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Uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken  

Regeringens beslut 
Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att inrätta 
ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en 
styrgrupp samt tillhandahålla ett kansli för nätverket. Jordbruksverket och 
Tillväxtverket ska ha varsin plats i styrgruppen. Jämn könsfördelning i 
styrgruppssammansättningen ska eftersträvas. 

Jordbruksverket ska årligen, senast den 22 februari, ta fram en skriftlig 
redovisning för föregående kalenderår över intäkter och kostnader hänförliga 
till nätverket, vilken verksamhet som bedrivits, vilka resultat som uppnåtts, 
hur verksamheten bidragit till målen för den gemensamma jordbruks-
politiken och målen för Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.  
Av redovisningen ska framgå hur intäkterna fördelas på tekniskt bistånd 
(TA-medel) ur den gemensamma jordbrukspolitiken, TA-medel ur Havs-, 
fiskeri- och vattenbruksprogrammet, projektmedel från respektive program 
eller plan samt övriga intäkter. Kostnaderna ska redovisas uppdelat på kansli, 
styrgrupp, externa kostnader samt verksamhet som utförts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 
2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer 
som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013.  Vidare ska det 
av redovisningen framgå hur medel fördelats i förhållande till 
aktivitetsplanerna som tas fram i enlighet med beslutet om Sveriges 
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strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 
(N2022/01849). 

Jordbruksverket ska i samråd med nätverkets styrgrupp senast den  
1 december årligen ta fram en budget för nästkommande kalenderår som 
följer samma struktur som den årliga redovisningen. I enlighet med den 
strategiska planen ska styrgruppen med hänsyn till budget och nätverkets 
uppgifter, löpande prioritera och följa upp nätverksinsatser. Prioriteringar 
ska omsättas i specifika mål som ligger till grund för hur tillgängliga resurser 
fördelas, vilket beslutas av styrgruppen. Dessa mål formuleras i 
aktivitetsplaner tillsammans med budgeten. 

Uppdraget ska utgå från kravet på kostnadseffektivitet och Jordbruksverket 
ska löpande informera Regeringskansliet (blivande Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet) om förändringar och arbetssätt som rör 
nätverket.   

Skälen för regeringens beslut 
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 
av den 2 december 2021 om strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt nätverk för 
den gemensamma jordbrukspolitiken för nätverkssamarbete mellan 
organisationer och förvaltningar, rådgivare, forskare och andra 
innovationsaktörer samt andra aktörer inom jordbruk och landsbygds-
utveckling på nationell nivå. Enligt förordningen bör de europeiska och 
nationella nätverken för den gemensamma jordbrukspolitiken ersätta det 
nuvarande europeiska nätverket för landsbygdsutveckling och 
innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket 
på unionsnivå (EIP-Agri-nätverket) respektive de nationella 
landsbygdsnätverken. Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 
2022/1864 av den 5 oktober 2022 om det europeiska nätverkets 
organisatoriska struktur och verksamhet och om upphävande av 
genomförandebeslut 2014/825/EU ersattes det europeiska nätverket för 
landsbygdsutveckling och EIP-Agri-nätverket med ett nytt europeiskt 
nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

I enlighet med beslutet om den strategiska planen (N2022/01849) ska 
Jordbruksverket inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nätverket), tillsätta en styrgrupp och ha ansvar för att 
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följa upp att nätverket genomför de uppgifter som framgår av regelverket 
(artikel 126, förordning [EU] 2021/2115). Det nationella nätverket ska vara 
ett öppet nätverk för nationella organisationer och myndigheter med 
koppling till målen för politiken. Nätverket ska också bidra till 
genomförandet av Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken och Havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammets mål ska nätverket fungera som en nationell 
plattform för utveckling av kunskaper och arbetssätt för 
landsbygdsutveckling. 

På regeringens vägnar 

  

Peter Kullgren  

 Wilhelm Wojtasik 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 
Finansdepartementet/BA och SFÖ 
Utbildningsdepartementet/F 
Miljödepartementet/NM och KL 
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM 
Riksdagen/miljö- och jordbruksutskottet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Ekologiska Lantbrukarna 
Landsbygdsnätverkets kansli 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Lokal Utveckling Sverige 
Matfiskodlarna 
Naturskyddsföreningen 
Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva 
Sveriges Biodlares Riksförbund 
Sveriges Fiskares Producentorganisation 
Världsnaturfonden WWF 
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