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Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk 0ordbruksverket) att genomföra ett antal åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin i propositionen En
livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
(prop. 2016/17:104). Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I livsmedelsstrategin föreslås ett övergripande och tre strategiska mål.
Kostnaderna för nedanstående uppdrag ska belasta utgiftsområde 23 Areella
näringar, lands bygd och livsmedel, anslaget 1: 15 Konkurrenskraftig livsmedels sektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. För
2017 får Jordbruksverket högst rekvirera 11,5 miljoner kronor. För 2018 och
2019 beräknas högst 13 miljoner kronor respektive 7,5 miljoner kronor för
dessa åtgärder. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december. En årlig ekonomisk redovisning av respektive uppdrag ska lämnas senast den 28 februari
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel som inte har utnyttjats
ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 28
februari året efter rekvisitionen. Redovisning, rekvisition och återbetalning
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

1. Uppfiifjning och utvärdering av livsmedelsstrategin
Regeringen uppdrar åt J ordbruksverket att löpande följa och utvärdera
genomförandet av livsmedelsstrategin. I uppdraget ingår att formulera relevanta indikatorer för uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.
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Utgångspunkten för förslagen är målen och de bedömningar som regeringen
gör i propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet. Uppdraget att formulera relevanta indikatorer ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017.
Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin ska därefter göras årligen
senast den 31 mars med en fördjupad analys vart fjärde år. En första fördjupad analys ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 20 december 2020.
Arbetet ska göras i samråd med berörda myndigheter. J ordbruksverket ska
informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om uppdragets genomförande senast den 15 mars 2017. J ordbruksverket får för uppdragets
genomförande använda högst 4 miljoner kronor under 2017-2019.

2. Kunskapsutvecklingfa'r kostnadseffektivt ryggande inom animalieproduktionen
Regeringen uppdrar åt J ordbruksverket att föreslå en eller flera lämpliga
aktörer som långsiktigt kan ta eget eller gemensamt ansvar för kunskapsutvecklingen och kunskapsförsörjningen för kostnadseffektivt byggande inom
animalieproduktionen. Det behövs ett samlat grepp kring kompetensutvecklingen inom byggområdet för att säkerställa en konkurrenskraftig framtida animalieproduktion. Jordbruksverket ska även identifiera kunskapsområden som har stor betydelse för kostnadseffektivt byggande och där
kunskapsutvecklingen brister. En del i uppdraget är att undersöka de totala
kostnaderna för åtgärden samt möjliga samfinansieringsmodeller mellan det
offentliga och näringen. I uppdraget ingår vidare att ta del av erfarenheter
från andra relevanta länder, såsom Danmark.
För att utveckla byggande för animalieproduktionen är det angeläget att
kompetenser inom bland annat byggteknik, djurhållning och ekonomi kan
kombineras. Inom ramen för uppdraget ska J ordbruksverket därför samråda
med berörda intressenter inom näringen, rådgivningsorganisationer och
lämpliga högskolor och institut.
Baserat på Jordbruksverkets förslag avser regeringen besluta om relevanta
åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin för att öka förutsättningarna för
kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen.
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J ordbruksverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om
uppdragets genomförande senast den 1 juni 2017 och senast den 1 december
2017. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2018. Jordbruksverket får för
uppdragets genomförande använda sammanlagt högst 2 miljoner kronor
2017 och 2018.

3. Vattenbruk
Regeringen uppdrar åt J ordbruksverket att genomföra åtgärder i Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk - konkretisering av Strategi
2012-2020. Både handlingsplanen och strategin har tagits fram genom ett
brett samarbete mellan myndigheter, näring, forskning och intresseorganisationer under ledning av Jordbruksverket. Fortsatt samarbete och dialog
bör ligga till grund för prioriteringar och genomförande av åtgärder. I de fall
åtgärder utgör statligt stöd måste en statsstödsrättslig grund föreslås före
genomförandet.
En årlig redovisning av genomförandet ska lämnas i J ordbruksverket
årsredovisning. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020. Jordbruksverket får för
uppdragets genomförande använda högst 14 miljoner kronor under 20172019.

