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om behovsanalys i den st rat egiska planen for gen omforandet
av den gemensamma jordbrukspolit iken i Sverige med
tillhora nde Bila ga 1

I juli 202 0 kom EU overens en långtidsbudget for EU samt ett aterhamtningspaket
efter Covid 19-pandemin. Sveriges strategi har varit att hålla nere EU-avgiften och
nu komm er jordbruksbudget en for EU att minska med 10 % jamf rt med dagens
budget Sverige har t ill skillnad från andra lander daribland våra grannlander inte
annu lycka ts forhandla t ill sig mer pengar till Landsbygdsprogrammet vilket gor att
man b eh aver skjuta till nat ionella mede! om man vill uppnå det som tidigare varit
innehåll i programmet samt t ex nationella livsmedelsstrat egin, EU:s
hållbarh etsstrategi Gr een Deal och Farm to Fork. Nu kommer detta ske vilket ar
gladjan de.
Region Vastmanland anser att r egeringens ambition att minska an talet atgarder for
att aka flexibiliteten och måluppfyllelsen ar p ositiv och lovvard. Men detta
forutsatt er att de behov som finns i bruttolistan och som lamnas utanfor CAP och
regeringens nett olista hant eras via nationella insatser och samordning med andra
fonder . Vilka behov som kommer att kunna b emotas inom CAP styrs av de
ekonomiska forutsatt ningarna som annu ej ar fard igforh andlade.
Positivt a r ocks a regeri ngens int enti on att minska den adminis trat iva bordan for
stodsokan de och administrera nde myn dighet er. Detta bor genomsyra arb et et m ed
de olika atgardernas utfo rmnin g. Vad som kommer att ingå och de enskilda
atgar dernas utform ning kommer att bli avgorande for att kunna nå malen inom CAP
och for att undvika de negat iva resultat som Riksrevisione ns granskn ing (RiR
20 18.26) påtalade vid sin granskning av Landsbygdsprogrammet 2014- 2020. Det
faktum at t dessa grundlaggande forutsattningar annu ej ar pa plats gor det svart att
satt a in p romemorian och nettolistan i ett storre sammanhang och se vilka
konsekve nser den leder till.
Tva omra den som pekas ut i promemorian som inte mojliga att bemota ar
skogsfrågorna och forskning. I SWOT-analysen namns dock beh ovet av forskning
inom fler a om råden som en forutsattning for att kunna nå många av de mål som
finns inom CAP men aven for att nå nat ionella mål. Aven skogen lyfts fram som en
viktig r esurs for att nå många av miljomalen . Skogen ar dessutom en viktig
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basin dustri inte bara for vart lan ut an aven nationellt. Darfor ar det vikt igt att bagge
dessa om råden och behoven knutna t ill dessa frågor t as om hand på ett adekvat satt
på nation ell nivå.
I promem orian/ nettolistan finns hanvis ningar till de fiesta av de behov som finns
med på Jordb ruksverkets bruttolista och om dessa helt eller delvis kan hanteras
inom CAP. Dock ar det i många fall otydligt vad som menas med delvis. Vad ska/ kan
skotas in om CAP respektive nat ionellt. Viktigt ar dock att inget faller mellan
st olarna, det som slapps i CAP måst e tas om hand nationellt. Darfor viktigt att
Sverige d river en stark landsbygdsp olitik och som ett exempel genomfor
livsmedelsstrategins alla delar.
Jordbruks politiken/ landsbygdsp olitiken får inte bli en isolerad varld, avskilt från
ovri g po li tik. Det får int e bli ett vi och dom. Allt hanger ihop men olika områden h ar
olika for utsatt ningar for att kunna utvecklas. Det far inte bli mur ar mot ovrigt
nari ngsliv och forskning. I den nyligen an tagna Regionala utvecklingsstrat egin, RUS,
f r Vastmanland ar grona nari ngar och landsbygdsutveckling ett viktigt omrade.
Region Vastmanland anser darfor att landsbygdsutvecklingen ska vara knut et t ill
r egional utveckling och inte var ett eget spår.

