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Beslut om fiskekvoter för 2019
Publicerad 19 december 2018 Uppdaterad 19 december 2018

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möttes i Bryssel
17–18 december beslutade de om 2019 års fiske i
Atlanten och Nordsjön. Den gemensamma
jordbrukspolitiken för 2021–2027 och EU:s strategi för
bioekonomi var också på dagordningen.

Fiske i Atlanten och Nordsjön 2019

Varje år på jordbruks- och fiskerådet i december beslutar fiskeministrarna
om kommande års fiskemöjligheter i EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak,
Kattegatt, Atlanten och Medelhavet samt för EU:s fiske i vatten som delas
med länder utanför EU.

EU:s fiskeministrar kom på mötet överens om 2019 års kvoter. Resultatet av
förhandlingarna innebär att fler bestånd fiskas enligt målet om maximal
hållbar avkastning. Överenskommelsen omfattar även begränsningar för
ålfiske i Atlanten, Östersjön och Medelhavet. Nytt för 2019 är att regleringen
avser all ål, även glasål, och att fritidsfisket samt Medelhavet omfattas av
regleringen.

Under nästa år införs också landningsskyldighet för alla kvoterade arter inom
EU, vilket innebär att all fångst – även bifångst – inte längre får kastas och
måste föras i land.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Ministrarna fick en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027 och diskuterade
sedan förslagen. Diskussionen handlade bland annat om förändringar av den
gröna arkitekturen, enklare regler och behovet av flexibilitet. EU-
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kommissionen presenterade förslagen till förordningar den 1 juni i år.

EU:s bioekonomistrategi

EU-kommissionen presenterade i oktober en uppdaterad bioekonomistrategi
som ursprungligen är från 2012. Syftet med strategin är en hållbar
bioekonomi i EU med starkare koppling mellan ekonomi, samhälle och miljö.
I den uppdaterade strategin ligger fokus på åtgärder för att öppna upp för
investeringar och marknader, att påskynda utveckling av lokala
bioekonomier och att förstå bioekonomins ekologiska gränser.

På mötet diskuterade ministrarna även hur bioekonomin kan bidra till
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige på mötet i
Bryssel.



Artikel från Näringsdepartementet

Atlant- och Nordsjöfiske på
Agrifish-rådets decembermöte
Publicerad 13 december 2018 Uppdaterad 13 december 2018

När EU:s ministerråd för fiske och jordbruk, Agrifish,
träffas för årets sista möte 17-18 december ska de fatta
beslut om 2019-års fiske i Atlanten och Nordsjön. EU:s
gemensamma jordbrukspolitik för 2021-2027 och EU:s
strategi för bioekonomi står också på dagordningen.

Fiske i Atlanten och Nordsjön 2019

Ministrarna ska komma överens om fiskemöjligheter för 2019 i EU:s vatten i
Atlanten, Medelhavet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt i vissa vatten
utanför EU. Eftersom många fiskevatten delas med länder som inte är
medlemmar i EU föregås beslutet av en rad olika förhandlingar med bland
annat Norge, Färöarna, Island, Grönland och Ryssland. 

I förslaget ingår också att den så kallade landningsskyldigheten införs fullt ut
från och med 2019. Landningsskyldigheten innebär att den fisk som tidigare
har kunnat kastas ut nu måste föras i land och avräknas från kvoterna.

Förslaget innehåller även förbud att fiska ål i Atlanten, Östersjön och
Medelhavet under en tremånaders period. Förslaget omfattar också ål under
12 cm samt fritidsfiske.

Regeringen står bakom förslaget. Regeringens målsättning är att åtgärder ska
vara i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer.
Regeringen anser att det är viktigt att målen om maximal hållbar avkastning
och införandet av landningsskyldigheten som fastställts i den gemensamma
fiskeripolitiken nås och att besluten om fiskemöjligheter grundas på
vetenskaplig rådgivning.
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EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingarna om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021-2027. 

Vägledande för regeringen i förhandlingarna är minskade utgifter för
jordbrukspolitiken totalt sett, tydligare marknadsorientering, lika
konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling.

Regeringen är positiv till att EU-kommissionens vill ge medlemsländerna en
ökad flexibilitet i att genomföra politiken och att politiken i högre grad än i
dag ska vara resultatorienterad. Regeringen vill se ytterligare förenklingar i
jämförelse med EU-kommissionens förslag. Regeringen lägger särskild vikt
vid att förslaget om samordnad granskning införs fullt ut för att undvika
överlappande kontroller och revisioner. 

Regeringen är positiv till EU-kommissionens ambition att stärka
jordbrukspolitikens klimat- och miljönytta men anser att ambitionen kan
höjas ytterligare. Regeringen vill också gå längre än EU-kommissionen på
området för djurvälfärd.

EU:s bioekonomistrategi

EU-kommissionen presenterade i oktober en uppdatering av
bioekonomistrategin som ursprungligen är från 2012. Syftet med strategin är
en hållbar bioekonomi för Europa med starkare koppling mellan ekonomi,
samhälle och miljö. I den uppdaterade strategin är fokus på åtgärder för att
öppna upp för investeringar och marknader, att påskynda utveckling av
lokala bioekonomier och att förstå bioekonomins ekologiska gränser.

Diskussionen vid ministerrådet rör bland annat hur bioekonomin bidrar till
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Regeringen stöder ambitionen att anpassa strategin i enlighet med EU:s
övergripande prioriteringar inom en rad områden som handlar om
omställning till en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi.
Regeringen anser att det krävs mer information och konsekvensanalyser
innan den kan ta ställning till förslag på enskilda åtgärder.

Regeringen anser att genomförandet av strategin kan stärkas med åtgärder
inom den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 och i ramprogrammet



för forskning och innovation, Horisont Europa.

Information från EU-kommissionen,
ordförandeskapet och enskilda delegationer

Information från EU-kommissionen, ordförandeskapet och enskilda
delegationer

Kroatien förväntas informera om en konferens om den framtida
gemensamma jordbrukspolitiken 22-23 november. Några slutsatser från
konferensen var behovet av ett enklare regelverk och ökade
klimatambitioner och att budgeten inte bör minska.

EU-kommissionen kommer att informera om ett förslag om ändringar
rörande direktstöd respektive landsbygdsutveckling för åren 2019 och 2020.

EU-kommissionen förväntas ge en lägesrapport om förbättras samarbete och
övervakning på livsmedelsområdet i kölvattnet av den så kallade fipronil-
incidenten sommaren 2017. Rester av ämnet fipronil hittades då i ägg och
äggprodukter i Belgien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Ordförandeskapet kommer att rapportera om en konferens i Wien 22-23
november om möjligheterna att utveckla den europeiska produktionen av
vegetabiliskt protein.

Ordförandeskapet kommer också informera om skogsskadorna på grund av
värme, torka och storm under 2018 och de utmaningar det medför i
medlemsländerna samt att EU:s instrument för att främja hållbart skogsbruk
ska användas på bästa sätt. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet som äger
rum i Bryssel.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Nu blir nationella
skogsprogrammet verklighet –
avstamp för regionala strategier
Publicerad 07 december 2018

Den 6-7 december anordnade Näringsdepartementet
och Skogsstyrelsen en konferens där representanter för
skogens hela värdekedja samlades för att fortsätta
arbetet med ökad jämställdhet samt påbörja arbetet
med att ta fram regionala skogsstrategier.
Efter att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inlett konferensen kunde de
cirka 160 deltagarna hämta inspiration från ett antal talare som belyste
jämställdhet ur olika perspektiv och ta del av exempel på effektiva
delaktighetsprocesser som ett inspel till det fortsatta arbetet.

De regionala skogsstrategier som nu tas fram ska bidra till det nationella
skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem
fokusområdena. Resultatet ska bland annat skapa förutsättningar för en
långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya
intressenter verksamma på regional nivå.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att medverka i
genomförandet av det nationella skogsprogrammet samt att stödja regionala
strategier och dialoger.
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Artikel från Näringsdepartementet

Sammanhållningspolitiken efter år
2020 på EU-möte
Publicerad 03 december 2018

Inriktningen på EU:s sammahållningspolitik efter 2020
var temat när allmänna rådet träffades 30 november.
Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik. EU-kommissionen
presenterade i slutet av maj 2018 ett paket med fem förslag på förordningar
för den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020.

De fem förslagen handlar om:
• Gemensamma bestämmelser
• Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, och
Sammanhållningsfonden.
• Europeiska socialfonden plus, ESF+
• Särskilda bestämmelser om målet för territoriellt samarbete, Interreg
• Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i
gränsöverskridande sammanhang.

På mötet hade deltagarna en orienteringsdebatt om vissa delar i förordningen
om gemensamma bestämmelser.

Statssekreterare Elisabet Backteman företrädde Sverige på mötet i Bryssel.
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Artikel från Näringsdepartementet

Sammanhållningspolitiken efter år
2020 på EU-möte
Publicerad 29 november 2018 Uppdaterad 29 november 2018

När EU:s ministerråd för allmänna frågor träffas 30
november är inriktningen på EU:s
sammahållningspolitik efter 2020 temat för
diskussionerna.
Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik. I slutet av maj 2018
presenterade EU-kommissionen ett paket med fem förslag på förordningar
för den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020. De fem förslagen
handlar om:

• Gemensamma bestämmelser
• Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, och
Sammanhållningsfonden.
• Europeiska socialfonden plus, ESF+
• Särskilda bestämmelser om målet för territoriellt samarbete, Interreg
• Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i
gränsöverskridande sammanhang.

På mötet ska deltagarna främst att ha en orienteringsdebatt om vissa delar i
förordningen om gemensamma bestämmelser, närmare bestämt om
halvtidsöversyn, omprogrammering efter fem år samt hur det nya territoriella
samarbetet ska se ut efter 2020.

Statssekreterare Elisabet Backteman företräder Sverige på mötet i Bryssel.
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Artikel från Näringsdepartementet

Djuphavsfiske och den framtida
jordbrukspolitiken på Agrifish-rådet
Publicerad 21 november 2018 Uppdaterad 21 november 2018

EU-ländernas jordbruksministrar träffades i Bryssel 19
november inom ramen för EU:s ministerråd för
jordbruks- och fiskefrågor, Agrifish-rådet. De fortsatte då
att diskutera lagförslagen om EU:s gemensamma
jordbrukspolitik som EU-kommissionen la fram i juni.
Djuphavsfiske och växtskydd fanns också på
dagordningen.

