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Yttrande - Svar på remiss gällande Promemoria om
behovsanalys i den strategiska planen för
genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i Sverige
Jordbruket och tillhörande led i förädlingskedjan, utgör en viktig del av det halländska
näringslivet. Den framtida gemensamma jordbrukspolitikens utformning och
tillämpning i Sverige har därför en stor betydelse för såväl det halländska jordbrukets
utveckling som för den halländska landsbygden och för Halland som helhet.
Region Halland ansvarar tillsammans med Länsstyrelsen i Halland för framtagandet och
genomförande av Livsmedelsprogram Halland. Det övergripande syftet är att stärka
och utveckla livsmedelssektorn i Halland utifrån såväl regionala behov som för
målsättningar i den nationella livsmedelsstrategin.
Promemorian om behovsanalysen innehåller ett flertal viktiga och nödvändiga
övergripande målsättningar för en hållbar utveckling som kan mötas i den
gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Utifrån de erfarenheter som hittills har
framkommit i det mer operativa arbetet med vårt regionala livsmedelsprogram och
utifrån de behov som beskrivs i promemorian, vill Region Halland särskilt poängtera
behoven av insatser inom följande områden:






Jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan behöver stärkas genom utveckling av
olika mervärdeskoncept och starka varumärken. Primärledets andel av
produktens slutvärde behöver höjas. Insatserna för att tillvarata det förtroende
som finns hos konsumenten och den potential som finns för detta behöver
stärkas. Här vill Region Halland särskilt betona behov av att utveckla nya
affärsmodeller och utnyttjandet av digital teknik.
Ökat fokus på produktionsprocesser, marknad, företagsledning och
entreprenörskap. Ökad grad av integration med de befintliga nationella och
regionala innovationssystemen.
Marknadskompletterande insatser inom CAP för att underlätta
kapitalförsörjning för små företag på landsbygden.
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Behov av att attrahera entreprenöriella och innovativa personer att bosätta sig
på landsbygden för att främja utvecklingen av nya produkter och tjänster samt
att öka andelen attraktiva arbetstillfällen. CAP har här en roll att bidra till att
utveckla attraktiva landsbygder och livaktiga civilsamhällen.

På ett övergripande plan ser Region Halland förhållandena för att möta framtida behov
och skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling inom
jordbrukssektorn som relativt likartade mellan län med en hög andel jordbruksproduktion
och landsbygd. Region Halland har tagit del av Västra Götalandsregionens och SKR:s
yttranden och delar den inställning som VGR och SKR har delgivit. Region Halland ser att
de i många delar ligger väl i linje med de halländska behoven och vår syn på framtida
insatser och prioriteringar.
Region Halland vill särskilt lyfta fram och poängtera följande:


Jordbrukets och åkermarkens stora potential att ytterligare öka kolinlagringen i
marken genom utvecklade odlingsmetoder och odlingssystem som samtidigt
även kan bidra till bättre bördighet, markstruktur, vattenhushållning och
biologisk mångfald.



Det är angeläget att säkra tillgången till vatten som livsmedel och
dricksvattenresurs. Samtidigt behövs metoder och insatser som kan hantera
ändrade nederbörds och temperaturförhållanden för att bibehålla jordbrukets
konkurrenskraft. En stärkt vattenhushållning, effektivare vattenanvändning och
nya metoder inom detta område behöver stimuleras.



Regionerna ska ges en strategisk roll i beslut om regionala anpassningar
och övergripande beslut för de delar av den strategiska planen som avser
landsbygdsutveckling.



Landsbygdsutveckling bör ses som en del av det regionala utvecklingsarbetet i
länen och bör förtydligas i regionernas utvecklingsuppdrag



Det bör skapas synergier till övrigt utvecklingsarbete i länen och kopplingar bör
ske till regionernas regionala utvecklingsstrategier



Livsmedelsproduktion utgör en betydelsefull del av de globala
hållbarhetsutmaningar vi står inför. En ökad tydlighet behövs kring jordbrukets
och samhällets stora omställningsbehov för att kunna klara beslutade klimatoch miljömål. Region Halland saknar tydligare målsättningar och mer offensiva
ambitioner om de systemförändringar som kommer att krävas och som
samtidigt kan skapa nya affärsmöjligheter. Utmaningar som Jordbruks- och
landsbygdspolitiken kan bli ett viktigt verktyg för.
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Coronakrisen är ett exempel på en oväntad kris som tillsammans med andra
omvärldsförändringar tydligt pekar på behovet av en ökad krisberedskap för
hela livsmedelskedjan. Inom lantbruket behöver detta mötas av tydligt
utpekade insatser inom den gemensamma jordbrukspolitiken.



De stora utmaningar och omställningar som adresseras till jordbrukssektorn,
ställer stora fler och djupare kompetenser och kompetensförsörjning. Detta
innebär att länkarna mellan de olika delarna i kunskaps- och
innovationssystemet behöver stärkas.
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