Nagra områden som Region Vast manland sarskilt vill t rycka på:
•

Många som lamna r landsbygden for hogre utbi ldni ng kommer inte tillbaka.
For att motverka dett a ar det viktigt att sakerstalla tillgangen av utbildning i
naromra det, fran naturb ruksgymnasier, KY-utbi l dnin gar till
h ogskola/ universitet. Vikti gt for oss i Vastm anland ar darfor exempelvis att
SLU:s olika verksamhet er i r egionen kan finnas kvar och utvecklas,
Skogsmastarskola n i Skinnskatteb erg och Ridskolan i Stromsholm. Int e
m inst eftersom man i SWOT-analysen lyfter hastnaring en som en bransch
som h ar st or utvecklingspotent ial samt skogen som kommer att var en viktig
p usselbit for att nå ett fossilfritt samhalle.

•

Aven viktigt att det ges mojligh eter till olika typer utbildningar såsom
egenst udier, distans e t c. Befolkningen på landsbygden ar int e h omogen och
en losning passar inte alla. En grun dlaggan de forutsatt ning for detta ska
ku nna r ealiseras ar att det finns en stabil och snabb IT-infrastruktur aven
ut anfor tatort erna.

•

Et t livslangt l r ande bli r allt viktigare for att bibehålla och aka kompetensen
i e n allt mer digitaliserad varld dar kunskap ar en farskvara. Ett okat
ku nskapsinnehåll i arbetsuppgifterna kraver att individ en tar ett st ort
an svar for detta men for utsatt ningarna maste aven finnas.
Vi blir också allt aldre och aktiva upp i åldrarna aven i arb etslivet. En
åldran de b efolkning med god utbildning som ar aktiva både i arbetslivet och
i sociala sammanhang kommer darfo r att vara en t illgång for landsbygden.
Int e minst behaver vi sakerst alla att det digitala utanforskapet minskar.
Ku nskapsoverforingen och kittet mellan genera tioner ar en viktig del for
landsbygdens utveckling.
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•

En snabb och robust IT-infrast ruktur ar mycket viktigt for att samhallet ska
k unna digitalis era fullt ut vilket ar en forutsattning for att kunna nå många
av målen både i CAP och nat ionellt. Detta galler i stort sett inom alla
a mnesomraden.
Ett fortsatt stod till utbyggnaden av bredband ar nodvand igt for att vi ska na
b redb andsmålen, oavsett t eknik. Bredband finns med i prom emorian med
k omm entar att detta behov kan motas inom CAP. Detta ar dock tveksamt.
Region Vastmanlan d anser att fragan lampligen hant eras inom det nya
n ationella bredbandsstodet som ligger under Post och Telestyrelsen.
Jordbruksverket har aven sjalva i sitt forslag till v ergangsprogram for
Landsbygdsprogrammet 2020- 2022 foreslagit att br edbandsstodet ska tas
b ort u r Landsbygdsprogrammet och flyttas till det nya nat ionella
b redb andsstodet.
Region en har genom den regionala bredbandskoordinatorn ingående
kunskap om lokala forhållanden och har dårfor en mycket viktig roll att fylla
n år det galler den fortsatt a utbyggnaden och prioriteringen av de st admede!
s om ar nodvan diga for att vi ska kunna nå bredbandsmålen. Region
Vastmanland anser darfor att erbjudandet om att uppratth alla tjans ten som
r egional bredbandskoordinat or skall forlangas, i forsta hand till 2025.

•

Att forbattra den socioekonomiska st rukturen pa landsbygden ar nodvandigt
for att uppnå en social, ekologiskt och ekonomisk utveckling av våra
landsbygdsområden. Ett talande exempel på detta ar att utbildningsnivå ar
lagre p å landsbygden an i storstadsregionerna och många unga, flickor i
h ogre utst rackning an pojkar, lamna r landsbygden for utbil dning och mer
kvalificerade arbeten for att inte at ervanda. Det galler dock int e bara att
lo cka nya innevånare utan aven få de som bor på landsbygden att stanna och
u tvecklas. Befolkningen på landsbygden ar inte homogen och dårfor behaver
m an anpassa och se till behoven for olika gr upper. Jamlikh et och
jamstalldh etsp erspektivet kopplade till dessa frågor saknas nastan helt i
p romemor ian.
Men for en attraktiv landsbygd kr avs int e bara intressanta arbetsuppgifter .
Det ar också viktigt med skala, barnomsorg, kommersiell service,
kollekt ivtrafik, fritidsaktiviteter mm. Det finns ett stort socialt kapital på
la ndsbygden med stark a natverk som det galler att ta vara på. En vag for att
gora dett a och skapa en levande landsbygd ar via Leader-m odellen. Dår for
an ser Region Vastmanland att det ar viktigt att hela Sverige får denna
m ojligh et. Under nuvarande program period har dock detta inte varit fallet .

