier samt har robusta baslinjer – ”to avoid a race to the bottom among Member 
states”.177  

Hittills har positionen för miljömålen som del av jordbrukspolitiken inom EU som helhet setts som 
svag eftersom de negativa miljöförändringarna fortsätter.178 Orsakerna till den svaga 
verkningsfullheten anses vara att miljö- och hållbarhetsmålen ännu inte i tillräcklig grad integrerats i 
EU:s jordbrukspolitik179 dvs setts om integrerade och grundläggande för jordbrukets utveckling. 

Utgångspunkterna för formulering av Sveriges strategiska plan är EU:s mål för GJP (dessa återfinns i 
kapitel 2 här). EU:s mål och regelverk är dock formulerade utifrån en generell EU-nivå. Sverige är på 
flera sätt avvikande mot resten av EU:s medlemsländer vilket kan negativt påverka de prioriteringar 
Sverige skulle behöva göra för jordbruk, landsbygd och miljö. Det som kan öppna upp för nytänkande 
i denna period av GJP är dock att medlemsstaterna själva genom sina SP, bättre ska anpassa GJP till 
nationella behov, som till exempel den svenska livsmedelsstrategin, generationsmålet och 
miljömålen. I Sverige är generationsmålet och miljömålen väl förankrade sedan de infördes. Den 
svenska livsmedelsstrategin innehåller ytterligare mål av betydelse, där bland annat jordbrukets 
konkurrenskraft har en central roll tillsammans med att nå nationella miljömål. En ökad 
självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet i livsmedelskedjan är andra mål. Regler och villkor ska 
stödja målen om konkurrenskraft och hållbar livsmedelskedja. Innovation i livsmedelskedjan ska 
bidra till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Sverige ska bland annat genom nationellt 
och internationellt ledarskap vara drivande i genomförandet av Agenda 2030 och målen för hållbar 
utveckling. Där är bland annat en hållbar och hälsosam livsmedelskedja är ett fokusområde, som 
underlättar för att hållbara och hälsosamma matvanor främjas.  

7.2 Åtgärderna 

Som mål kan såväl EU:s mål, de nationella svenska målen samt de olika internationella åtaganden vi 
har vara tydliga när det gäller viljan att åstadkomma hållbar utveckling och bättre miljöförhållanden. 
Miljöperspektiven (klimat, biologisk mångfald, vatten m m) är tydliga och bra delar i den SWOT-
analys som ligger till grund för behovsanalysen.  

Det är dock i de konkreta 29 åtgärderna som paket och i budgeten som den faktiska viljan kommer 
till uttryck. Det är också genom åtgärderna som förutsättningar till nytänkande och nya lösningar kan 
åstadkommas och där det som fungerar ur miljösynpunkt m m kan ges stöd för att skapa ytterligare 
momentum i de hållbarhetsförändringar som redan är på gång men som behöver utvidgas.  

Det mått av nytänkande som finns i Sveriges strategiska plan utgörs framför allt i genomförandet av 
direktiv från EU i form av kraven på Ecoschemes, krav på avsättningar i budgeten för dessa samt 
hopslagning av tidigare åtgärder i syfte att förenkla såväl ansökningar om stöd som administrering av 
dessa. Nytt i Pelare I, jämfört med förra programperioden är t ex att stöd kan ges till åtgärder för 
Precisionsjordbruk-planering, Mellangröda, fånggröda och vårbearbetning och Ekologisk produktion 
(låg tidigare i Pelare II). I pelare II finns t ex ett nytt stöd för anläggning av bevattningsdammar i syfte 
att bidra till klimatanpassning. Vidare är nytt att lagstiftningen för hantering och användning av 
bekämpningsmedel på jordbruksföretaget blir en del av grundvillkoren genom SMR 8. Grundvillkoren 

                                                           

177 Heyl, K., Döring, T., Garske, B., Stubenrauch, J., and Ekardt, F., 2021. The Common Agricultural Policy beyond 
2020: A critical review in light of global environmental goals. RECIEL 2021; 30:95-106. 
178 Heyl, K., Döring, T., Garske, B., Stubenrauch, J., and Ekardt, F., 2021. The Common Agricultural Policy beyond 
2020: A critical review in light of global environmental goals. RECIEL 2021; 30:95-106. 
179 Alons, G. 2017. Environmental policy integration in the EU´s common agricultural policy: greening or 
greenwashing? J. of European Public Policy 24(11) 1604-1622. 
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utgör en grundläggande nivå för att skydda naturresurser som vatten, mark och luft, med krav som 
omfattar alla relevanta stödmottagare. 

