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I mitten av december 2021 fattade regeringen beslut om den svenska strategiska planen för
den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Den skickades in strax innan jul och EUkommissionen har nu 6 månader på sig att granska planen och därefter finns tid för dem att
ställa frågor till Sverige. Man beräknar att EU godkänner planen i september/oktober 2022
och att innehållet ska kunna börja gälla från och med 1 januari 2023.
Nu pågår mycket information om dess innehåll och Näringsdepartementets sakråd var en
möjlighet att ta del av den samt ställa frågor. Dock var möjligheten till frågor mycket
begränsad eftersom det var drygt 130 deltagare och alla frågor fick ställas via chatt. Det var
endast vikt mycket kort tid efter varje pass samt 10 minuter i slutet till frågor och det var
väldigt många som inte hann få svar på sina funderingar. Svar ska dock komma så
småningom enligt departementet.
Dock blev SRF medbjudna av HSSL att delta i en informationsstund med möjligheter till
frågor 9.2. Den informationen hölls av Carl-Fredrik Lööf, som har varit den sammanhållande
personen för den nya strategiska planen. Som han säger, "han kan lite om allt" men har
också varit med mycket länge och kan bakgrund, vem man kan lotsa frågor till etcetera
Vi var två deltagare med från SRF den 26.1 - Louise Westerberg från Gräsö och Anna-Karin
Utbult Almkvist från Missjö. Vi är båda skärgårdsbönder och engagerade i den
arbetsgruppen. Anna-Karin var med på mötet med HSSL 9.2
Eftersom materialet i planen är mycket omfattande, 722 sidor, så går det inte att kort
sammanfatta dess innehåll. CAP ska omfatta både pelare 1 (till exempel dagens gårdsstöd)
och pelare 2 (dagens landsbygdsprogram). Grovt sett vill man satsa mer på klimat och miljö,
större fokus på unga och aktiva lantbrukare, ökad svensk livsmedelsproduktion, förenklingar
samt mer nationell jordbrukspolitik.
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Man vill främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor, bland annat
genom höjda investeringsstöd och höjd budget för kompetensutveckling. Delar av
landsbygdsprogrammet ersätts med nationell landsbygdspolitik och 3 miljarder satsas
nationellt till bredbansstöd. Ökad budget för Leader.
En av de största förändringarna är att gårdsstödet dras ner med 25% vilket ska finansiera de
nya miljöersättningarna (eco-scemes). Detta är ett krav från EU och inte förhandlingsbart.
Man lyfter fram och höjer bland annat miljöersättningar vilka är viktiga för skärgården. Dock
ligger ersättningen för svårtillgängliga platser kvar likadan som den varit många år och den
hade vi behövt en höjning av.
En annan ersättning som är viktig för skärgården är kompensationsstödet. Det stödet har
fått en höjd budget. Kompensationsstödet ska kompensera för marker med sämre naturliga
förutsättningar för odling. Men, här finns fortfarande en del frågetecken och oklarheter
speciellt när det gäller ersättningsnivåer för öar, hur kartan ritats.
Sammanfattningsvis så var det väldigt bra att delta i både sakrådet 26.1 och informationen
9.2. Det har gjort oss uppmärksamma på ett antal frågor som vi missat vid tidigare sakråd
och förberedande arbete inför denna programperiod, bland annat öarnas hantering då
områden för kompensationsstöd tagits fram, både vad gäller karta och ersättningsnivåer. Så
nu pågår en intensiv kommunikation med Jordbruksverket om var vi fortfarande möjligen
kan lyckas påverka framtiden.
För den som är intresserad av att läsa mer
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/strategisk-plan-for-den-gemensammajordbrukspolitiken/
https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/u
ppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensammajordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen.pdf

Antecknat av Anna-Karin och Louise, 6 februari 2022 och 10 februari
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