•

Urbaniseringen ar en stark t rend och påverkar inte minst
samhallsplaneringen, regler och riktlinjer. Staden har blivit n orm. Vi måste
d ock se och forstå de olikhet er som finns och anpassa oss darefter. Det ena
ar int e bått re an det andra. Platserna har bara olika forutsattni ngar.
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Vi maste aven motverka den bild av landsbygden som ett steg efter och
att ityd er som exempelvis att landsbygdens inn evanare ar oforetagsamma e t
c. Vi b eh aver lyfta fram kreativiteten och framatandan.
•

Region Vastmanland valkomnar EU-kommissionens forslag att
m edlemsstaterna ska h oja ambitionen pa miljo- och klimatområdet.
Gr ona nari ngarnas roll i cirkular ekon omi b eh over lyftas koppla t till
la ndsbygdens resurser. Liksom de olika ekosystemtjanster som landsbygden
p roducerar. Dessa ar viktiga inte bara for att minska anvandningen av fossila
b r anslen och for att skapa en biobaserad ekonomi utan aven for att skapa
h allbara stader.
Exemp el på nationella satsningar for detta ar exempelvis Klim atklivet men
aven exempelvis Region Vastmanlan ds eget program for cirkulara
m aterialfloden kan lyftas fram.

•

Landbaserat vattenbruk ar en intressant framtidsnisch och i kombination
m ed lantbruk finns miljomassiga vinster att hamta hem. For att int e denna
utveckling ska hammas bor det redas ut var <lessa frågor ska ligga, inom CAP
eller in om fiskerifonden.

•

For landsbygden ar tillgangen till bostader av storsta vikt. Har kan det fin
n as
en konflikt mellan att ta jor dbruksmark i anspråk kontra samhallsnytt a.
Detta ar någont ing som behaver ut redas for att ta fram klarare riktlinjer så
at t bedom ningen blir tydlig och f r utsagbar, exempelvis via en battre
klassificer ing av jordbruksmarken.
Men aven hur man ska kunna utveckla b oendet i kansliga miljoer, kultur- och
naturmiljoer e t c bor stud eras. Detta skulle kunna utvecklas genom att
anvanda olika typer av landskapskarakt ars analyser.
Man bor aven t itt a på hur man ska underlatta flyttk edjor på landsbygden.
Manga aldre vill exempelvis bo kvar men det saknas ofta mindre anpassade
b ostader. Manga gånger ar det också svårt att få lån t ill nyproduktion och
aven r enovering av aldre byggnader p g a fastigh etspriserna.

•

Livsmedelsstrategin, starkande av jor db rukarnas stallning i
livsmedelskedjan och sjalvforsorjni ngsgra den vid kr is ar viktiga nat ionella
frågor s om b or synkroniserat med Landsbygdsprogrammet. Vikt igt att det
ar tydligt vad som h or h emma var.

Behov som finns med i SWOT-analysen och brutt olistan m en som hamnar utanfor
netto listan , dock vikti ga att a dr ess era enligt Region Vastmanland:
•

Olika konsumentfrågor såsom att få kons umenterna att gora medvetna val
exemp elvis att efter fråga mer lokala produkt er. Vi går mot att minska
kott konsumtionen men då viktigt att det kott vi konsumerar ar så lokalt
producerat som mojl igt. Ocks a viktigt att kunna mota den okande t renden
m ot mer vegetabilier i kost en med framtagande av inh emska produkter.

4 (5)

Dat um 20 19-05-29
Diarienum mer RV200861

················· ·····•····•····•· ········· ·························· ······•·················· ······· ····· ···········•····•· ····················· ··

•

Hur vi hant erar de okande viltskadorn a inom lantbruket ar en viktig fråga
s om om inte den ska hanteras inom CAP måste diskut eras.

•

Exempel på insatser som enligt Region Vastmanland lampar sig att skata på
n ationell nivå ar bevarandet av hotade husdjursraser. I promemorian
foreslås dock att bevarandet av husdjursgenetiska resurser ska ingå i CAP
m edan bevarandet av vaxtgenetiska resurser ska skotas nationellt.