De positiva miljöeffekter som kan följa av strategiska planen är kopplat till det nytänkande och nya 
lösningar som kan följa för jordbrukets och landsbygdens utveckling i hållbar riktning från de stöd 
som avser samarbete, kompetensutveckling och innovation. Samarbete behövs för att bidra till t ex 
landskapsperspektiv för att gynna biologisk mångfald samt att öka motivationen och lärande för 
insatser inom klimat, biologisk mångfald och övriga miljöaspekter. Nya och viktiga delar i den svenska 
planen i relation till detta finns i t ex i relation till biologisk mångfald och skötsel av betesmarker. 
Vidare finns budgetmedel för kompetensutveckling för olika miljöfrågor avsatta eller utpekade som 
möjliga att söka för inom t ex stöden för åtgärderna Kompetensutveckling, Samarbete, Skötsel av 
våtmarker och dammar, Biodlingssektorn och Producentorganisationer för frukt och grönt.  

Ett nytt grepp i strategiska planen är vidare att gårdsstödet (grundläggande inkomststödet) 
successivt trappas ner från stora till förmån för små och medelstora företag samt att stödrätterna 
avskaffas.180 Den indikativa budgeten för gårdsstödet föreslås 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 år 2023 till 2 879 000 hektar 
år 2027. Trots det uttalade målet i GJP om ökad lönsamhet och att ambitionen att öka 
livsmedelsproduktionen i Sverige i enlighet med livsmedelsstrategins mål planeras en fortsatt 
minskning av jordbruksarealen.  

För sådana åtgärder som avser att bidra till positiva miljöeffekter är det dock avgörande att 
genomförandet av de olika åtgärderna faktiskt blir av. Då blir detaljerna i åtgärden det intressanta – 
vilka som ges stöd, med vilka villkor, hur mycket, hur attraktivt stödet är att söka i relation till stödets 
storlek och den administrativa ansträngningen att söka. Sedan beror det potentiella positiva utfallet 
även på hur väl varje sökande genomför sin åtgärd. I tabell 11 i avsnitt 5.2 anges för vissa åtgärder 
kommentarer om villkor för genomförandet med mera där så varit möjligt att bedöma. I avsnitt 7.2 
nedan finns kommentarer kring andra faktorer att uppmärksamma i det fortsatta arbetet med 
planen. 

För de svenska miljömål som har en negativ trend, till exempel Ett rikt växt och djurliv, är det viktigt 
att de åtgärder genomförs, som syftar till att nå miljömålet och bryta den negativa trenden. Det 
innebär att varje sådant uteblivet stöd eventuellt bidrar till att den negativa trenden fortsätter. För 
varje stöd som direkt ska bidra till positiva miljöåtgärder så bedömer vi till exempel att en negativ 
miljöpåverkan uppstår om den uteblir, om åtgärden avser att till exempel att motverka den 
nedåtgående trenden för biologisk mångfald. Uteblivet stöd kan således innebära att en negativ 
utveckling inte kan vändas eller att den till och med fortsätter att förvärras trendmässigt. Men det 
innebär inte att ett uteblivet bidrag alltid i sig själv kan ses som negativ påverkan.  

Tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är förenad med en omfattande 
administration, som är betungande såväl för företag och andra stödmottagare som för berörda 
myndigheter. Särskilt viktigt är det att åstadkomma förenklingar av betydelse för företagen, samt 
uppnå korrekt och effektiv förvaltning av den nya gemensamma jordbrukspolitiken. När det gäller 
genomförandet av åtgärderna har därför målet för regeringen att förenkla och effektivisera 
administrationen för såväl företag som myndigheter. Denna förändring beskrivs i planen som att181:  

                                                           

180 Stödrätter: en slags värdehandling som har givit rätt till gårdsstöd i förra GJP-perioden, 1 stödrätt per hektar 
mark man vill ha gårdsstöd för; det var fri handel med stödrätter. Jordbruksverket: 
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/gardsstod-och-
stodratter/stodratter 
181 Regeringen 2021-11-12. Strategisk plan för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 
2023-2027. Version för gemensam beredning, s. 87.  
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”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 nationellt. Flera 
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.” För att bidra till 
attraktiviteten har t ex stöden för Mellangröda, fånggröda och vårbearbetning och Ekologisk odling 
(var ursprungligen femårigt) gjorts ettåriga. 

