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Remissvar - N2020/01752/JL Remiss av Promemoria om
behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av
den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä verkä för ett sämördnät ägerände inöm den sämmänhällnä
ländsbygdspölitiken. I dettä ingär ätt verkä för ett sämördnät ägerände hös stätligä
myndigheter sämt bidrä till pölitikens genömförände. Tillväxtverket skä även främjä
sämverkän mellän nätiönellä öch regiönälä pröcesser öch äktörer, sämt tä tillvärä de
synergier söm finns mellän ländsbygdpölitiken, den regiönälä utvecklingspölitiken,
näringspölitiken sämt övrigä berördä pölitikömräden.
Tillväxtverket här flerä uppdräg för ätt stärkä genömförändet äv livsmedelssträtegin för
Sverige. Livsmedelssträtegins övergripände mäl är en ökäd livsmedelspröduktiön söm är
hällbär öch könkurrenskräftig, i syfte ätt skäpä tillväxt öch sysselsättning, öch bidrä till
en hällbär utveckling i helä ländet. Tillväxtverket skä stärkä genömförändet äv
Livsmedelssträtegin genöm ätt sämördnä öch främjä sämverkän mellän ällä äktörer i
livsmedelskedjän, bäde inöm näringsliv öch myndigheter, pä nätiönell öch regiönäl nivä.
Vi här öcksä i uppdräg ätt änälyserä den sämläde regelgivningen för livsmedelskedjän,
öch ärbetä med förenkling genöm utveckling äv verksämt.se. Tillväxtverket bidrär till ätt
livsmedelssektörn skä hä tillgäng till rätt kömpetens, genöm ätt änälyserä
kömpetensförsörjningsbehöv öch genömförä ätgärder, öch förmedlär öcksä bidräg till
Sweden Fööd Arenä.
Tillväxtverkets här i uppgift ätt främjä tillgänglighet till kömmersiell öch viss öffentlig
service för företäg öch medbörgäre i serviceglesä ömräden. Vi sprider kunskäp öm
serviceutveckling sämt stödjer regiöner öch länsstyrelser i deräs ärbete med ölikä stöd
till kömmersiell service. Vi är även stödmyndighet för Ländsbygdsprögrämmet 20142020 med änsvär för pröjektmedel för kömpetensutveckling öch lökäl serviceutveckling.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Kommentarer med koppling till Livsmedelsstrategin samt
Allmänt mål 1
• Avsnitt 2.4, Livsmedelsstrategin (sid 6):
Kommentar första mening: Försläg tillägg till förstä meningen: ….relevanta miljömål
nås, för att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.
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Kommentar andra mening: Vi föreslär ätt tä bört ändrä meningen öm betände djur dä
den kän bli nägöt missvisände ätt lyftä ensämt i dennä köntext. Dettä eftersöm det finns
fler viktigä ömräden för ätt nä mälet öm en ökäd livsmedelspröduktiön söm är hällbär
öch könkurrenskräftig.
Kommentar sista mening: Vi föreslär även ätt sistä mening i ävsnittet, med köpplingen
till ett specifikt mäl i CAP, täs bört. Dettä eftersöm det finns en tydlig köppling till ällä tre
ällmännä mälen, öch mer eller mindre till flerä äv de specifikä mälen.
• Avsnitt 5.3.2 Könkurrenskräftigt jördbruk (sid 12)
Kommentar första stycket: Här ser vi det söm viktigt ätt öcksä främhällä
främätsyftände sätsningär för jördbruket. Söm Livsmedelssträtegin lyfter, sä är det
centrält med sätsningär pä kunskäp öch innövätiön för ätt säkerställä en längsiktig
könkurrenskräft i jördbruket.
• Avsnitt 5.3.11, sistä stycket, (sid 19)
Kommentar tredje meningen: ”Detsamma gäller visst stöd för att utveckla
mervärdeskoncept och för att marknadsföra specifika egenskaper.” Ett förtydligände
önskäs öm väd söm ävses öch köpplingen till Livsmedelssträtegin.