Regi
Vastmanlan d

For Region Vastmanland

Denise Norst rom

Anders Ahlund

Regionstyrelsens ordforande

Region dir ekt or
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Region Västmanlands svar på remiss angående Promemoria
om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet
av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige med
tillhörande Bilaga 1
I juli 2020 kom EU överens en långtidsbudget för EU samt ett återhämtningspaket
efter Covid 19-pandemin. Sveriges strategi har varit att hålla nere EU-avgiften och
nu kommer jordbruksbudgeten för EU att minska med 10 % jämfört med dagens
budget. Sverige har till skillnad från andra länder däribland våra grannländer inte
ännu lyckats förhandla till sig mer pengar till Landsbygdsprogrammet vilket gör att
man behöver skjuta till nationella medel om man vill uppnå det som tidigare varit
innehåll i programmet samt tex nationella livsmedelsstrategin, EU:s
hållbarhetsstrategi Green Deal och Farm to Fork. Nu kommer detta ske vilket är
glädjande.
Region Västmanland anser att regeringens ambition att minska antalet åtgärder för
att öka flexibiliteten och måluppfyllelsen är positiv och lovvärd. Men detta
förutsätter att de behov som finns i bruttolistan och som lämnas utanför CAP och
regeringens nettolista hanteras via nationella insatser och samordning med andra
fonder. Vilka behov som kommer att kunna bemötas inom CAP styrs av de
ekonomiska förutsättningarna som ännu ej är färdigförhandlade.

RV1000, v5.0, 2017-05-16

Positivt är också regeringens intention att minska den administrativa bördan för
stödsökande och administrerande myndigheter. Detta bör genomsyra arbetet med
de olika åtgärdernas utformning. Vad som kommer att ingå och de enskilda
åtgärdernas utformning kommer att bli avgörande för att kunna nå målen inom CAP
och för att undvika de negativa resultat som Riksrevisionens granskning (RiR
2018.26) påtalade vid sin granskning av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Det
faktum att dessa grundläggande förutsättningar ännu ej är på plats gör det svårt att
sätta in promemorian och nettolistan i ett större sammanhang och se vilka
konsekvenser den leder till.
Två områden som pekas ut i promemorian som inte möjliga att bemöta är
skogsfrågorna och forskning. I SWOT-analysen nämns dock behovet av forskning
inom flera områden som en förutsättning för att kunna nå många av de mål som
finns inom CAP men även för att nå nationella mål. Även skogen lyfts fram som en
viktig resurs för att nå många av miljömålen. Skogen är dessutom en viktig
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basindustri inte bara för vårt län utan även nationellt. Därför är det viktigt att bägge
dessa områden och behoven knutna till dessa frågor tas om hand på ett adekvat sätt
på nationell nivå.
I promemorian/nettolistan finns hänvisningar till de flesta av de behov som finns
med på Jordbruksverkets bruttolista och om dessa helt eller delvis kan hanteras
inom CAP. Dock är det i många fall otydligt vad som menas med delvis. Vad ska/kan
skötas inom CAP respektive nationellt. Viktigt är dock att inget faller mellan
stolarna, det som släpps i CAP måste tas om hand nationellt. Därför viktigt att
Sverige driver en stark landsbygdspolitik och som ett exempel genomför
livsmedelsstrategins alla delar.
Jordbrukspolitiken/landsbygdspolitiken får inte bli en isolerad värld, avskilt från
övrig politik. Det får inte bli ett vi och dom. Allt hänger ihop men olika områden har
olika förutsättningar för att kunna utvecklas. Det får inte bli murar mot övrigt
näringsliv och forskning. I den nyligen antagna Regionala utvecklingsstrategin, RUS,
för Västmanland är gröna näringar och landsbygdsutveckling ett viktigt område.
Region Västmanland anser därför att landsbygdsutvecklingen ska vara knutet till
regional utveckling och inte var ett eget spår.
Några områden som Region Västmanland särskilt vill trycka på:
•

Många som lämnar landsbygden för högre utbildning kommer inte tillbaka.
För att motverka detta är det viktigt att säkerställa tillgången av utbildning i
närområdet, från naturbruksgymnasier, KY-utbildningar till
högskola/universitet. Viktigt för oss i Västmanland är därför exempelvis att
SLU:s olika verksamheter i regionen kan finnas kvar och utvecklas,
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Ridskolan i Strömsholm. Inte
minst eftersom man i SWOT-analysen lyfter hästnäringen som en bransch
som har stor utvecklingspotential samt skogen som kommer att var en viktig
pusselbit för att nå ett fossilfritt samhälle.