EU:s jordbrukspolitik 2021-2027

EU-kommissionens förslag om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken
presenterades i juni 2018.

Vid mötet 19 november diskuterade jordbruksministrarna två av de tre
förordningarna i förslaget: förordningen om den samlade marknadsordningen
och den horisontella förordningen.

Diskussionens handlade bland annat om ökat nationellt ansvar för att
genomföra politiken och om övervakning. Ministrarna lyfte också frågor om
förenkling och effektivitet och hur marknadsstörningar kan motverkas.

Utmaningar inom växtskydd

Ministrarna diskuterade utmaningar på växtskyddsområdet.
Både klimatförändringar och handel bidrar till ökad risk för att
växtskadegörare sprids. Samtalet handlade därför om vilka åtgärder
medlemsstaterna kan vidta för att minska effekten av nya sjukdomar och
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växtskadegörare. Ministrarna diskuterade också hur tillämpningen av EU:s
växtskyddsmedelsförordning har utvecklats och hur den påverkar tillgången
på växtskyddsmedel.

Fiske av vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020

Ministrarna enades om fiskemöjligheter för vissa djuphavsbestånd i
Nordostatlanten för perioden 2019 till 2020. De senaste vetenskapliga
rekommendationerna anger att fisket måste minskas ytterligare tills
utvecklingen av bestånden visar en positiv trend.

Ministrarna ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att sänka
tillåtna fångstmängder för de flesta av bestånden. Det innebär bland annat att
fiskemöjligheterna för vissa bestånd, till exempel beryxar, skoläst och
djuphavshajar endast får fångas som bifångst som inte går att undvika.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen informerade om läget för genomförandet av Europeiska
havs- och fiskerifonden under nuvarande programperiod. EU-kommissionen
uppmanade medlemsstaterna att öka takten i genomförandet och
användningen av fonderade medel. 

Arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden

EU-kommissionen informerade om arbetet i arbetsgruppen för den
afrikanska landsbygden, Task Force Rural Africa. EU-kommissionen tillsatte
gruppen för att följa upp mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens
jordbruksministrar i juli 2017. Syftet är att bidra med expertis, råd och
rekommendationer kring hur EU kan bidra till att stärka en afrikansk hållbar
ekonomisk utveckling.

Ministrarna fick vid mötet möjlighet att lämna synpunkter inför en
sammanställning av rekommendationer som ska presenteras vid ett
kommande möte mellan EU och Afrikanska unionen.

Information om läget på jordbruksmarknaderna

Därtill fick ministrarna information om läget på viktiga jordbruksmarknader,
som mejeriprodukter, socker och griskött. Marknadssituationen är
förhållandevis stabil men med en viss överproduktion av socker. Vid mötet



uttrycktes oro för marknadseffekterna av afrikansk svinpest.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige på mötet.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Djuphavsfiske och den framtida
jordbrukspolitiken på EU:s
jordbruks- och fiskeråd
Publicerad 16 november 2018

EU-ländernas jordbruksministrar träffas i Bryssel 19
november. De ska då fortsätta att gå igenom
lagförslagen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
som EU-kommissionen la fram i juni. Djuphavsfiske och
växtskydd finns också på dagordningen.

EU:s jordbrukspolitik 2021-2027

EU-kommissionens förslag om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken
presenterades i juni 2018.

Vid mötet 19 november kommer ministrarna att diskutera två av de tre
förordningarna i förslaget: förordningen om den samlade marknadsordningen
och den horisontella förordningen. 
Regeringen vill se att förhandlingarna leder till bland annat ökad
marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och
klimatambitioner samt förenkling.

Regeringen är positiv till EU-kommissionens ansats att ge medlemsländerna
en ökad flexibilitet i genomförandet av politiken och att den ska bli mer
resultatorienterad.

Regeringen menar att det krävs ytterligare förenklingar, exempelvis genom
en så kallad samordnad granskning,”single audit”.

Regeringen anser att en förutsättning för att skapa konkurrenskraft och

https://www.regeringen.se/


framgångsrika jordbruksföretag på en öppen marknad är att fortsätta
utvecklingen av marknadsorientering i jordbrukspolitiken. Regeringen verkar
därför för att omfattningen på marknadsinstrumenten och de
produktionskopplade stöden ska begränsas.

Utmaningar inom växtskydd

Ministrarna ska diskutera utmaningar på växtskyddsområdet. Både
klimatförändringar och handel bidrar till ökad risk för att växtskadegörare
sprids. Därför ska ministrarna diskutera vilka åtgärder medlemsstaterna bör
vidta för att minska effekten av nya sjukdomar och växtskadegörare.
Ministrarna ska också diskutera hur tillämpningen av EU:s
växtskyddsmedelsförordning har utvecklats och hur den påverkar tillgången
på växtskyddsmedel.

Regeringen anser att det är viktigt med en modern lagstiftning där krav ställs
på förebyggande arbete som möjliggör handel men minimerar riskerna. I
december 2019 träder en ny lagstiftning om skyddsåtgärder för att motverka
nya växtskadegörare ikraft. Den nya lagstiftningen innebär en
ambitionsökning vilket regeringen är positiv till. 
Regeringen välkomnar den översyn av växtskyddsmedelsförordningen som
EU-kommissionen nu ska göra. En rapport är utlovad till våren 2019.

Fiske av vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 
Ministrarna ska komma överens om fiskemöjligheter för vissa
djuphavsbestånd i Nordostatlanten för perioden 2019 till 2020. De senaste
vetenskapliga rekommendationerna anger att fisket måste minskas ytterligare
tills utvecklingen av bestånden visar en positiv trend.

Det förslag som ligger på bordet innebär fortsatta begränsningar för de flesta
arterna och att fisket i ökad grad endast får avse bifångster. Förslaget
återspeglar också att landningsskyldighet införs för dessa arter från och med
2019. Det innebär också ett generellt förbud för fiske av djuphavshaj.

Förslaget är grundat på vetenskapliga rekommendationer.

Regeringens målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med
den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer.
Regeringen anser att det är angeläget att nå målen om maximal hållbar
avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs och att den
vetenskapliga rådgivningen utgör grunden för besluten. Mot denna bakgrund
har regeringen inga invändningar mot EU-kommissionens förslag.



Sverige bedriver inget riktat fiske efter djuphavsarter.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen ska informera om läget för genomförandet av Europeiska
havs- och fiskerifonden under nuvarande programperiod. Kommissionen vill
uppmana medlemsstaterna att öka takten i genomförandet och användningen
av fonderade medel. 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet som äger
rum i Bryssel.

Arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden

EU-kommissionen ska informera om arbetet i arbetsgruppen för den
afrikanska landsbygden, Task Force Rural Africa. EU-kommissionen tillsatte
gruppen för att följa upp mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens
jordbruksministrar i juli 2017. Syftet är att bidra med expertis, råd och
rekommendationer kring hur EU kan bidra till att stärka en afrikansk hållbar
ekonomisk utveckling.

EU-kommissionen vill ha jordbruksministrarnas synpunkter inför en
sammanställning av rekommendationer som ska presenteras vid ett
kommande möte mellan EU och Afrikanska unionen. 
Regeringen välkomnar arbetet. Den globala befolkningsökningen kommer till
största del att äga rum i Afrika, vilket ställer krav på både ökad
matproduktion och fler arbetstillfällen.

Därutöver kommer ministrarna att få information om läget på viktiga
jordbruksmarknader.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet. 



Artikel från Näringsdepartementet

Östersjökvoterna klara för 2019
Publicerad 19 oktober 2018

EU:s ministerråd för jordbruk och fiske enades 15
oktober om fiskekvoterna för Östersjön under nästa år.
Ministrarna diskuterade också EU:s framtida
jordbrukspolitik.

Beslut om Östersjöfisket

Ministrarna kom efter tuffa, men också oväntat snabba, förhandlingar
överens om kvoterna i Östersjön för 2019. Vid mötet fastställdes den totala
tillåtna fångstmängden, TAC, för arterna torsk, sill, skarpsill, lax och
rödspätta. Mycket fokus riktades mot torsken och laxen. 

- Sverige har drivit en mycket restriktiv linje i förhandlingarna och de kvoter
vi enats om är helt i linje med Östersjöplanen och målen i den gemensamma
fiskeripolitiken. Jag är särskilt nöjd med det helhetsgrepp vi tagit avseende
laxen i Östersjön, sa Sven-Erik Bucht i samband med mötet.

Jämfört med 2018 sker en sänkning av kvoterna för torsk med cirka 15
procent i den östra delen av Östersjön, respektive en ökning med cirka 70
procent i den västra delen. För laxen är den tillåtna fångstmängden i stort
sett oförändrad. Sverige har inför förhandlingarna haft en viktig roll i och
med ordförandeskapet i det regionala forumet Baltfish.

Pressmeddelande 

Gemensam jordbrukspolitik efter 2020

Det österrikiska ordförandeskapet redogjorde för de framsteg som gjorts i
förhandlingarna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.
Diskussionen utgick från det reformförslag som EU-kommissionen
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presenterade i juni för perioden 2021-2027 och handlade bland annat om
miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket.

Atlantfiske och förhandlingar med Norge

Under mötet diskuterade ministrarna hållbart fiske för de bestånd som EU
och Norge förvaltar gemensamt. Diskussionen handlade om utbytet av
fiskemöjligheter mellan EU och Norge. 

Under mötet uppmärksammade ministrarna också vikten av hållbart fiske
inför årsmötet i den internationella kommissionen för bevarande av
tonfiskbestånden i Atlanten, ICCAT, 12–19 november.

Afrikansk svinpest

Fall av djursjukdomen afrikansk svinpest har för första gången upptäckts i
Belgien. Under mötet diskuterade ministrarna hur ytterligare spridning kan
förhindras och hur sjukdomen kan bekämpas.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige under mötet som
ägde rum i Luxemburg.



Artikel från Näringsdepartementet

Fiskekvoter i Östersjön fastställs
på EU-möte i Luxemburg
Publicerad 12 oktober 2018 Uppdaterad 12 oktober 2018

EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Luxemburg
15 oktober för att bland annat enas om mängden fisk
som får tas upp ur Östersjön under 2019. De kommer
även att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik
efter 2020.