4. Kompetensutveckling och digitalisering inom cfjurskyddskontrollen
Regeringen uppdrar åt J ordbruksverket att, efter samråd med länsstyrelserna,
genomföra åtgärder för att stödja kompetensutvecklingen och utvecklingen
av digitala verktyg som underlättar genomförandet av inspektioner och
övrigt kontrollarbete och som bidrar till att öka kvaliteten, likvärdigheten
och effektiviteten i djurskyddskontrollen.
En årlig redovisning av genomförandet ska lämnas i J ordbruksverkets
årsredovisning. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020. Jordbruksverket får för
uppdragets genomförande använda högst 8 miljoner kronor under 20172019.
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5. Rådgivningsmode!! inom animalieproduktionen
Regeringen uppdrar åtJordbruksverket att, i nära samarbete med företrädare
för länsstyrelserna, jordbruksnäringen, relevanta forskningsorgan samt övriga
relevanta intressenter till exempel miljö-, konsument- och djurskyddsorganisationer, kartlägga och analysera förutsättningarna för att använda en
liknande modell som Greppa Näringen inom animalieproduktionens område
och för andra djurrelaterade lantbruksverksamheter. I uppdraget ingår också
att föreslå hur ett system för ökad kunskapsöverföring och samverkan
mellan myndigheter och näringen kan inrättas i syfte att främja en god djurhållning, hållbar animalieproduktion och företagens lönsamhet. Jordbruksverket ska även lämna ett förslag till hur finansieringen av ett sådant system,
inom ramen för landsbygdsprogrammet, kan utformas.
Greppa Näringen är ett projekt på miljöområdet där J ordbruksverket, som är
ytterst ansvarig för projektet, arbetar tillsammans med länsstyrelserna, Lantbrukarnas Riksförbund och privata rådgivningsorgan för att överföra kunskap till företagare om lösningar som ligger i framkant avseende utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Kunskapsöverföringen utgör samtidigt en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.
J ordbruksverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om
uppdragets genomförande senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.
J ordbruksverket får för uppdragets genomförande använda sammanlagt
högst 4 miljoner kronor för 2017 och 2018, varav högst 500 000 kronor per
år ska ställas till länsstyrelsernas förfogande för deltagande i arbetet.

Skälen för regeringens beslut
Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
I strategin anges ett övergripande mål och mål för de tre olika strategiska
områdena regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och
innovation.
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Regeringen anser att svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att
bidra till ökad sysselsättning och tillväxt och samtidigt bidra till att stärka den
hållbara utvecklingen i Sverige, EU och globalt. En långsiktig livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Arbetet omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. Strategin och dess målsättning ska bidra till att
det finns goda förutsättningar för en större produktion och konsumtion av
svenska livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenterna, oavsett
bakgrund, att göra medvetna val.
Genom att Jordbruksverket får i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder
kopplade till livsmedelsstrategin läggs grunden för en stärkt konkurrenskraft
i livsmedelskedjan. Detta bidrar bland annat till en långsiktig och hållbar
ökning av svensk livsmedelsproduktion, en livskraftig landsbygd och högre
sysselsättning i hela landet.

Jordbruksverket spelar en viktig roll i genomförandet av livsmedelsstrategin
och regeringen avser att återkomma med fler uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin till Jordbruksverket.
På regeringens vägnar

~

Sven-Erik Bucht

Anna Elworth
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Kopia till
Statsråds beredningen/ SAM
Justitiedepartementet/SSK och L1
Utrikesdepartementet/BI, FH och F
Socialdepartementet/PS och FTS
Finansdepartementet/BA, KO, OU och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/NM och MM
Näringsdepartementet/DL, KSR, EUI, JM, FJR, HL, RTS, AS, PBB, SB, FÖF
ochFF
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/AM
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Agrifood Economics Centre
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