Stockholm oktober 2020

Välkommen till sakråd!

Jag vill bjuda in er organisation till ytterligare ett sakråd, denna gång digitalt,
om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.
Syftet med sakrådet är att informera er om läget i arbetet med den nationella
strategiska planen. Vid sakrådet kommer Jordbruksverket att presentera sitt arbete
med att utforma förslag till åtgärder. Näringsdepartementet kommer också att kort
informera om de pågående förhandlingarna och om departementets arbete med
den strategiska planen.

Varmt välkommen!

Jennie Nilsson,
Landsbygdsminister

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att i en avgränsad sakfråga ta del av
kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och andra relevanta
aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens
underlag. Utifrån den särskilda kompetens och erfarenhet som er organisation har i
sakfrågan bedömer regeringen att er organisation kan bidra på ett värdefullt sätt.
Läs mer om sakråd på regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad.
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till mötet behandlas av Näringsdepartementet enligt reglerna
i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att genomföra mötet. Det sker med stöd av
allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet och sparas
endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. Den registrerade har rätt att få veta vilka
personuppgifter som behandlas och rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan skickas till
n.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/om-webbplatsen/regeringskanslietsintegritetspolicy hittar du mer information om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar
personuppgifter

Program
Tid: Måndagen den 9 november, kl.10.00−13.45. Vi tar avbrott för lunch kl 11.45−12.30
Plats: Skype
Anmälan: Vänligen meddela ert deltagande, max 1 uppkoppling per
organisation. Anmälan ska ske senast fredagen den 30 oktober via länken
nedan.
Övrigt: Vid mötet kommer en chattfunktion finnas och vi
kommer att återkoppla i slutet av mötet. Ni kommer även
att beredas möjlighet att lämna inspel digitalt efter mötet.
Mer information om detta kommer innan mötet.
Program
10.00 Inledning
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet
10.15 Pågående förhandlingar och nationellt genomförande
Näringsdepartementet
10.30 Introduktion och åtgärder Allmänt mål 1
Jordbruksverket
11.15 Åtgärder Allmänt mål 2
Jordbruksverket
11.45 Lunch
12.30 Åtgärder Allmänt mål 3
Jordbruksverket
13.00 Återkoppling på chattfrågor
13.15 Framtida jordbrukspolitiken
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
13.30 Sammanfattning
13.45 Mötet avslutas