Fiskemöjligheter i Östersjön

På mötet ska ministrarna komma överens om hur mycket som får fiskas
under 2019 i Östersjön. De ska fastställa den totala tillåtna fångstmängden
och fördela fiskekvoter för arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.
Förhandlingarna utgår från EU-kommissionens förslag som presenterades 31
augusti i år.

Fiskeförhandlingar med Norge och tonfiskbestånden
i Atlanten

Varje år förhandlar EU och Norge om fiskekvoter och övriga regler som ska
gälla under kommande år för bestånden i Nordsjön och Skagerrak. På mötet i
Luxemburg vill EU-kommissionen höra medlemsländernas åsikter innan de
årliga konsultationerna med Norge inleds. Utgångspunkten i förhandlingarna
är de långsiktiga fiskeavtal som finns mellan parterna.

Den internationella kommissionen för bevarande av tonfiskbestånden i
Atlanten, ICCAT, har sitt årsmöte 12–19 november i Dubrovnik, Kroatien.
På mötet i Luxemburg ska medlemsstaterna redogöra för sina ståndpunkter
inför ICCAT-mötet.
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EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

EU-kommissionen presenterade i juni i år ett nytt reformförslag för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Det österrikiska ordförandeskapet
kommer på mötet att redogöra för förhandlingsläget och ministrarna kommer
bland annat att diskutera miljö- och klimatåtgärder inom jordbrukspolitiken.

Afrikansk svinpest

På mötet kommer även djursjukdomen afrikansk svinpest att tas upp efter att
nya fall upptäckts i bland annat Belgien.     

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige på mötet i
Luxemburg.



Artikel från Näringsdepartementet

Gemensamma och långsiktiga
lösningar för Östersjöns fiske
diskuterades vid möte i nätverket
Baltfish
Publicerad 05 september 2018

Vid det regionala nätverkets Baltfish möte i Stockholm
lyfte statssekreterare Lisa Backteman vikten av fortsatt
nära dialog och samarbete kring Östersjön.
Mellan den 1 juli 2018 och till och med den 30 juni 2019 är Sverige
ordförande i det regionala forumet för fiskefrågor kring Östersjön, Baltfish.
Sverige kommer under denna tid att arbeta för att arbetet med ett långsiktigt
hållbart fiske i Östersjön går framåt samt att förvaltningsåtgärder är i linje
med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer.
Mötet i Stockholm den 5 september är det första under det svenska
ordförandeskapet och samlade ett femtiotal representanter från
Östersjöländerna samt även företrädare för fiskerinäringen samt
miljöorganisationer.

I mötets inledningstal betonade statssekreterare Lisa Backteman att ett gott
och effektivt samarbete vad gäller ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön är
en prioriterad fråga för regeringen. Framförallt mot bakgrund av att många
av de utmaningar som finns är gränsöverskridande och därför enbart kan
föras framåt genom nära dialog och samarbete mellan berörda Östersjöländer
och aktörer för att hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen

Samarbete mot torkans och
värmens konsekvenser
Publicerad 19 juli 2018 Uppdaterad 25 juli 2018

Ett stort antal skogsbränder pågår runt om i landet och
jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Den höga
temperaturen kan också få konsekvenser för hälsan,
särskilt hos äldre och sjuka. Regeringskansliets
krisorganisation är aktiverad. Krishanteringen har
högsta prioritet. Regeringen följer händelseutvecklingen
noga och har löpande kontakt med ansvariga
myndigheter för att hantera situationen.
I nuläget stöttas räddningsinsatserna av nationella personella och/eller
materiella resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, Trafikverket, Kustbevakningen,
Polismyndigheten, Länsstyrelserna, samt räddningstjänster från andra delar
av landet. Post- och telestyrelsen, Svenska Kraftnät, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Lantmäteriet och
Arbetsmiljöverket har deltagit i samverkan och agerar inom sina respektive
områden. Även internationella resurser stödjer aktivt släckningsarbetet.

Med anledning av skogsbränderna runt om i landet, den utbredda torkan och
den pågående värmeböljan pågår ett intensivt arbete hos räddningstjänst,
myndigheter och kommuner.

Arbetet med att stoppa skogsbränderna

Just nu pågår flera stora skogsbränder i landet och räddningstjänsten
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genomför storartade insatser för att skydda människor, egendomar, skog och
samhällets funktionalitet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar berörda
myndigheter och stödjer den kommunala räddningstjänsten tillsammans med
Försvarsmakten och länsstyrelserna med förstärkningsresurser, både genom
materiel, personal och expertis.

MSB har aktiverat EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) och därmed
möjliggjort stöd från alla 27 EU-länders krismekanismer. Räddningstjänsten
har tillsammans med MSB det operativa ansvaret för släckningsinsatserna.
De bedömer fortlöpande vilka möjliga resurser som behöver begäras in från
utlandet. 

Myndigheternas arbete är avgörande för att bekämpa bränderna. Men alla
har också ett eget personligt ansvar. På många håll i landet råder
eldningsförbud. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du
befinner dig.

Om EU:s krishanteringsmekanism och vilka länder som stödjer Sverige
med flygplan, helikoptrar och brandmän

Om skogsbränderna på krisinformation.se

Nationellt och internationellt stöd

I nuläget stöttas räddningsinsatserna av nationella personella och/eller
materiella resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, Trafikverket, Kustbevakningen,
Polismyndigheten, Länsstyrelserna, samt räddningstjänster från andra delar
av landet. Post- och telestyrelsen, Svenska Kraftnät, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Lantmäteriet och
Arbetsmiljöverket har deltagit i samverkan och agerar inom sina respektive
områden. Även internationella resurser stödjer aktivt släckningsarbetet.

Arbetet med att stötta jordbruket

Regeringen följer utvecklingen inom jordbruket nära och fortsätter
tillsammans med myndigheter och andra aktörer att hitta lösningar på de
utmaningar som uppstår för att underlätta för lantbrukarna. Regeringen
kommer till exempel att skjuta till nationella medel för att stärka likviditeten
hos våra lantbrukare. När pengarna kan betalas ut, eller hur mycket det



gäller går i dagsläget inte att säga. Sverige för en aktiv dialog med EU om
undantag och andra lösningar för att underlätta situationen för svenska
lantbrukare.

Jordbruksverket arbetar aktivt med att hitta lösningar för att underlätta
situationen för drabbade jordbrukare. Det handlar om undantag från
regelverk, högre förskottsbetalning från stöd för att underlätta likviditeten
med mera. Jordbruksverket har till exempel medgett undantag för att
lantbrukarna ska kunna ta foder på gräsmark som annars inte ska skördas.

Pressmeddelande: Tätt samarbete för att hitta lösningar för ett torkdrabbat
jordbruk

Om torkan på Jordbruksverkets webbplats

Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras
för värme medför olika risker för olika individer. Riskgrupper är framförallt
äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och
gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens
förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel
vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Regeringen har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Ett möte ägde
rum på Socialdepartementet på fredag den 20 juli med
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och
Landsting för att få en lägesbild av det myndigheterna gör bland annat för de
äldre i värmen. 

Torsdag den 26 juli ägde ett nytt möte rum på Socialdepartementet med
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting. Syftet var att få en uppdaterad lägesbild av myndigheternas
arbete samt information om situationen i svensk vård och omsorg med
anledning av värmen och bränderna. Samordningsmöten kommer att hållas
veckovis så länge den aktuella situationen kvarstår.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177
Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till
värmeböljan.

1177 Vårdguidens webbplats



Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan
användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vården
och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats

Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och
livsmedel. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och råd.

Livsmedelsverkets webbplats

SMHI kan utfärda varningar för värme när det väntas en period med mycket
eller extremt höga temperaturer. De höga temperaturerna innebär en ökad
påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Varningar för värme på SMHI:s webbplats

Vattennivåerna och vattenförsörjningen

När det gäller grundvattennivåerna och vattenförsörjningen följer regeringen
händelseutvecklingen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.
Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna
dricksvattenförsörjningen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) följer grundvattnets utveckling och
publicerar aktuella kartor som visar hur mycket grundvattennivåerna skiljer
sig från vad som är normalt för månaden.

Grundvattennivåer på SGU:s webbplats

Havs- och vattenmyndigheten ger nationell vägledning om skydd av
dricksvatten och skydd av grundvatten samt för vattenverksamhet (dit bland
annat uttag av vatten från vattendrag och sjöar för bevattning kan räknas).

Vägledning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Naturvårdsverket informerar övergripande om vattenbrist, torka och vad
man själv kan göra.

Om vattenbrist på Naturvårdsverkets webbplats

SHMI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar och ger en
kontinuerligt uppdaterad bild av risken för vattenbrist i landet i tjänsten



"Risk för vattenbrist".

Risk för vattenbrist – på SMHI:s webbplats



Artikel från Näringsdepartementet

Torkan och EU:s framtida
jordbrukspolitik dominerade
ministermöte
Publicerad 17 juli 2018

Torkan sommaren 2018 har slagit mycket hårt mot
jordbruket i framför allt norra Europa. Detta var jämte en
diskussion om EU:s jordbrukspolitik efter 2020 de stora
frågorna när EU-ländernas jordbruksministrar samlades
i Bryssel 16 juli.

Torkans effekter på jordbruket

Ett 15-tal medlemsländer tog till orda i en diskussion om torkan sommaren
2018. Hela norra Europa är drabbat och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
redogjorde för situationen i Sverige.

- Regeringen har med anledning av den oerhört allvarliga situationen fattat
beslut om extra finansiellt stöd till jordbruket. Jag fick i dag positiv respons
från EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan om att vi ska få möjlighet att
höja förskottsutbetalningarna av jordbruksstöd. Dessutom diskuterade vi
möjligheterna att göra undantag från EU:s statsstödsregler, sa
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med mötet.

Diskussionen belyste förväntade skördeförluster för både spannmål och
oljeväxter och en svår situation på grund av brist på foder.