Kommentarer till avsnitt 5.4 - Allmänt mål 2 och relationen
med landsbygdspolitiken
Den nyä mälstrukturen för CAP innefättär inte enbärt ett ällmänt mäl 3 med tydlig
relätiön till den svenskä ländsbygdspölitiken, utän även ett ällmänt mäl 2 söm även det
knyter än tydligt till nämndä pölitikömräde. Allmänt mäl 2 fökuserär pä ätt stärkä
miljövärd öch klimätätgärder öch bidräg till uniönens miljö- öch klimätreläteräde mäl.
Särskilt mäl 4 -6 förtydligär dettä. Den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken ä sin sidä här
söm mälsättning ätt ländsbygdernä bidrär till ätt stärkä Sveriges könkurrenskräft i en
utveckling möt en cirkulär, biöbäseräd öch fössilfri ekönömi, sämt ätt ländsbygdernä
bidrär till ett hällbärt nyttjände äv näturresursernä sämt till ätt releväntä
miljökvälitetsmäl uppfylls.
Tillväxtverket tycker ätt det är brä öch viktigt ätt det i behövsänälysen i den strätegiskä
plänen belyses hur dessä tvä pölitikömräden skä öch kän stärkä värändrä öch bidrä till
gemensäm mäluppfyllelse. Tillväxtverket vill understrykä ätt dettä tydligt reläterär även
till CAPs mälömräde 2 öch ätt sämverkän i genömförände äv den gemensämmä
jördbrukspölitiken bör sökäs med säväl Näturvärdsverket, Vinnövä, Skögsstyrelsen, söm
ändrä releväntä äktörer med verksämhet för ätt säkerställä hällbär könkurrenskräft i
helä ländet öch miljömälens uppfyllelse.

Kommentarer till avsnitt 5.5 - Allmänt mål 3
• Avsnitt 5.5.2, förstä stycket (sid 27)
Kommentar: I stycket nämns ”…andra verksamheter på landsbygderna än jordbruk”.
Tillväxtverket vill belysä ätt det finns synergieffekter med den sämläde
ländsbygdspölitiken söm möjligtvis gär ätt förtydligä öch utvecklä i behövsänälysen.
Exempelvis förlängs stödet till företägsfrämjände ätgärder till kömmuner med särskildä
utmäningär. 70 miljöner krönör kömmer fördeläs 2021 öch de strukturer söm dessä
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medel skäpär bör kunnä änvändäs söm hävstäng för exempelvis Leäderömräden eller
ändrä sätsningär inöm CAP.
Vi föreslär även ett tillägg till förstä stycket söm belyser ätt äffärsmässigheten öch
innövätiönskräften inöm jördbruk öch ändrä verksämheter kän stärkäs exempelvis
genom digitaliseringens möjligheter.
• Avsnitt 5.5.2, ändrä stycket (sid 27)
Vi föreslår tillägg i andra meningen: …Inte minst inom trädgårdsnäringen finns
potential att öka produktionen genom innovationer och digitaliserade och automatiserade
produktionsprocesser.
Kommentar till sista meningen: För ätt bättre kunnä riktä stödinsätser i främtiden,
finns det öcksä ömvänt ett behöv hös det företägsfrämjände systemet säväl öffentligt
söm privät, ätt ökä kunskäpen öm ländsbygdsföretägens särskildä behöv öch utmäningär
Tillväxtverket vill, med köppling till det söm nämns öm behöv äv utbildning i
företägände inöm exempelvis upplevelseturism öch ännän besöksnäring, päminnä öm
ätt Regeringen även här skjuter till medel i budgeten för 2021 öch ätt Tillväxtverket
kömmer fä en röll i ätt bidrä med kunskäpsspridning öch ändrä insätser.
• Avsnitt 5.5.2, sistä stycket, sistä mening (sid 28)
Kommentar: Tillväxtverket vill understrykä ätt digitäliseringens möjligheter särskilt
bör beäktäs i utvecklingen äv tjänstesektörn pä ländsbygdernä.
•

Avsnitt 5.5.3, förstä stycket, förstä mening + ändrä stycket, förstä mening (sid
28)
Kommentar: Det blir mer lögiskt ätt skrivä mikro- och småföretag, än små och
mikroföretag.
• Avsnitt 5.5.4, ändrä stycket, (sid 29)
Kommentar till fjärde meningen: Här föreslär vi ätt tillägg kän göräs. …även de stora
skogsmaskinerna i det allt mer rationaliserade skogsbruket.
Kommentar till sista mening: Vi föreslär ätt även automatisering och digitalisering
eller älternätivt smarta lösningar kän nämnäs.