7.3 De samlade effekterna och konsekvenserna av strategiska planen 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är främst att bidra till ”att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 1 §). 
Hållbarhetsmål och miljöaspekter är dock redan uttalade utgångspunkter i formuleringen av såväl 
EU:s som den svenska jordbrukspolitikens mål m m, vilket beskrivits ovan. Vidare har 
miljöbedömningsarbetet inkluderats tidigt i arbetet med den strategiska planen – redan i arbetet 
med SWOT-analysen och behovsanalysen samt i arbetet med förslag till enskilda åtgärder (se kapitel 
3 för närmare beskrivning av processen för den strategiska miljöbedömningen).  

Alla åtgärder som direkt syftar till att förbättra klimat, biologisk mångfald, vattenstatus med flera 
miljöinriktade åtgärder, har per definition positiva miljöeffekter som mål. Den potentiella 
miljöeffekten är ju det som åtgärden syftar till. Det räcker emellertid inte med att syftet är gott; det 
måste också finnas evidens för att åtgärden verkligen ger de positiva miljöeffekter som anges i målet. 
Av de 29 bedömda åtgärderna i huvudförslaget är merparten sådana åtgärder som avser att 
potentiellt och direkt bidra till positiva miljöeffekter om de genomförs. Huruvida de olika åtgärderna 
är relevanta, effektiva och tillräckliga med tanke på de olika miljöutmaningar och andra utmaningar 
som finns inom jordbruk och landsbygd i Sverige är dock inte självklart.  

För de svenska miljömål som har en negativ trend, till exempel Ett rikt växt och djurliv, är det viktigt 
att de åtgärder genomförs, som syftar till att nå miljömålet och bryta den negativa trenden. Det 
innebär att varje sådant uteblivet stöd eventuellt bidrar till att den negativa trenden fortsätter. Även 
i de fall trenden i och för sig är positiv, men otillräcklig, som exempelvis beträffande klimatpåverkan, 
är ett uteblivet eller felaktigt konstruerat stöd negativt. För varje stöd som direkt ska bidra till 
positiva miljöeffekter så bedömer vi till exempel att en negativ miljöpåverkan uppstår om den 
uteblir, om åtgärden avser att till exempel att motverka den nedåtgående trenden för biologisk 
mångfald eller om koldioxidutsläppen från vår livsmedelskonsumtion inte minskar. Uteblivet stöd kan 
således innebära att en negativ utveckling inte kan vändas eller att den till och med fortsätter att 
förvärras trendmässigt. Men det innebär inte att ett uteblivet bidrag alltid i sig själv kan ses som 
negativ påverkan.  

Att styra utvecklingen i jordbruket – människorna på landsbygden och deras samspel med 
ekosystemen är, som nämnts tidigare, en komplex utmaning. Bidraget från inriktningen och 
omfattningen av GJP och den strategiska planen har varit och är av betydelse. De svenska jordbruken 
är en av de mera stödberoende inom EU så ett fortsatt stöd genom GJP gör skillnad. I relation till vad 
som behövs för en större omställning av detta komplexa system i Sverige så räcker dock inte 
strategiska planen ensamt till. Trots att viljan genom mål och andra åtaganden är tydlig och positiv 
riktning, trots att visst mått av nytänkande, flexibilitet och förenkling introducerats så blir vår 
samlade bedömning: 

 Att det finns en tydlig risk för att den strategiska planens åtgärder sammantaget har fortsatt 
övervägande negativa och betydande effekter på klimatet jämfört med läget idag. 
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 Att det finns en tydlig risk för att den strategiska planens åtgärder sammantaget inte bryter den 
negativa trenden för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet dvs de fortsatta miljöeffekterna av 
planen är negativa och betydande, särskilt för de örtrika betesmarkerna.  

 Att det finns en tydlig risk för att den Strategiska Planens åtgärder sammantaget inte i tillräcklig 
grad hindrar negativ påverkan på marken, sjöar, floder och grundvattnet och inte heller bidrar 
tillräckligt i enlighet med reglerna i Vattendirektivet och dess åtgärdsprogram, så att kommande 
generationer får tillgång till mark och vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.  