EU-kommissionen informerade om att hanteringen av ansökningar om
förskottsutbetalningar snabbas på och om möjligheterna till undantag från
reglerna om statsstöd. Kommissionen gav beskedet att det inte finns medel
för krisstöd inom ordinarie budget.
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Österrikes program för ordförandeskapet

Den österrikiska ordförandeskapsperioden juli-december 2018, kommer på
fiske- och jordbruksområdet att präglas av förhandlingarna om den
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Under perioden planeras också andra förhandlingar som rör
livsmedelskedjan. Det handlar om direktivet om otillbörliga affärsmetoder
och förordningen om transparens och hållbarhet.

På fiskesidan kommer i sedvanlig ordning nästa års fiskekvoter att
behandlas. Arbetet med förvaltningsplanerna för EU:s västliga vatten och
västra Medelhavet kommer att fortsätta.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU-kommissionens förslag till gemensam jordbrukspolitik efter 2020
presenterades vid jordbruksministrarnas möte i juni. Förslaget togs upp för en
andra diskussionsrunda vid mötet 16 juli och handlade då om förenkling och
subsidiaritet.

EU-kommissionen redogjorde utförligt för förslagets utformning och beskrev
särskilt den avvägning som gjorts mellan det som är flexibelt och det som är
gemensamt i politiken.

Diskussionen handlade också om den framtida jordbrukspolitiken med
utgångspunkt i ett dokument som Sverige och ett 10-tal andra medlemsländer
stod bakom. I dokumentet understryks vikten av generella grundvillkor och
anpassning till nationella förhållanden.

Jordbruksrådet fick därtill information från Rumänien om spridningen av
afrikansk svinpest i landet som utvecklats till en allvarlig situation. Frankrike
informerade också om att man för fram en kandidat till
generaldirektörsposten för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.



Artikel från Näringsdepartementet

Handlingsplan för genomförande
av det nationella
skogsprogrammet beslutad
Publicerad 13 juli 2018 Uppdaterad 13 juli 2018

Regeringen beslutade den 12 juli om en handlingsplan
för det nationella skogsprogrammet. I samband med det
beslutade regeringen om nio åtgärder i form av
regeringsuppdrag som ska bidra till genomförandet av
skogsprogrammet.
Handlingsplanen samlar närmare 90 åtgärder inom flera politikområden som
har genomförts eller kommer att genomföras för att nå skogsprogrammets
vision och fem fokusområden under mandatperioden 2014-2018.

Nio regeringsuppdrag som del i arbetet med att
genomföra det nationella skogsprogrammet  

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ska ta fram och kommunicera
tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

SLU ska via deras framtidsplattform Future Forests utveckla och förmedla
kunskapen om mångbruk av skog. Uppdraget innebär att SLU ska göra
tvärvetenskapliga analyser och synteser samt genomföra kommunikativt
arbete som ytterligare synliggör potentialen för mångbruk av skog. För
uppdraget får SLU 5 miljoner kronor 2018 och 3,5 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk
av skog

Skogsstyrelsen ska utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk
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Skogsstyrelsen ska genom rådgivning, kommunikation och samverkan med
yrkesverksamma i skogsbruket och skogsägare samt där det är lämpligt –
med forskare, miljöorganisationer och andra delar av civilsamhället, bidra till
ett mer variationsrikt skogsbruk. Uppdraget innebär att regeringen skjuter till
extrapengar till Skogsstyrelsen pågående projekt ”Bra produktion – skog
med variation”. För uppdraget får Skogsstyrelsen 2 miljoner kronor 2018 och
1 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Skogsstyrelsenskaaktivt bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt
påverkansarbete för integrering av den internationella dimensionen i enlighet
med skogsprogrammets inriktning. Målet är att Sverige ska få en tydligare
röst i skogsvärden och med det stärka den svenska skogssektorns globala
konkurrenskraft. I det ingår bland annat att bistå med strategisk
omvärldsbevakning, rapportering och framtagning av statistik och
konsekvensanalyser för internationella skogsfrågor. För uppdraget får
Skogsstyrelsen 4,3 miljoner kronor 2018 och 1,7 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Skogsstyrelsen ska genomföra och förbereda och genomföra en
Skogsakademi för beslutsfattare inom EU

Skogsstyrelsen ska tillsammans med en organisation som ska pekas ut av den
finska regeringen, förbereda och genomföra en dialog om hållbart skogsbruk
och skogsindustri för beslutsfattare inom EU, och ha årliga skogsexkursioner.
Planen är att genomföra en första exkursion under 2018 i Finland. En andra
exkursion bör genomföras under 2019 i Sverige. För detta får Skogsstyrelsen
0,7 miljoner kronor 2018 och 1,0 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare
inom EU

Skogsstyrelsen ska bistå i genomförandet av det nationella
skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska driva skogsprogrammets dialogprocess, vilket inkluderar
att engagera andra myndigheter, lärosäten och företag i skogens hela
värdekedja. För det får Skogsstyrelsen 2,5 miljoner kronor 2018 och 3,5
miljoner kronor 2019.



Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska stödja regionala dialoger och insatser

Skogsstyrelsen skagenom utlysning av medel kunna fördela resurser till
organisationer som medverkar till skogsprogrammet vision och till något av
de fem fokusområdena. Under 2018 får Skogsstyrelsen mandat att fördela 17
miljoner kronor och under 2019 9 miljoner kronor.

Uppdrag att stödja regionala dialoger och strategier

SLU ska genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metod
för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB

SLU ska genomföra en bred samhällsekonomisk analys av arbetet med att
använda ersättningsmark från Sveaskog i utbyte mot annan
naturreservatsmark från andra privata markägare. Att använda
ersättningsmark i stället för att ersätta privata markägare med pengar är ett
sätt att nå etappmålet för skydd av skog. En bred analys av arbetssättet har
inte genomförts förutom den sammanställning som Naturvårdsverket
genomfört. Uppdraget svarar också upp mot Riksrevisionen (RIR) nyligen
genomförda analys av statens arbete för skydd av skogsmark. RIR
understryker behovet av en analys av arbetssättet och återrapportering till
riksdagen så att detta beaktas av dem innan ev. nya omgångar med
ersättningsmark beslutas. För uppdraget får SLU 0,5 miljoner kronor 2018
och 0,5 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av
metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i
Sverige AB

Uppdrag att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om
areal skogsmark 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska tillsammans med SLU utarbeta en
sammanhållen statistik för skogsmark. I uppdraget ingår att redovisa arealer
uppdelat på formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor
samt lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark. Även andra identifierade
instrument som reglerar markanvändningen kan ingå i redovisningen. En
sammanhållen officiell statistik behövs för att följa upp skogspolitikens
jämställda mål om produktion och miljö inklusive etappmålet om skydd av
skog. Uppdraget svarar också upp mot Riksrevisionen (RIR) nyligen
genomförda analys av statens arbete för skydd av skogsmark. Där har RIR



pekar på behovet av en samordnad statistikredovisning för att transparent
kunna följa upp målsättningarna. För uppdraget får Skogsstyrelsen 0,5
miljoner kronor 2018 och 0,5 miljoner kronor 2019, pengar som ska fördelas
mellan myndigheterna efter samråd. 

Uppdrag att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal
skogsmark

SLU ska utforma ett ändamålsenligt utbildningspaket för älgförvaltning

SLU ska utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning. I uppdraget ingår
även att ta fram en metod för täthetsskattning av älgstammen samt att ta
fram faktablad som visar långsiktiga ekonomiska, ekologiska och
skötselmässiga konsekvenser av olika skadenivåer orsakad av viltbete. Syftet
med uppdraget är att det ska bidra till ökad förståelse och tillit till
älgförvaltningssystemet. För uppdraget får SLU 1 miljon kronor 2018.

Uppdrag att utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning

 



Artikel från Näringsdepartementet

Torkan och EU:s framtida
jordbrukspolitik på
jordbruksministrarnas julimöte
Publicerad 13 juli 2018

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffas
i Bryssel 16 juli kommer torkan att tas upp till
diskussion. Ministrarna förväntas också att gå igenom
den del av förslaget om EU:s gemensamma
jordbrukspolitik efter 2020 som handlar om förenklingar.

Österrikes ordförandeskap

Den österrikiska ordförandeskapsperioden juli-december, 2018, kommer i
EU:s ministerråd för fiske och jordbruk att präglas av förhandlingarna om
den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Under perioden planeras också andra förhandlingar som rör
livsmedelskedjan. Det handlar om direktivet om otillbörliga handelsmetoder
och förordningen om transparens och hållbarhet. 

Arbetet med att tillämpa växtskyddsförordningen och djurhälsoförordningen
samt förordningarna om läkemedel i foder och veterinärmedicinska
produkter fortsätter också.

På fiskesidan kommer i sedvanlig ordning nästa års fiskekvoter att
behandlas. Arbetet med förvaltningsplanerna för EU:s västliga vatten och
västra Medelhavet kommer att fortsätta.

Torkans effekter på jordbruket
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Ministrarna kommer att få information om situationen i Polen med anledning
av den torka som drabbat det europeiska jordbruket 2018.
Hela norra Europa är drabbat av torkan och landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht förväntas på mötet att redogöra för situationen i Sverige.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Diskussionen om EU-kommissionens förslag till gemensam jordbrukspolitik
efter 2020 inleddes vid jordbruksministrarnas möte i juni. Förslaget kommer
att tas upp för en andra runda vid mötet 16 juli. Ordförandeskapet föreslår
att diskussionen främst ska ta upp den del av förslaget som handlar om
förenkling och subsidiaritet.

Utöver att regeringen välkomnar förenklingar ser regeringen också positivt
på förslag om ökad flexibilitet för medlemsländerna i genomförandet av
politiken och att krav på resultatorientering ökar.

Regeringen är positiv till fortsatt fokus på unga jordbrukare och på att
förslaget uppmärksammar kunskap, innovation och digitalisering. Likaså är
regeringen positiv till förslaget om att stärka politikens klimat- och miljönytta
men vill att utgångspunkten är riktade åtgärder snarare än generella.

Regeringen vill emellertid se mer förenkling och ytterligare neddragning av
budgeten. Regeringen är kritisk till omfördelning av stöd från större till
mindre jordbruk på grund av krångliga regler och risk för sämre
måluppfyllelse.

