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• Två fonder – en strategisk plan

• Mer självbestämmande till MS

• Uppföljning efter nyckeltal istället för regler

• Budgeten minskar - sannolikt

• Ökat fokus på miljö och klimat – oklart hur

• Utökade grundvillkor ersätter förgröning - undantag och 

utformning oklar

• Obligatoriskt att även ha miljö- eller klimatstöd inom pelare 1

Nya CAP - några ingångar på EU-nivå
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Tre allmänna mål och nio specifika mål
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CAP

2. Öka 
konkurrenskraft

en och 
marknadsorient

eringen med 
större fokus på 

forskning, teknik 
och digitalisering

3. Förbättra 
jordbrukarnas 

position i 
värdekedjan

4.Bidra till 
begränsning av 
och anpassning 

till 
klimatförändrin
gar samt hållbar 

energi

5.Främja hållbar 
utveckling och 

effektiv 
förvaltning av 
naturresurser 

som vatten, mark 
och luft6. skydda 

biologisk 
mångfald, 

stärka 
ekosystemtjänst
er samt bevara 
livsmiljöer och 

landskap

7.Locka unga 
jordbrukare och 

underlätta 
affärsutveckling

i 
landsbygdsområ

den

8.Främja 
sysselsättning, 
tillväxt, social 

delaktighet och 
lokal utveckling i 
landsbygdsområ

den. Ink 
bioekonomi och 

skogsbruk

9. Säkra, 
näringsrika och 

hållbara 
livsmedel, 

matsvinn samt 
djurskydd

1. Stödja 
jordbruksinkom
ster som det går 
att leva på och 

jordbrukets 
motståndskraft 
för att förbättra 

livsmedelstryggh
eten

Främja en smart, 

motståndskraftig 

och diversifierad 

jordbrukssektor 

som garanterar 

livsmedels-

försörjningen

Förbättra den 

socio-

ekonomiska 

strukturen i 

landsbygds-

områden

Stödja miljövård 

och klimatåtgär-

der och bidra till 

unionens miljö-

och klimatrela-

terade mål.

Horisontellt mål: Modernisera sektorn 

genom att främja och utbyta kunskap, 

innovation och digitalisering



• Står bakom en höjd ambition inom miljö och klimat

• Livsmedelsstrategin, landsbygdspolitiken och klimatmålen är ”nya” 

svenska prioriteringar där CAP kan innehålla viktiga instrument

• Förenkling - effektivisering - mindre risker

• Grundvillkor och ersättningar behöver samspela effektivt

• Det kommer bli förändringar av landsbygdsprogrammet

• Stöden kan inte lösa alla de utmaningar vi har, prioritering krävs

Nya CAP - svenska tankar
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• SWOT-analys            Bruttobehov (2019)

• Bruttobehov             Nettobehov (april2020)

• Utformning av åtgärder och strategisk plan 

för Sverige (ca sept 2020) 

• Strategisk plan hos KOM för godkännande 

(hela 2021)

• Budget och ersättningsnivåer 

– när det är möjligt med hänsyn till MFF     

och svenska budgetförhandlingar

Process för strategisk plan
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OBS – mycket är fortfarande oklart, t ex:

Regelverk från KOM

MFF-budget

Svensk budget

Svenska prioriteringar och KOM’s godkännande

Åtgärdsutformning, kontroll o sanktionssystem

Grundvillkor

Programstart och övergångsregler

Vilka förändringar är tänkbara?
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Obs ej skalenlig

Pelare 2 
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Pelare 2 från 2022, 

OBS principskiss

Pelare 1 från 2022



• Prioritering mellan olika ekosystemtjänster/marker/produktion?

• Breda eller spetsiga åtgärder i CAP? 

• Grundvillkor eller stöd?

• Vilka insatser vore lättare att hantera med nationellt system?

• Resultat- eller värdebaserade ersättningar i liten skala – för vilka insatser 

kan ett sådant system vara mer samhällsekonomiskt effektivt och rimligt?

• Förenkling av olika regelverk för ökad lönsamhet, lägre administrativa 

kostnader, ökad flexibilitet och mindre risk för fel

• Hur kan ökad kunskap, samverkan och innovation bidra till bättre 

måluppfyllelse?

• Insatser för att utveckla marknadskanaler och konsumentutbildning

Olika möjligheter framöver
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Vår uppgift är att se helheten!

Tack!
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