 Att effekterna för utvecklingen för jordbruket är fortsatt negativ. Trots uttalade behov av att 
expandera det svenska jordbruket, genom att stärka lönsamhet och konkurrenskraft, så innebär 
budgeten att man räknar med ett tapp på ytterligare 45 000 ha mark (från 2020), trots att det 
generella gårdsstödet förenklas. Det är uppenbart att inte tillräcklig hänsyn har tagits till de 
särskilda kraven på lönsamhet, eftersom de föreslagna stödnivåerna ger en fortsatt minskning av 
det svenska jordbruket. Eftersom samtidigt en större andel av marken ska användas för ekologisk 
produktion (som ju i genomsnitt ger ca 1/3 av konventionell), så innebär detta en accelererande 
minskning av livsmedelsproduktionen och i motsvarande grad ökad import. Detta innebär att 
livsmedelstryggheten minskat trots att målet är att den ska förbättras. När når vi en ”tipping 
point”, där minskningen av jordbruket inte går att hejda utan blir automatisk (som i ett antal 
andra branscher som successivt minskat långsamt för att sedan snabbt upphöra nästan helt när 
nödvändig skalstorlek underskrids)? 

 Att det finns målkonflikter mellan olika åtgärder i planen som planen inte beaktat (t ex mellan 
klimat och biologisk mångfald). 

En stor potential som finns i strategiska planen att motverka negativa effekter är de stöd till 
kompetensutveckling, innovation och samarbete som aviserats. Tillsammans med de nationella 
insatser som också aviserats för bl a detta tillsammans med biologisk mångfald. Här vill vi betona 
vikten av att stödmyndigheterna och deras tjänstemän som ”street level bureacrats” har en viktig roll 
i samarbetet med stödmottagarna och i den lärande- och förändringsprocess som jordbruket är inne 
i.   

7.3.1 Kommentarer inför fortsatt arbete med strategiska planen och dess 

genomförande 

Våra bedömningar här är behäftade med stora osäkerheter (se kapitel 3.6 om underlag och 
osäkerheter samt avsnitten 5.3, 5.4 och kapitel 6 för mer detaljer kring resonemang om effekter och 
resultat från modellkörningar). I försök att styra komplexa system som jordbrukssystemet 
(samhällen, ekosystem och samspelet dem emellan) är det dock viktigt att pröva och testa sig fram 
samt följa upp och reflektera över om utvecklingen går i rätt riktning.  

Går utvecklingen i rätt riktning – data för bedömning 

 En utvärdering bör genomföras av miljöeffekterna av den förra GJP-perioden.  

 För att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i relation till de samhällsförändringar 
som efterfrågas i relation till olika miljöfrågor, men särskilt i relation till klimat och biologisk 
mångfald så 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 och förändring. 

 En fördjupad analys av GJPs effekter för klimatet bör genomföras. 

 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. 
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 Även förändringarna av de konsumtionsbaserade utsläppen bör följas noga. 

 En fördjupad analys bör göras av målkonflikt 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. 

 Den administrativa bördan för stödmottagarna bör kontinuerligt följas upp systematiskt, med 
mål att förenklas. 

 Förenklingsarbetet bör dokumenteras och avrapporteras på ett transparant sätt. 

 Processen att åstadkomma integrering av miljöperspektiv i arbetet med strategiska planen bör 
utvärderas inklusive rollen för SMB i detta arbete. 

  

Går utvecklingen i rätt riktning – reflektion och återkoppling 

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

 Processer för att löpande reflektera tillsammans med flera aktörer och återkoppla utvecklingen 
till berörda aktörer bör införas. 

 Den lärande utvärderingen som beskrivits ovan har en viktig roll som underlag för återkoppling 
och reflektion över om utvecklingen går i rätt riktning samt för att föreslå eventuella åtgärder. 

 

Förändringsbehov 

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

särskilt i relation till hur en ökad miljöintegrering i lantbruk, landsbygdsutveckling och 

livsmedelssektorn kan åstadkommas. 

 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 bl a spridningsvägar.  

 Landskapsperspektivet inom skogsbruket samt mellan jord- och skogsbruk behöver stärkas för 
att bevara biologisk mångfald och skapa en funktionell grön infrastruktur. Behoven av gemensam 
landskapsplanering mellan olika markägare för att se till landskapets förmåga att producera olika 
ekosystemtjänster och bibehålla biologisk mångfald är stora.  

 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.  

 Skötsel av värdefulla skogsbryn bör öka för att gynna den biologiska mångfalden. 
Skogsbrynsmiljöer bör även ingå i regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 

 När det gäller fäbodar bör ett nationellt stöd införas i stället för GJP, där stödet villkoras av en 
utveckling av digitaliserad tillsyn och fossilfria transporter i övrigt. 

 Inga ytterligare övergångar till ekologiskt jordbruk bör ske förrän effekterna av detta på klimatet 
har klarlagts. 