Därtill vill regeringen ha regler som innebär överföring av medel från pelare
ett till pelare två med effekten att målen då uppnås lättare.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Möjligt kräva lika lön för lika arbete
inom EU
Publicerad 12 juli 2018

EU:s så kallade utstationeringsdirektiv är ändrat så att
både inhemska och utländska arbetstagare som utför
samma arbete ska kunna kräva lika lön. En särskild
utredare ska ta fram förslag på hur de nya EU-reglerna
ska genomföras i Sverige. Det var en av nyheterna på
regeringens pressfika den 12 juli.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ledde årets andra
pressfika och berättade bland annat om regeringens arbete med att få till
stånd ändringar i EU:s så kallade utstationeringsdirektiv och göra det möjligt
för arbetstagare i EU att kräva lika lön för lika arbete. Den 21 juni ändrades
utstationeringsdirektivet och därför utser regeringen i dag Marie Granlund till
särskild utredare med uppdrag att se över hur ändringarna ska genomföras i
svensk lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2019.

Pressmeddelande (arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson):
Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

Näringslivssatsning på landsbygder

Regeringen har i dag beslutat om ett företagspaket som syftar till att öka
konkurrenskraften i näringslivet på Sveriges landsbygder. Satsningen
omfattar 890 miljoner kronor under åren 2019–2020. Genom beslutet utses
även Tillväxtverket till samordnande myndighet för den sammanhållna
landsbygdspolitiken. 

Pressmeddelande (landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och närings- och
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innovationsminister Mikael Damberg): 
Regeringen storsatsar på näringslivet på Sveriges landsbygder  

Mer matematik- och idrottsundervisning

Eleverna ska få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i
matematik i högstadiet. Det har regeringen beslutat i dag. Regeringen utökar
också ämnet idrott och hälsa med 100 timmar för elever i grundskolan.
Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin): 
Nu får eleverna mer undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa  

Petra Lundh ny riksåklagare

Regeringen utser Petra Lundh till ny riksåklagare och chef för
Åklagarmyndigheten. Petra Lundh tillträder anställningen som riksåklagare
den 1 september 2018.

Pressmeddelande (justitie- och inrikesminister Morgan Johansson): 
Ny riksåklagare och chef för åklagarmyndigheten  

Marie Heidenborg ny justitiekansler

Regeringen utser Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för
Justitiekanslern. Marie Heidenborg tillträder anställningen som justitiekansler
den 1 september 2018.

Pressmeddelande (justitie- och inrikesminister Morgan Johansson): 
Ny justitiekansler och chef för Justitiekanslern 



Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om bioekonomiprogram
och samtal om utflyttning av
statliga jobb på nordiskt
ministerrådsmöte i Haparanda
Publicerad 05 juli 2018

Den 26 till 27 juni hölls två nordiska ministerrådsmöten
i Haparanda med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
som värd. Nordiska ministrar med ansvar för jordbruk,
skogsbruk och fiske beslutade bland annat om ett
nordiskt bioekonomiprogram och ministrar med ansvar
för regional utveckling diskuterade utflyttning av statliga
jobb.

Beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för
Norden

Ett resultat av ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk,
livsmedel och skogsbruk var beslutet om ett strategiskt bioekonomiprogram
för Norden. Programmet ska bidra till att underlätta utvecklingen av både
nya och gamla värdekedjor och optimera möjligheterna för produktion och
värdeskapande av biomassa. I programmet finns 15 insatser för att stödja
utvecklingen mot en biobaserad ekonomi. Arbetet med strategin inleddes
under det isländska ordförandeskapet 2014 då en bioekonomipanel tillsattes i
syfte att presentera ett strategiskt program.

Nordiskt bioekonomiprogram: 15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring
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Andra frågor på dagordningen för ministerrådet för fiske och vattenbruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk var finansieringen av NordGen (Nordiskt
genresurscenter) och hur en balans mellan budget och verksamhet kan
uppnås. Dessutom diskuterades behovet att uppdatera de nordiska
näringsrekommendationerna, användning av ny teknik och digitalisering
inom fiskenäringarna samt nordiska initiativ inom besöksnäringen.

Ministrar för regional utveckling delade erfarenheter
av att flytta statliga jobb

Ministrarna för regional utveckling hade två frågor på sin agenda, dels
samarbete över landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb.
Ministrarna delade med sig av sina länders erfarenheter att flytta statliga
jobb från storstadsregioner till mer glest befolkade delar av landet. En
slutsats utifrån diskussionen är att det är en svår process att flytta statliga
jobb, men att det kan ge stor effekt när det gäller på fördelning av tillväxt
och utveckling.

Gemensam diskussion för två ministerråd

De två ministerråden möttes i en gemensam informell diskussion om
digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Det är första
gången som ministerråden har ett gemensamt möte och av diskussionsviljan
att döma var det ett lyckat grepp. 



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s jordbrukspolitik efter 2020
och fiskefrågor på ministermöte
Publicerad 20 juni 2018

EU-ländernas jordbruksministrar träffades 18 juni för att
gå igenom förslaget till gemensam jordbrukspolitik efter
2020. Förslag i flera fiskefrågor diskuterades också.

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Ministrarna höll en första diskussion av förslaget till gemensam
jordbrukspolitik efter 2020 sedan det presenterades av EU-kommissionen 1
juni.

I förslaget föreslås bland annat att medlemsländerna ska få större ansvar och
att politiken ska bli mer resultatorienterad.
Diskussionen kretsade framför allt kring miljö- och klimatåtgärder,
förenkling, budget och principerna för fördelning av direktstöd.

- Det är positivt att EU-kommissionen har en tydlig ambition att förenkla och
sätta upp tydliga mål. Men mycket arbete återstår, det viktiga är att
bönderna faktiskt kommer uppleva förenklingarna när lagstiftningen väl
kommer på plats, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med
mötet.

Ministerrådet kommer att återkomma till förslagets olika delar vid
kommande möten.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen presenterade förslaget till ny förordning för den
europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021 – 2027. Det
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övergripande syftet är att stödja den gemensamma fiskeripolitiken och EU: s
integrerade havspolitik.

Presentationen följdes av en diskussion som bland annat fokuserade på
flexibilitet, förenkling och minskad administrativ börda. 

Förordningen om fiskerikontroll

Ministrarna fick en genomgång av EU-kommissionen om ett förslag till
revision av EU:s förordning om fiskerikontroll. Centralt i förslaget är att
anpassa kontrollreglerna till den reformerade gemensamma fiskeripolitiken.
Presentationen följdes av en diskussion som uppmärksammade bland annat
förenkling och vikten av effektiv kontroll.

Fisket i EU 2019

EU-kommissionen presenterade arbetssätt och principer inför att förslagen
om tillåtna fångstmängder och kvoter för 2019 presenteras i höst.
Genomgången görs varje år som en förberedelse inför de ofta omfattande
förhandlingarna om kvoter. 

Information till rådet i många frågor

Ministrarna informerades om utvecklingen på marknaden för viktiga
jordbruksprodukter.

Nederländerna informerade om ny rådgivning från Internationella
havsforskningsrådet som på Nederländernas begäran jämfört olika
trålmetoders effekter på miljö och ekosystem.

Slovenien uppmärksammade ett behov av samarbete om skydd av bin och
vilda pollinatörer.

Cypern informerade om öns vattenbrist och påverkan på jordbruket samt
efterfrågade stöd.

Ungern informerade om utvecklingen av BIOEAST-samarbetet som bland
annat syftar till att få fram en gemensam strategi för forskning och
innovation inom bioekonomi för ett antal medlemsländer i Central- och
Östeuropa.



Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige på mötet i EU:s
ministerråd för jordbruk och fiske 18 juni. Mötet ägde rum i Luxemburg



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruket efter 2020 och fiske på
EU-möte
Publicerad 15 juni 2018

EU:s jordbruksministrar träffas 18 juni för att gå igenom
förslaget till gemensam jordbrukspolitik efter 2020. På
bordet ligger också flera frågor om fiske. Svenska
ståndpunkter om klimat och hållbarhet liksom en
restriktiv budgetpolitik i förhandlingarna om EU:s
budget 2021-2027 är tydliga på båda områdena.

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Ministrarna ska diskutera förslaget till gemensam jordbrukspolitik efter 2020.

I förslaget föreslås bland annat att medlemsländerna får större ansvar och att
politiken ska bli mer resultatorienterad.

Regeringen välkomnar flera delar i förslaget. Det gäller bland annat
förenkling och ökad flexibilitet för medlemsländerna i genomförandet av
politiken att krav på resultatorienteringen ökar.

Regeringen ser också positivt på utjämning av stöden mellan
medlemsländerna och att de båda pelarna ses som en helhet och får
gemensamma mål.

Regeringen är positiv till fortsatt fokus på unga jordbrukare och på att
förslaget uppmärksammar kunskap, innovation och digitalisering. Likaså är
regeringen positiv till förslaget om att stärka politikens klimat- och miljönytta
men vill att utgångspunkten är riktade åtgärder snarare än generella.

Regeringen vill emellertid se mer förenkling och ytterligare neddragning av
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budgeten. Regeringen är kritisk till omfördelning av stöd från större till
mindre jordbruk på grund av krångliga regler och risk för sämre
måluppfyllelse.

Därtill vill regeringen ha regler som innebär överföring av medel från pelare
ett till pelare två med effekten att målen då uppnås lättare.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen väntas presentera förslaget till ny förordning för den
europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021 – 2027.

Regeringen anser att utgifterna för EHFF ska minska men att fonden också
fortsättningsvis ska vara det finansiella verktyget för att understödja
genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Förordningen om fiskerikontroll

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag om revidering av
förordningen om fiskerikontroll som ministrarna nu ska diskutera. Förslaget
anpassar reglerna till den reformerade gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen välkomnar förslaget och anser att det är viktigt redskap för att nå
fiskeripolitikens mål. Regeringen anser att det är viktigt med en förenkling av
nuvarande regelverk vidare att kontrollerna ska vara proportionerliga, leda
till förbättrad fiskerikontroll och rättvis konkurrens för fiskets aktörer.

Fisket i EU 2019

EU-kommissionen kommer att presentera arbetssätt och principer inför att
förslagen om tillåtna fångstmängder och kvoter för 2019 presenteras i höst.

