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genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
Näringsdepartementets Dnr N2020/01752/JL
Livsmedelsverket tackar för möjligheten att yttra sig om behovsanalysen i den strategiska
planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.
Livsmedelsverket stöder sammanfattningen i behovsanalysen. Livsmedelsverket
konstaterar att det finns en stark koppling bl.a. till FN:s globala utvecklingsmål, från jord
till bord-strategin samt till livsmedelsstrategin. Det poängteras att medlemsstaterna i sina
strategiska planer ska höja ambitionen på miljö-och klimatområdet. Livsmedelsverket
stöder också utgångspunkten att politiken ska bli mer resultatorienterad och fokusera på
måluppfyllelse istället för regelefterlevnad.
När det gäller förslaget om att de nuvarande tvärvillkoren tillsammans med det nuvarande
förgröningsstödet ska utgöra nya grundvillkor för jordbrukarstöd vill Livsmedelsverket
samtidigt påminna om behovet av att modernisera tvärvillkoren och göra dem mer
balanserade för olika sektorer.
Livsmedelsverket tar särskilt fasta på det särskilda målet 9: Se till att EU:s jordbruk
svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra och näringsrika
livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, matsvinn samt djurskydd. Verket ser
mycket positivt på kopplingen mellan livsmedel, hälsa och hållbarhetsaspekter.
Det är av stor betydelse att upprätthålla en god djurvälfärd och djurhälsa så att en fortsatt
låg användning av antibiotika säkerställs, vilket bidrar till att bekämpa
antibiotikaresistens. Ytterligare vill Livsmedelsverket lyfta fram behovet av ökad
samordning överlag mellan sektorerna, så att man i lagstiftningsarbetet och övriga
åtgärder kring både växtodling och djurhållning, även beaktar vilken inverkan åtgärderna
kan få på livsmedelssäkerheten. I detta sammanhang kan man nämna bl.a. minskad
användning av växtskyddsmedel, hantering av kadmiumhaltiga jordar samt
klimatanpassning i spannmålsodlingen och därmed kopplad förekomst av mykotoxiner.
Det är också angeläget att satsa på forskning och rådgivning inom klimatanpassning, för
att hjälpa sektorn att hantera extremt väder och dess inverkan på grödor.
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Livsmedelsverket noterar slutligen att flera av behoven och målen sammanfaller med
motsvarande mål inom från jord till bord-strategin, såsom uppmuntran till hållbar
konsumtion, minskning av matsvinn samt att öka förutsättningarna för konsumenterna att
göra medvetna val av hållbar konsumtion av livsmedel.

Beslut i detta ärende har fattats av Annica Sohlström, generaldirektör.
I den slutliga handläggningen har deltagit enhetschef Sofia Ardell och ämneskoordinator
Karin Bäckström, föredragande.
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