•

Även viktigt att det ges möjligheter till olika typer utbildningar såsom
egenstudier, distans e t c. Befolkningen på landsbygden är inte homogen och
en lösning passar inte alla. En grundläggande förutsättning för detta ska
kunna realiseras är att det finns en stabil och snabb IT-infrastruktur även
utanför tätorterna.

•

Ett livslångt lärande blir allt viktigare för att bibehålla och öka kompetensen
i en allt mer digitaliserad värld där kunskap är en färskvara. Ett ökat
kunskapsinnehåll i arbetsuppgifterna kräver att individen tar ett stort
ansvar för detta men förutsättningarna måste även finnas.
Vi blir också allt äldre och aktiva upp i åldrarna även i arbetslivet. En
åldrande befolkning med god utbildning som är aktiva både i arbetslivet och
i sociala sammanhang kommer därför att vara en tillgång för landsbygden.
Inte minst behöver vi säkerställa att det digitala utanförskapet minskar.
Kunskapsöverföringen och kittet mellan generationer är en viktig del för
landsbygdens utveckling.
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•

En snabb och robust IT-infrastruktur är mycket viktigt för att samhället ska
kunna digitalisera fullt ut vilket är en förutsättning för att kunna nå många
av målen både i CAP och nationellt. Detta gäller i stort sett inom alla
ämnesområden.
Ett fortsatt stöd till utbyggnaden av bredband är nödvändigt för att vi ska nå
bredbandsmålen, oavsett teknik. Bredband finns med i promemorian med
kommentar att detta behov kan mötas inom CAP. Detta är dock tveksamt.
Region Västmanland anser att frågan lämpligen hanteras inom det nya
nationella bredbandsstödet som ligger under Post och Telestyrelsen.
Jordbruksverket har även själva i sitt förslag till övergångsprogram för
Landsbygdsprogrammet 2020–2022 föreslagit att bredbandsstödet ska tas
bort ur Landsbygdsprogrammet och flyttas till det nya nationella
bredbandsstödet.
Regionen har genom den regionala bredbandskoordinatorn ingående
kunskap om lokala förhållanden och har därför en mycket viktig roll att fylla
när det gäller den fortsatta utbyggnaden och prioriteringen av de stödmedel
som är nödvändiga för att vi ska kunna nå bredbandsmålen. Region
Västmanland anser därför att erbjudandet om att upprätthålla tjänsten som
regional bredbandskoordinator skall förlängas, i första hand till 2025.

•

Att förbättra den socioekonomiska strukturen på landsbygden är nödvändigt
för att uppnå en social, ekologiskt och ekonomisk utveckling av våra
landsbygdsområden. Ett talande exempel på detta är att utbildningsnivå är
lägre på landsbygden än i storstadsregionerna och många unga, flickor i
högre utsträckning än pojkar, lämnar landsbygden för utbildning och mer
kvalificerade arbeten för att inte återvända. Det gäller dock inte bara att
locka nya innevånare utan även få de som bor på landsbygden att stanna och
utvecklas. Befolkningen på landsbygden är inte homogen och därför behöver
man anpassa och se till behoven för olika grupper. Jämlikhet och
jämställdhetsperspektivet kopplade till dessa frågor saknas nästan helt i
promemorian.
Men för en attraktiv landsbygd krävs inte bara intressanta arbetsuppgifter.
Det är också viktigt med skola, barnomsorg, kommersiell service,
kollektivtrafik, fritidsaktiviteter mm. Det finns ett stort socialt kapital på
landsbygden med starka nätverk som det gäller att ta vara på. En väg för att
göra detta och skapa en levande landsbygd är via Leader-modellen. Därför
anser Region Västmanland att det är viktigt att hela Sverige får denna
möjlighet. Under nuvarande programperiod har dock detta inte varit fallet.