Regeringens anser att åtgärder ska beslutas i linje med den reformerade
gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser att det är angeläget att nå
målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar
avkastning, att reformens mål om så kallad landningsskyldighet möjliggörs
och att vetenskaplig rådgivning är grunden för beslut. Mot denna bakgrund
är regeringen positiv till meddelandet.

Information till rådet i många frågor



Ministrarna kommer att få information om utvecklingen på marknaden för
viktiga jordbruksprodukter.

Frankrike, Spanien, Irland, Portugal, Grekland och Finland kommer att
presentera ett gemensamt uttalande om att de anser att det inte är möjligt att
möta de ökade ambitioner och mål för förslaget som GJP innebär med en
minskad budget.

Slovenien kommer att presentera ett förslag till samarbete om skydd av bin
och vilda pollinatörer.

Cypern förväntas informera om jordbruk och vattenbrist på Cypern.

Frankrike förväntas informera om åtgärder för att avveckla lager av
mjölkpulver.

Ungern kommer att presentera BIOEAST-samarbetet mellan de central- och
östeuropeiska EU-länderna.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet i EU:s
ministerråd för jordbruk och fiske 18 juni. Mötet äger rum i Luxemburg.



Artikel från Näringsdepartementet

Sweden Food Arena – forskning
och innovation för en
världsledande livsmedelssektor
Publicerad 05 juni 2018

Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena. Här
samlas företag och branschorganisationer från hela
livsmedelskedjan för att samverka kring forskning och
innovation för en innovativ, hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan - som
kommit igång med stöd från Tillväxtverket - är en viktig
del av genomförandet av livsmedelsstrategin.
Omkring 180 personer från hela livsmedelssektorn var på plats när Sweden
Food Arena lanserades den 24 maj. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
höll inledningsanförandet och talade om den förändring livsmedelsstrategin
skapar i branschen och omvärlden, och om sektorns behov att samverka för
forskning och innovation.

– Med etableringen av arenan stärker branschen sina möjligheter att både
konkurrera på världsmarknaden och göra sig relevant i forsknings- och
innovationssystemet. Och det är något som jag tror får avgörande betydelse
för den svenska livsmedelssektorns framtid, säger Sven-Erik Bucht.

Arenan en del av livsmedelsstrategin

Arbetet med att skapa en nationell samverkansarena för livsmedelssektorn
har pågått en tid. För ganska precis ett år sedan togs ett viktigt steg på vägen
då ett fyrtiotal företag i livsmedelssektorn skrev under en avsiktsförklaring
om att de står bakom etableringen av en samverkansarena för en
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livsmedelssektor i världsklass. Regeringen svarade då snabbt genom att ge
Tillväxtverket ett uppdrag inom livsmedelsstrategin att aktivt stötta sektorn i
etableringen av en gemensam organisation. Nu ett år senare är arenan på
plats och arbetet kommer så småningom drivas av livsmedelssektorn på egen
hand.

Forskning och innovation – arenans huvudfokus

Vid lanseringseventet presenterades studien Forskning och innovation för en
livsmedelssektor i världsklass som tagits fram av konsultföretaget Roland
Berger på uppdrag av Tillväxtverket. Rapporten konstaterar bland annat att
Bloombergs innovationsindex lyfter fram Sverige som ett av Europas mest
innovativa länder inom sektorer som stål, skog och fordon, men att livsmedel
rankas först på en 14:e plats. Dessutom visar rapporten att livsmedelssektorn
i Sverige satsar jämförelsevis lite på forskning och utveckling. Sweden Food
Arena vill ändra på detta. Att driva fram mer forskning och innovation i
livsmedelskedjan blir arenans huvudfokus.

Tre tematiska områden

Sweden Food Arena kommer att fokusera på tre tematiska områden:

• Hälsa och smak

• Cirkulär mat

• Digitalisering och automation

En arbetsgrupp finns för varje tema som definierar området, gör en
nulägesanalys, tar fram ett önskat läge 2025-2030 och en handlingsplan med
möjliga åtgärder och initiativ.



Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen ökar takten för en
jämställd skogssektor
Publicerad 05 juni 2018

Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och
män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka
takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att
utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya
åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet
och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett
WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på
internet.
Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För
skogsnäringens del innebär det att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter att äga och bruka skog och att arbeta i eller driva företag inom
skogsnäringen.

– Ska Sverige komma väl ut i den hårda globala konkurrensen behöver vi
säkra kompetensförsörjningen i skogsnäringen. Det står klart att det krävs ett
aktivt arbete för att skapa en kultur inom skogsbruket som gör att både
kvinnor och män känner sig hemma där, säger Sven-Erik Bucht.

Den 17 maj fattade regeringen beslut om ett uppdrag till Skogsstyrelsen i att
utvärdera regeringens och skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi från
2011 och även föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor.
Utvärderingen av skogssektorns jämställdhetsstrategi förväntas ge svar på
var sektorn står idag i relation till de jämställdhetspolitiska målen.
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Rundabordssamtal för en ökad takt mot en jämställd
skogssektor

Den 18 maj bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in representanter för
hela skogssektorn till ett rundabordssamtal om jämställdhet. Närmare trettio
personer från hela sektorn var på plats för att diskutera vad som händer på
jämställdhetsområdet i skogssektorn och vad som behöver göras framöver.
Landsbygdsministern utmanade de närvarande att redovisa nya framsteg på
den större konferens om jämställdhet som Skogsstyrelsen kommer arrangera
om drygt sex månader.

På plats fanns Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare på SCA,
som berättade om #slutavverkat, ett av uppropen kopplat till #metoo-
kampanjen hösten 2017. Hon lyfte fram flera exempel från kvinnor i sektorn
som visar att det finns mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet och att
det krävs åtgärder och kulturförändring för att skogssektorn ska bli en plats
för både män och kvinnor.

På plats fanns också tre studenter från Jägmästarprogrammet vid SLU.
Studenterna är alla medförfattare till ett öppet brev till SLU och
skogsnäringen med krav på förändringar mot ökad jämställdhet på
utbildningen och i arbetslivet. Brevet har rubriken "Från hashtag till
handling" och knyter an till uppropet #slutavverkat.

WikiGap – för ökad jämställdhet på nätet

Den 17 maj anordnades på Näringsdepartementets initiativ ett så kallat
WikiGap-event tillsammans med Wikimedia Sverige och Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, för att lyfta fram kvinnor inom skogsnäringen på
internet. Ett trettiotal studenter, lärare och forskare vid SLU i Umeå deltog i
skrivarstugan. Sammanlagt blev det tjugotal nya eller uppdaterade artiklar på
Wikipedia. Efter evenemanget nämns elva kvinnor inom skogens område på
internet som inte varit nämnda tidigare. Syftet med WikiGap, som är en
global kampanj, är att lyfta fram och synliggöra kvinnor på nätet inom olika
ämnesområden och på så sätt bidra till jämställdhet.



Artikel från Näringsdepartementet

Här kommer de nya produkterna
inom blå bioekonomi
Publicerad 30 maj 2018

Det finns en snabbt växande marknad för produkter
utvunna ur tång, fiskrester och mikroalger. Det är nu vi
behöver identifiera de kommande nordiska produkterna
för denna globala marknad, och stärka företagandet
inom blå bioekonomi.
Det var utgångspunkten för den nordiska konferensen Blå bioekonomi – så
förverkligar vi potentialen som den svenska landsbygdsministern Sven-Erik
Bucht bjöd in till i Malmö den 29-30 maj. Det kan handla om att utveckla
nya läkemedel, industriella enzymer med högt ekonomiskt värde och nya
ingredienser till mat och djurfoder.

Rätt förvaltad kan marknaden för nya produkter från hav och vattenbruk
hjälpa till att lösa flera av de framtidsutmaningar som pekas ut i Agenda
2030 - som behovet av mer och bättre mat och förnybara energikällor.

Digitaliserad fisknäring

– Genom ny teknik och digitalisering av våra fiskerinäringar kommer vi att
kunna ta fram produkter och tjänster som förverkliga potentialen i den blå
bioekonomin. Man kan bedriva produktion längs hela kusten och i stora
delar av inlandet, sa Sven-Erik Bucht, som i år är ordförande i Nordiska
Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

Lene Lange, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, pekade ut några
av trenderna inom den blå bioekonomin. Som att marknad och forskning rör
sig mot högvärdeprodukter, från ett tidigare stort fokus på att omvandla
biomassa till biobränsle.
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Fokus på högre ekonomiskt värde

– Den blå bioekonomin har utan tvekan en stor potential. Störst inverkan har
kanske omvandlingen av marin biomassa – som alger, inälvor och
restprodukter från fisk - till hälsoprodukter av högt ekonomiskt värde, sa
Lene Lange.

Hon pekade också ut trenden att kombinera biomassa från skogen,
lantbruket och haven. Till exempel pågår försök att använda fermenterat
rapsfrö och tång som en probiotisk grisfodertillsats för att minska
antibiotikaanvändningen.

– Den blå bioekonomin kommer själv att skapa en marknad för många nya
produkter, baserat på dess behov av bättre fiskfoder och foderingredienser
som främjar djurens hälsa och minskar behovet av antibiotika, sa Lene
Lange.



Artikel från Näringsdepartementet

Norden träffas i Tornedalen
Publicerad 30 maj 2018

Den 26 till 28 juni kommer de nordiska ministrarna med
ansvar för regional utveckling, fiske och vattebruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk att samlas i
Haparanda för att delta i två nordiska
ministerrådsmöten.
2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och därför anordnas en
rad ministerrådsmöten i Sverige under 2018.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står värd för två av dessa möten, dels
ministerrådet för hållbar tillväxt och dels ministerrådet för fiske, jordbruk,
livsmedel och skog. De två ministerråden möts för första gången i en politisk
diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden.

