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4. Den gröna arkitekturen

5. Nationellt 

genomförande 

Disposition 
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Tidsplan för förhandlingarna
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Förhandling i rådet 

Juni 2018 -pågår 

Ändringsförslag rådet 

förordning

Ändringsförslag EP 

förordning, efter EP 

valet – ny behandling

Förhandling i Europa 

parlamentet

Juni 2018- pågår  

Förberedelser i Sverige för nationell strategisk plan

Jan 2019-pågår



Svenska prioriteringar för framtida CAP
• Väsentligt minskad budget

• Marknadsorientering

• Stärkt miljö- och klimatambition

• Effektiv politik och förenkling

• Ökad konkurrenskraft –

Lika konkurrensvillkor

• EU-mervärde av EU:s jordbrukspolitik 

Prioriteringarna utgår från DS 2018:10 om framtida GJP



GJP BUDGETEN I PERSPEKTIV
(i löpande priser)
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EU-gemensamma mål

Mål och indikatorer, större frihet för länderna

Hur förvaltningen av stödsystemen ska gå till 

Landsbygdsutveckling 

Åtgärder in ramen för lokalt 

ledd utveckling (>5%)

Miljö- och klimatåtgärder 

(>30%?)

Sektors-

åtgärder 

(från 

CMO)

Takbelopp för stöden 

i pelare 1

Ev. kopplat stöd

Nytt miljö- och klimatsystem

Frikopplat inkomststöd

(basinkomst- +

omfördelningsstöd

Lantbruksrådgivning

Riskhantering

Stöd till unga (>2% av pelare 1 budget)

Tvärvillkor inkl förgröning

Pelare    2

Strategisk plan



Grön arkitektur – kommissionens förslag 

ökad ambitionsnivå
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Fler obligatoriska tvärvillkor (kallas grundvillkor i förhandlingen)

Miljöprogram P I

Förordning innehåller inte krav på omfattning

Åtgärder frivilliga jordbrukare

Miljöåtgärder i P II

Minst 30 % av landsbygdsprogrammet

Åtgärder frivilliga för jordbrukare

I princip samma som idag



• Förstärkta tvärvillkor 

• Förgröningen omvandlas till tvärvillkor

• Ökad avsättning av medel till miljö- och klimat

• Miljöprogrammet i pelare 1, ett-åriga åtgärder 

som är arealbaserade, frivilliga för lantbrukare

• Miljöåtgärder landsbygdsprogrammet som nu

Kommissionens förslag innebär
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• Bugetandelen som öronmärks för miljö-

och klimatåtgärder bör öka i båda 

pelarna

• Riktade åtgärder är mest effektiva

• Regeringen är positiv till nytt 

miljöprogram i pelare 1 

• Tvävillkoren ändras för att bli effektiva –

kostnader i proportion med miljönytta

• Skapa möjligheter för flexibilitet och 

regional/ nationell anpassning

Regeringens ståndpunkter om stärkt 

miljö- och klimatambition
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• ”Strategisk plan för CAP” 

omfattar både pelare 1 och 2

• Begreppet landsbygdsprogram 

försvinner efter 2021 (cirka)

• Länderna ska utforma tvärvillkor, 

ersättningar, kontroller mm för att 

på leverera mål och resultat, i 

stället för på detaljerade regler

Strategisk plan för Sverige 2021-2027
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Uppstartsfas

Faktaunderlag (SWOT, bruttolista 
över behov)

Analys- och bearbetningsfas

Bedömning och prioritering 
(nettolista över behov, förslag på 
åtgärder, administrativa frågor, 

budget)

Slutfas

Godkännande och förberedelse 
för införande (förhandla strategisk 

plan med KOM, slutföra arbete 
med nationellt regelverk)

Faser i arbetet med den strategiska planen
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SWOT
PM om nettobehov Strategisk 

plan

Förhandsutvärdering och MKB

2022?
nu



• Minskad totalbudget

• Ökade ambitioner för miljö och klimat

• Förenkling

• Fokus på resultat - på olika sätt

• Ettårig miljöersättning

• Stabilitet

Utgångspunkter för miljöersättningar

efter 2020
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