•

Urbaniseringen är en stark trend och påverkar inte minst
samhällsplaneringen, regler och riktlinjer. Staden har blivit norm. Vi måste
dock se och förstå de olikheter som finns och anpassa oss därefter. Det ena
är inte bättre än det andra. Platserna har bara olika förutsättningar.
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Vi måste även motverka den bild av landsbygden som ett steg efter och
attityder som exempelvis att landsbygdens innevånare är oföretagsamma e t
c. Vi behöver lyfta fram kreativiteten och framåtandan.
•

Region Västmanland välkomnar EU-kommissionens förslag att
medlemsstaterna ska höja ambitionen på miljö- och klimatområdet.
Gröna näringarnas roll i cirkulär ekonomi behöver lyftas kopplat till
landsbygdens resurser. Liksom de olika ekosystemtjänster som landsbygden
producerar. Dessa är viktiga inte bara för att minska användningen av fossila
bränslen och för att skapa en biobaserad ekonomi utan även för att skapa
hållbara städer.
Exempel på nationella satsningar för detta är exempelvis Klimatklivet men
även exempelvis Region Västmanlands eget program för cirkulära
materialflöden kan lyftas fram.

•

Landbaserat vattenbruk är en intressant framtidsnisch och i kombination
med lantbruk finns miljömässiga vinster att hämta hem. För att inte denna
utveckling ska hämmas bör det redas ut var dessa frågor ska ligga, inom CAP
eller inom fiskerifonden.

•

För landsbygden är tillgången till bostäder av största vikt. Här kan det finnas
en konflikt mellan att ta jordbruksmark i anspråk kontra samhällsnytta.
Detta är någonting som behöver utredas för att ta fram klarare riktlinjer så
att bedömningen blir tydlig och förutsägbar, exempelvis via en bättre
klassificering av jordbruksmarken.
Men även hur man ska kunna utveckla boendet i känsliga miljöer, kultur- och
naturmiljöer e t c bör studeras. Detta skulle kunna utvecklas genom att
använda olika typer av landskapskaraktärsanalyser.
Man bör även titta på hur man ska underlätta flyttkedjor på landsbygden.
Många äldre vill exempelvis bo kvar men det saknas ofta mindre anpassade
bostäder. Många gånger är det också svårt att få lån till nyproduktion och
även renovering av äldre byggnader p g a fastighetspriserna.

•

Livsmedelsstrategin, stärkande av jordbrukarnas ställning i
livsmedelskedjan och självförsörjningsgraden vid kris är viktiga nationella
frågor som bör synkroniserat med Landsbygdsprogrammet. Viktigt att det
är tydligt vad som hör hemma var.

Behov som finns med i SWOT-analysen och bruttolistan men som hamnar utanför
nettolistan, dock viktiga att adressera enligt Region Västmanland:
•

Olika konsumentfrågor såsom att få konsumenterna att göra medvetna val
exempelvis att efterfråga mer lokala produkter. Vi går mot att minska
köttkonsumtionen men då viktigt att det kött vi konsumerar är så lokalt
producerat som möjligt. Också viktigt att kunna möta den ökande trenden
mot mer vegetabilier i kosten med framtagande av inhemska produkter.
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•

Hur vi hanterar de ökande viltskadorna inom lantbruket är en viktig fråga
som om inte den ska hanteras inom CAP måste diskuteras.

•

Exempel på insatser som enligt Region Västmanland lämpar sig att sköta på
nationell nivå är bevarandet av hotade husdjursraser. I promemorian
föreslås dock att bevarandet av husdjursgenetiska resurser ska ingå i CAP
medan bevarandet av växtgenetiska resurser ska skötas nationellt.

För Region Västmanland

______________________________

___________________________

Denise Norström

Anders Åhlund

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 29 september 2020
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 251

Yttrande över remiss från Näringsdepartementet, Remiss av promemoria om behovsanalys i den
Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
RV200861

Näringsdepartementet har överlämnat remiss av promemoria om behovsanalys i den
Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i
Sverige till Region Västmanland för yttrande.
Ett förslag till yttrande redovisas.
Regionstyrelsens beslut
1.

Förslaget godkänns och överlämnas till Näringsdepartementet som Region
Västmanlands yttrande.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Fredrik Alm, mötessekreterare

Justerat 2020-09-29, § 242
Justerat 2020-10-06, §§ 228-241, §§ 243-263

Denise Norström

Malin Gabrielsson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-10-08 intygas:
Christina Ersson
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Rätt utdraget intygas 2020-10-12

Cecilia Skanser
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