Ministerrådet för hållbar tillväxt har två teman, dels samarbete över
landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb. På ministerrådet för
fiske, jordbruk, livsmedel och skog diskuteras bland annat ett nordiskt
bioekonomiprogram, ställningstagande beträffande NordGens framtid,
gränsregionala frågor och besöksnäringens betydelse för de areella
näringarna.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ger stora möjligheter att påverka
innehållet i det nordiska samarbetet och att förverkliga sådant som är
angeläget och politiskt prioriterat. Platsen för mötet, Haparanda Torneå
kommer att bidra till att illustrera vikten av nordiskt samarbete.
Ministrar från de fem nordiska länderna är inbjudna inklusive Grönland,
Färöarna och Åland. Förutom formella möten den 27 juni, finns ett
spännande program för mötesdeltagarna både den 26 och 27 juni. Bland
annat med besök vid Kukkolaforsen, utflykt till Haparanda Sandskär och
fiske vid Matakoski.
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Boreala samarbetet

I anslutning till de två ministerrådsmötena anordnas ett borealskt
ministermöte den 26 juni som syftar till att stärka samarbetet inom
skogsfrågor i den boreala regionen. Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland
och Ryssland ingår i det boreala samarbetet. Dessutom är Island och FN-
organen ECE och FAO inbjudna som observatörer. Värd för detta möte är
Skogsstyrelsen.



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s gemensamma jordbruks-
och landsbygdspolitik efter 2020
Publicerad 24 maj 2018

Hur ska framtidens livsmedelsproduktion och
landsbygderna se ut i Sverige och EU? Det är en fråga
som är central i arbetet med att forma den
gemensamma jordbrukspolitiken, GJP inom EU för
nästa programperiod. Den nuvarande programperioden
för GJP, närmar sig sitt slut och nu tas viktiga steg mot
att få en ny jordbrukspolitik på plats som ska gälla från
år 2021 och sju år framåt. Den svenska regeringen
förväntar sig intensiva förhandlingar i EU:s ministerråd.
Just nu pågår ett omfattande arbete runt om i EU för att förbereda inför en
ny programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken. Den 2 maj 2018
presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för perioden efter 2020
och den 1 juni förväntas kommissionens lagstiftningsförslag att presenteras.
Budgetförslaget innebär en minskning av budgeten med cirka 5 procent
jämfört med nuvarande period. Kommissionen betonar vikten av att satsa på
miljö och klimat men även vikten av ett konkurrenskraftigt jordbruk.

Tydlig inriktning på förenkling av jordbrukspolitiken

Den stora förändringen under nästa programperiod är den tydliga
inriktningen på att förenkla jordbrukspolitiken. Länderna ska få en större
handlingsfrihet att utforma åtgärder och detaljregler och den nya inriktningen
är ett steg bort ifrån den uppföljning av jordbrukspolitiken som
kommissionen gör idag som är på gårdsnivå. Utgångspunkten är att länderna
själva får större ansvar för uppföljning och att kommissionen istället
godkänner ländernas uppföljningssystem. De åtgärder som regeringen väljer
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för att nå de EU-gemensamma målen kommer att presenteras i en nationell
strategisk plan som ska skickas till kommissionen under 2020.

Regeringen har förberett reformförhandlingarna

Förhandlingarna i EU:s ministerråd och Europaparlamentet om EU-
kommissionens förslag till ny politik förväntas bli intensiv. För att den nya
politiken ska kunna träda i kraft enligt plan i januari 2021 krävs att en
preliminär överenskommelse finns på plats tidigt 2019. Sveriges regering har
förberett reformförhandlingarna genom att analysera den nuvarande
politiken och ta fram grundläggande positioner. Dessa finns angivna i
departementspromemorian, DS 2018:10.

EU:s framtida jordbrukspolitik, Ds 2018:10



Artikel från Näringsdepartementet

Fler kvinnor inom skogsnäringen
ska synas på nätet med hjälp av
WikiGap
Publicerad 16 maj 2018

Den 17 maj 2018 bjuder Näringsdepartementet
tillsammans med SLU och Wikimedia Sverige in
studenter och anställda vid SLU i Umeå till en
skrivstuga, för att under en halvdag lyfta fram kvinnor
inom skogsnäringen på nätet. WikiGap är ett globalt
initiativ för att öka jämställdheten på nätet med
utgångspunkt från det nätbaserade uppslagsverket
Wikipedia.
På Wikipedia finns i dag omkring fyra gånger så många artiklar om män som
om kvinnor och runt 90 procent av alla som skriver på Wikipedia är män.
Men WikiGap gör skillnad. Hittills har initiativet genererat omkring 3 000
nya artiklar och uppdateringar av information. I dag saknas artiklar om
många anmärkningsvärda och kända kvinnor i skogsnäringen och inom
forskning och innovation på skogens område.

– Vi måste alla bidra för att skapa förändring för jämställdhet på riktigt.
WikiGap är ett jättebra exempel på detta. Genom att fler kvinnor inom
skogssektorn blir synliga och lyfts fram på internet bidrar vi till att förändra
bilden av hela skogsnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Deltagarna i skrivstugan instrueras i hur de redigerar Wikipedia och får
förslag på vilka artiklar man kan bidra till. Det kan handla om att skriva nya
artiklar, fylla på redan befintliga, översätta texter från engelska till svenska
och lägga till bilder med mera. Under 2018 tar Regeringskansliet initiativ till
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WikiGap-events inom flera områden, och ett av dessa är skogssektorn.



Artikel från Näringsdepartementet

Framtidens
sammanhållningspolitik påverkas
av EU:s budget
Publicerad 02 maj 2018

Den 2 maj lämnade Europeiska kommissionen sitt
förslag till ny flerårig budgetram för EU, som bland
annat innehåller ramarna för den framtida
sammanhållningspolitiken. Nuvarande programperiod
sträcker sig till 2020 och arbetet med inriktning för
nästa programperiod är igång. Förutsättningarna för en
ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget
och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas
om.
Dagens sammanhållningspolitik utgör 34 procent av EU:s totala utgifter
2014-2020 och omfattar tre fonder:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),
Europeiska socialfonden (ESF)
samt Sammanhållningsfonden.

Sammanhållningspolitiken har som målsättning att minska skillnaderna i
utvecklingsnivå mellan de olika regionerna för att stärka den ekonomiska,
sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen. Politiken
genomförs i regionala, nationella och gränsöverskridande program.

Den övervägande delen av medlen (74 procent) går under innevarande
period 2014-2020 till de relativt fattigaste medlemsländerna och regionerna.
För Sveriges del omfattar nuvarande programperiod sammanlagt 20 miljarder
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kronor.

Dags för förhandlingar

Europeiska kommissionens förslag till ny flerårig budgetram för EU anger
även de ekonomiska ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken.
Specifika lagförslag från kommissionen som gäller innehållet i
sammanhållningspolitiken har presenterats enligt plan i slutet av maj 2018.
Sverige och övriga medlemsländer kommer att förhandla om såväl
kommissionens förslag till budget som regelverket för
sammanhållningspolitiken i rådet. Förhandlingarna om
sammanhållningspolitiken inleds under sommaren 2018 och kan avslutas
först när budgetförhandlingarna är slutförda.



Artikel från Näringsdepartementet

EU-diskussioner om matsvinn,
affärsmetoder och fiske
Publicerad 18 april 2018

När EU:s landsbygds- och jordbruksministrar träffades
16 april diskuterade de otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan, hur matsvinnet ska minska och en
flerårig plan för fisket i de västliga vattnen.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade
Sverige på mötet i Luxemburg.

Otillbörliga affärsmetoder

Ministrarna inledde mötet med en första diskussion om EU-kommissionens
förslag om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Syftet med förslaget
är att stärka små och medelstora livsmedels- och jordbruksföretags ställning.

Matsvinn

Ministrarna diskuterade också hur matsvinnet kan minska i enlighet med
hållbarhetsmålen. Bland de åtgärder som framhölls återfinns utvecklandet av
en gemensam metod för att mäta förlusterna av livsmedel och bättre
information till konsumenterna.

Fiske i västliga vatten

EU-kommissionen presenterade en flerårig plan för fisket i de västliga
vattnen. Syftet med planen är att återställa och bevara vissa bestånd av fisk.

Övriga frågor
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På mötet fick ministrarna även information om en rad frågor, bland annat om
insatser för att bekämpa och förebygga afrikansk svinpest, rättsliga
tolkningar av landningsskyldigheten av fisk och om EU-kommissionens
förslag om ökad insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömningar i
livsmedelskedjan.



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s arbete med matsvinn och
affärsmetoder i livsmedelskedjan
Publicerad 12 april 2018

När EU-ländernas jordbruksministrar möts inom ramen
för Agrifish-rådet kommer de att diskutera en ny
förvaltningsplan för bottenlevande arter i EU:s västliga
vatten. I förslaget ingår en uppdatering av
förvaltningsplanen för Östersjön. Ministrarna kommer
att utvärdera arbetet med att minska matsvinnet och få
en presentation av åtgärder mot otillbörliga
affärsmetoder.

Flerårig förvaltningsplan för bestånd i västliga vatten

EU-kommissionen kommer att presentera ett förslag om en förvaltningsplan
för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten.

Sverige bedriver inget fiske i EU:s västliga vatten men regeringen anser att
långsiktiga förvaltningsplaner är viktiga verktyg för att nå målen inom ramen
för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser att
målet om att nyttjandet av marina resurser ska säkerställa maximal hållbar
avkastning är särskilt viktigt. Regeringen välkomnar därför förslaget.

Uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön

EU-kommissionen föreslår i förslaget till förvaltningsplan för EU:s västliga
vatten att mål i form av så kallat fiskedödlighetsintervall hänvisar till bästa
vetenskapliga rådgivning i stället för att fastställas som siffervärden i planen.
Detta är också fallet i den nyligen antagna förvaltningsplanen för Nordsjön.
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EU-kommissionen anser att samma metod ska användas för att följa och
förvalta bestånden i Östersjön. Enligt EU-kommissionen bör därför den
fleråriga planen för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i
Östersjön också ändras.

Regeringen välkomnar initiativet att uppdatera förvaltningsplanen för
Östersjön.

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan

EU-kommissionen ska presentera ett förslag till direktiv med åtgärder mot
otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Förslaget syftar till att på olika
sätt hindra att köpare skjuter över egna affärsrisker till leverantörer.
Åtgärderna förväntas sätta en minimumnivå med möjlighet för
medlemsländerna att införa striktare regler om det finns behov.

Regeringen välkomnar förslag som stärker konkurrenskraften i
livsmedelskedjan och bidrar till att nå målen om en ökad
livsmedelsproduktion i den nationella livsmedelsstrategin och kommer att
analysera förslaget närmare utifrån detta perspektiv.