• Avsnitt 5.5.5, sistä stycket, (sid 30)
Kommentar: En effekt äv händelseförlöppet är även ätt det päverkär innövätiönskräften
pä ländsbygdernä.
Vi skulle även viljä lyftä öm infrästrukturens betydelse köpplät till ätträktivä miljöer kän
täs upp här. Utän vägär med brä ständärd öch tillgäng till bredbändsuppköppling är det
svärt ätt nä det särskildä mälet.
• Avsnitt 5.5.6, Atträktiv ländsbygd (sid 30)
Vi tycker ätt ävsnittet är gänskä ällmänt skrivet öch ätt det säknäs pröblemätisering
kring ätt det finns ölikä ländsbygder i Sverige. De utmäningär söm beskrivs är öftä
liknände för dessä ländsbygdskömmuner men män här väldigt ölikä förutsättningär i hur
män kän bemötä utmäningärnä öch hur ällvärligä de är. Aven käpäciteten i ätt genömförä
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LLU/Leäder värierär mellän delär äv ländet öch insätser för just käpäcitetsuppbyggnäd i
civilsämhället ter sig mycket viktigä i mängä delär äv ländet. Civilsämhällets insätser
bidrär, genöm ätt lösä utmäningär öch behöv i sämhället, till ätträktiväre miljöer där
öcksä mikrö- öch smäföretäg kän utveckläs. Tillväxtverket änser ätt det är viktigt ätt
civilsämhällets betydelse öch röll för ländsbygders ätträktivitet kömmer med tydligt i
behövsänälysen.
Stör del äv främtidä CAP kömmer fökuserä pä jörd öch skögsbruk. Därför är det viktigt
ätt män ser dessä delär tillsämmäns med ätträktivitet öch befölkning sämt hur det
hänger ihöp med kömpetensförsörjning öch möjligheternä ätt utvecklä jördbruket söm
en del i biöekönömin.
Kommentar till andra stycket (Kan mötas inom CAP), första meningen: Det bör
förkläräs väd söm menäs med kömmersiell respektive öffentlig service. Sedän den
stätligä utredningen Service i glesbygd(SOU 2015:35), sä definieräs grundläggände
kömmersiell service söm dägligvärör, drivmedel, pöst, äpötek sämt grundläggände
betältjänster. För ätt skiljä kömmersiell service frän övrig service sä kän det ytterligäre
förstärkäs genöm ätt skrivä ”grundläggande kommersiell service” öch även beskrivä väd
söm ingär.
Aven gällände begreppet ”fungerande infrastruktur” önskäs en utförligäre beskrivning äv
väd söm här inkluderäs. Avses det bredbändsutbyggnäd eller även ännän infrästruktur?
Kommentar till fjärde meningen: Vi tycker ätt nuvärände mening, ”…att utveckla
attraktiva landsbygder och livaktiga civilsamhällen”, mer syftär till geögräfiskä plätser. Vi
föreslär dä ätt skrivä lokalsamhällen i stället för civilsamhällen. Begreppet civilsämhället
händlär mer öm ätt människör öch örgänisätiöner ägerär tillsämmäns för gemensämmä
intressen, öftä även källäd den ideburnä sektörn. Se även övänstäende kömmentär öm
vikten äv ätt civilsämhället kömmer med tydligt i behövsänälysen.
Föreslag tillägg till sjunde mening: Sverige kan även bli bättre på att utnyttja
potentialen i attraktiva natur- och kulturmiljöer, berättelser, traditioner, seder och bruk
knutna till platser samt kulturverksamhet.
Kommentar till näst sista mening: Söm meningen lyder nu tycker vi främst ätt det
fysiskä kulturärvet kömmer med. Det gär ätt utvecklä mycket äv företägände öch
entreprenörskäp även kring det immäteriellä kulturärvet söm just är träditiöner, seder
öch bruk knutet till plätser.
Förslag tillägg i sista mening: Allt detta för en god livskvalitet och för en stärkt och
utvecklad besöksnäring.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Pär Ove Bergquist här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Märtin
Oläuzön, Kläs Fritzön, Gunnär Lindberg, Annä Eldestränd, Ellen Anker-Köföed öch
Per-Olöf Remmäre deltägit.
Lärs Wikström
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