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Hur ser söktrycket ut?

• Söktryck varierar mellan länen

• Signaler från enstaka län att pengarna inte räcker

• Åtgång för alla vatteninvesteringar (våtmarker, dammar, 

tvåstegsdike, övrigt) 

• 353 miljoner totalt

• 146 miljoner är beslutade

• Ca 50 miljoner är under handläggning

• Ca 50 miljoner är bokade i s.k. 

förhandsbesked

• Omflyttning mellan län eller avrop?

• Söktryck miljöersättning för skötsel, prognos visar att 

avsatta pengar inte räcker- omfördelning pågår (beslut 

under våren)
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Arbete med nästa CAP
• Landsbygdsprogrammet + direktstöd=strategisk 

plan

• Förhandlingar kring regelverk pågår mellan EU 

kommissionen och medlemsländer

• EU parlamentet ska rösta om sina synpunkter 

(efter EU val)

• Många osäkerheter, troligen senarelagd start 

2022? 2023? Partiellt godkännande?

• Minskad EU budget för landsbygdsprogrammet, 

förslag ca 2 miljarder



Nytt jämfört med nu 

(enligt förslag)

• Mer tyngd på miljö & klimat

• Utökade grundvillkor ersätter tvärvillkor och 

förgröning t.ex. lämpligt skydd av torvmarker

• Miljösystem inom pelare 1 s.k. eco-scheme

• Samma möjligheter inom 

landsbygdsprogrammet som idag
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Jordbruksverket arbete

• Bistår Näringsdepartementet med utredningar,  

deltar i arbetsmöten, bilateraler m.m. på EU nivå

• Hittills fokus på sådant som till stor del styrs av EU 

t.ex. tvärvillkoren

• ”Interna beställningar” t.ex. förenklat 

landsbygdsprogram (antal stöd), överlappande 

stöd, övrig offentlig finansiering, hantering av 

åtagandeplaner (betesmarker), kostnader för 

ändringar i IT-system etc.

• Samverkan med andra myndigheter



Hur göra inspel?

Näringsdepartementet bjuder in till sakråd för berörda 

aktörer. Kolla med er organisation om ni deltagit/får 

inbjudan!

Inspel skickas som skrivelse till Näringsdepartement, 

gärna med kopia till Jordbruksverket

Näringsdepartementet

• Projektledare Näringsdepartement Carl-Fredrik Lööf

• Projektledare Jordbruksverket Anna Blomquist



Övrigt

• Resultat- och värdebaserade ersättningar

• Skifte från fokus på kostnader för skötselvillkor 

och inkomstbortfall till en värdebaserad 

ersättning för resultat

• Pilot inom ramen för Interreg projektet 

Waterdrive (SLU) pågår 2019-2021

• Deltagande i LIFE IP Rich Waters, 

• vilka styrmedel som är mest effektiva för att 

minska övergödning från jordbruk

• Fördjupad uppföljning miljöinvesteringar

• Ev. studie om multifunktionella våtmarker
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