 Omfattningen på det ekologiska jordbruket bör inte överstiga den inhemska efterfrågan. 

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

 Ambitionen att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, öka den svenska 
livsmedelsproduktionen bör i större utsträckning prägla den strategiska planen. 

 I strategin, för att minska utsläppen från jordbruket, bör fokus vara på effektiviseringar och att 
öka den inhemska produktionen, så att denna ersätter import av livsmedel som har större 
negativ klimatpåverkan. Behovet av att minska det stora matsvinnet bör adresseras 
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 Åtgärder som har positiva klimateffekter bör prioriteras högre inom GJP. 

 Villkoren för stöd bör systematiskt utformas för att stimulera begränsningar av 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, skapa förutsättningar för genomförandet av reduktionsplikt för 
arbetsmaskiner och fordon samt att ersätta transportbehov med digitala lösningar. 

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

 Överkompensationen av transporter med egen bil bör tas bort och ersättningen minskas från  
40 kr per mil till av Skatteverket angiven nivå (f n 18,50 kr). 

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

 Stödens utformning bör ge incitament till att digitala metoder för bl a kompetensutveckling, 
samarbete och tillsyn utvecklas och införs. 

 Ytterligare insatser bör genomföras för att minska den administrativa bördan av åtgärdsförslagen 
i den strategiska planen. 

 Inga försök görs med finansiella instrument. 

7.3.2 Förebyggande åtgärder 

Negativa miljöeffekter från strategiska planen kan förebyggas genom bl a de punkter som angivits 
ovan. Eftersom effekterna av strategiska planen är svåra att förutse är det av stor vikt att följa 
utvecklingen genom den uppföljning som föreslås ovan. Vidare är det av vikt att denna uppföljning, 
om utvecklingen ej verkar gå åt avsett håll, resulterar i diskussion, reflektion över samt insatserför att 
styra åt rätt håll igen.  

Förebyggande av negativa miljökonsekvenser kan också uppnås genom att den 
kompetensuppbyggnad och samverkan kring klimat, biologisk mångfald, vattenåtgärder m m som 
kommer till stånd och uppmuntras av stödmyndigheter, rådgivare, universitet med flera. Vidare 
förebyggs negativa konsekvenser genom stimulans till innovation, med cirkulär ekonomi, 
samhällstransformation och miljöåtgärder som fokus. 

 

8 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan 

I MKB:n ska finnas information om hur Sverige avser följa upp den betydande miljöpåverkan. För GJP 
och de strategiska planerna regleras uppföljning och utvärdering genom förordningar och andra 
regler och riktlinjer från kommissionen.  

8.1 Bestämmelserna enligt förordningen 

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:  
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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.  

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. 
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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. 

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 
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strategiska GJP-planen. De strategiska GJP-planernas samlade effekter ska enbart bedömas i 
efterhandsutvärderingen. 

8.2  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. 

På EU-kommissionens hemsida finns de viktigaste data när det gäller jordbrukssektorn och ekonomin 
för varje land och för EU182. Bilaga 1 till förordningen innehåller effektindikatorer, resultatindikatorer 
och outputindikatorer för vart och ett av de nio specifika målen183. För dessa finns framtaget 
analytiska faktablad184 för varje medlemsland som inkluderar data som redan finns tillgängliga för 
kontextindikatorer i det nya uppföljnings- och utvärderingssystemet (Performance Monitoring and 
Evaluation Framework, PMEF)185. 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.186 Detta 
gäller bland annat vilka kontextindikatorer som ska användas i rapporteringen. Dessa 
kontextindikatorer listas i Annex I till förordningen. 

                                                           

182 https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en 
183 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 
184 European Commission: Analytical factsheet for Sweden: Nine objectives for a future Common Agricultural 
Policy, September 2019 
185 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-

policy/cap-indicators/context-indicators_en 
186 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 

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en
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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Inom ramen för förhandsutvärderingen har tidigare gjorts 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 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 given187: 

 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 miljömålsuppföljningen188. 

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 prestationsöversyn189. 

Målvärden ska finnas för alla resultatindikatorer för alla år, men ett visst urval resultatindikatorer får 

skarpa mål som stäms av vissa år190. 

                                                           

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 
187 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). 
188 Några av indikatorerna är dock under utveckling. 
189 Jordbruksverket: Målberäkningar i strategiska planen, 2021-10-14 
190 Jordbruksverket: Målberäkningar i strategiska planen, 2021-10-14 
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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. 

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.  

 

Figur 14: 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.  
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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 5.2 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 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. 

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 