Insatser för att minska matsvinnet i EU

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matavfall.
Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i
medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med
strategier och kampanjer på området. EU-kommissionen har etablerat en
plattform för hela EU med 70 medlemmar från både medlemsländerna och
näringen. Ett av syftena är att stärka samarbetet mellan aktörer i
livsmedelskedjan och mellan den privata och offentliga sektorn.

Ministrarna kommer att diskutera de framsteg som har skett nationellt och på
EU-nivå och om takten i arbetet med matsvinnsfrågan är tillräcklig för att nå
de uppsatta målen för minskning av matavfall.

Samarbete för en bättre djurhälsa

Ordförandeskapet kommer att informera om ett möte i mars i Bulgarien som
handlade om samarbete för att övervaka och bekämpa sjukdomar hos vilda
djur för att hindra att de sprids till tamboskap. Det handlar bland annat om
afrikansk svinpest, fågelinfluensa, rabies och mul- och klövsjuka. Från



Sverige deltog Svenska jägarförbundet och Jordbruksverket i mötet.

Polen kommer också att informera om arbetet med att bekämpa afrikansk
svinpest. En särskild konferens på hög politisk nivå hölls i mars i Polen där
man enades om fortsatt samarbete om forskning och andra insatser.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på rådsmötet. Mötet
äger rum i Luxemburg.

Transparens i EU:s arbete med livsmedelssäkerhet

EU-kommissionen presenterade 11 april ett förslag om att öka transparensen
i EU:s riskvärdering av livsmedel. Förslaget ska garantera objektivitet och
oberoende i den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA:s,
studier. Förslaget är ett svar på ett medborgarinitiativ om glyfosat och ett
behov av att förbättra förutsättningarna för EFSA:s vetenskapliga arbete.

Regeringen är generellt sett positiv till ökad transparens men behöver mer tid
för att analysera förslaget.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Sammanhållningspolitiken efter år
2020 på EU-möte
Publicerad 10 april 2018

När Allmänna rådet träffas 12 april är temat för
diskussionerna vilken inriktning
sammanhållningspolitiken ska ha efter 2020.
Statssekreterare Elisabet Backteman företräder Sverige
på mötet i Luxemburg.
Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik. På mötet ska deltagarna
diskutera vad EU ska prioritera i sammanhållningspolitiken efter 2020 och
vilka regioner som ska omfattas samt hur sammanhållningspolitiken ska
kunna genomföras på ett effektivare och snabbare sätt.

Regeringen anser att budgeten för sammanhållningspolitiken ska minska
betydligt efter 2020. För att detta ska vara möjligt anser regeringen att
sammanhållningspolitiken ska koncentreras mot regioner med de största
behoven och minska till rikare regioner. Stödet till de mer utvecklade delarna
av unionen bör minska.

Några områden inom sammanhållningspolitiken kan även i framtiden bidra
till att skapa ett tydligt EU-mervärde, anser regeringen. Det är till exempel
klimat, energi, forskning och innovation men integration av invandrare och
förbättrad övergång till arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden är
också viktiga områden.

Även det gränsöverskridande samarbetet Interreg bidrar till ett genuint
europeiskt mervärde och därför bör det också vara prioriterat inom
sammanhållningspolitiken.
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Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatta diskussioner om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik
Publicerad 21 mars 2018

När EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor
möttes i Bryssel 19 mars stod utformningen av den
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 på
dagordningen. Rådet diskuterade också fisket i västra
Medelhavet.

EU:s jordbrukspolitik 2020-2027

I november 2017 presenterade EU-kommissionen ett meddelande med
förslag till inriktning av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.
EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor behandlar olika delar av
meddelandet vid ett flertal möten inför att EU-kommissionen presenterar sitt
lagförslag senare i år.

Vid mötet hade ordförandeskapet som målsättning att anta rådslutsatser för
att skicka ett budskap om var jordbruks- och fiskerådet står i frågan om den
framtida jordbrukspolitiken inför att EU-kommissionen formulerar det
slutgiltiga lagförslaget.

Rådet nådde inte enhällighet utan resultatet blev så kallade
ordförandeskapsslutsatser i stället för rådslutsatser.

Ordförandeskapsslutsatserna handlar i huvudsak om fem områden; mervärde
och mål, ny leveransmodell/strategisk plan, direktstöd och
marknadsåtgärder, miljö och klimat, samt landsbygdsutveckling.

En flerårig plan för bottenlevande arter i västra
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Medelhavet

EU-kommissionen presenterade ett förslag om en plan med syfte att
återställa beståndet av bottenlevande arter i västra medelhavsområdet och
garantera ett hållbart nyttjande. Ministrarna diskuterade föreslaget.

Övrigt

Ministrarna informerades om arbetsförhållande och säkerhet ombord på
fiskefartyg. EU-kommissionen uppmärksammade ministrarna på att
skillnader mellan medlemsstaternas ratificeringsprocesser på området skapar
juridisk osäkerhet. Ministrarna uppmanades att vidta åtgärder.
Statssekreterare Elisabeth Backteman företrädde Sverige på mötet.



Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatta diskussioner om EU:s
gemensamma jordbrukspolitik
Publicerad 16 mars 2018

När EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor möts
i Bryssel står utformningen av den gemensamma
jordbrukspolitiken på dagordningen. Rådet kommer
också att diskutera fiske i västra Medelhavet.

Livsmedel och jordbruk

I november 2017 presenterade EU-kommissionen sitt meddelande med
förslag till inriktning av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.
EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor behandlar olika delar av
meddelandet vid ett flertal möten inför att EU-kommissionen presenterar ett
slutligt förslag senare i år.

I meddelandet föreslår EU-kommissionen främst förändringar i förvaltningen
av jordbrukspolitiken inklusive ett större ansvar för medlemsstaterna.

Vid jordbruks- och fiskerådsmötet den 19 mars kommer ministrarna att
diskutera ett förslag rådslutsatser. Slutsatserna täcker in fem områden;
mervärde och mål, ny leveransmodell/strategisk plan, direktstöd och
marknadsåtgärder, miljö och klimat, samt landsbygdsutveckling.

En flerårig plan för bottenlevande arter i västra
Medelhavet

EU-kommissionen kommer att presentera ett förslag om en plan som syftar
till att garantera ett hållbart nyttjande av bottenlevande arter i västra
medelhavsområdet. Ministrarna kommer att diskutera föreslaget.
Regeringen anser att det är angeläget att nå målen som sätts upp inom ramen
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för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken och är positiv till förslaget
om en flerårig plan.

Övrigt

Ministrarna kommer att få information om arbetsförhållande och säkerhet
ombord på fiskefartyg. EU-kommissionen kommer att uppmärksamma
ministrarna på att skillnader mellan medlemsstaternas ratificeringsprocesser
på området skapar juridisk osäkerhet. Ministrarna kommer att uppmanas att
vidta åtgärder.

Tio medlemsländer, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen,
Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien kommer att lägga fram en
gemensam deklaration om utvecklingen av vattenbruk i sötvatten och
behovet av fortsatt EU-finansiering efter 2020. Det handlar bland annat om
att matcha efterfrågan på i EU odlad fisk.

Statssekreterare Elisabeth Backteman företräder Sverige på mötet.



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s gemensamma
jordbrukspolitik efter 2020
Publicerad 22 februari 2018

När EU ländernas jordbruksministrar träffades 19
februari var EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter
2020 den viktigaste frågan. Den gemensamma
jordbrukspolitiken debatteras under flera ministermöten
under våren. Den 19 februari var fokus på direktstödet
och miljö- och klimatåtgärder. Jordbrukets roll i
utvecklingen av EU:s bioekonomi och en strategi för att
öka odlingen av proteingrödor stod också på
dagordningen.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik med start 2020

I november förra året presenterade EU-kommissionen meddelandet
"Framtiden för livsmedel och jordbruk" som anger den tänkta inriktningen på
den gemensamma jordbrukspolitiken i EU efter 2020. EU-ländernas
jordbruksministrar återkommer under våren till meddelandets olika delar vid
flera möten inför att EU-kommissionen presenterar sitt lagförslag i sommar.

Regeringen har tidigare välkomnat meddelandets inriktning på ny
förvaltningsmodell med ökat ansvar för medlemsländerna. Samtidigt ska en
ökad subsidiaritet inte leda till snedvridning av konkurrensen inom
jordbrukssektorn. Regeringen anser att förenkling ska vara en utgångspunkt i
den kommande reformen och förespråkar därtill reformer som leder till
marknadsorientering och förbättrad konkurrenskraft.

Mötet 19 februari behandlade de delar som rör direktstöd och miljö- och
klimat. I diskussionen tog ministrarna bland annat upp vikten av ett system
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med mer rättvisa och målinriktade stöd under kommande period och
uttryckte behovet av högre ambitioner på miljöområdet.

- EU-kommissionens meddelande om hur den gemensamma
jordbrukspolitiken kan utformas är bra. Om förslaget förverkligas kan det ge
medlemsländerna möjlighet att anpassa politiken utifrån hur utmaningarna
och förhållandena ser ut nationellt, vilket också öppnar upp för en enklare
politik. Det bör även vara mer riktade åtgärder mot till exempel miljö, klimat
och ökad konkurrenskraft istället för de nuvarande generella direktstöden, sa
statssekreterare Elisabeth Backteman när hon företrädde Sverige på
rådsmötet.

EU:s bioekonomistrategi och jordbrukets roll

Strategin "Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa" syftar
till att bereda vägen för ett innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt
samhälle som förenar livsmedelstrygghet med en hållbar användning av
förnybara resurser och säkerställer miljöskydd. EU-kommissionen kommer
senare i år att presentera en översyn av strategin och tillhörande åtgärdsplan.

Diskussionen handlade om hur EU-politiken bättre kan stödja en hållbar och
cirkulär ekonomi med fokus på fördelar och möjligheter för
primärproducenter och att integrera jordbrukare och skogsbrukare i
bioekonomins värdekedjor.

EU:s underskott av proteingrödor

EU-kommissionen väntas i slutet av 2018 presentera en rapport med en
strategi för ökad produktion av proteingrödor. EU-kommissionen
informerade ministrarna om arbetet med den kommande rapporten. Den
kommer främst fokusera på forskning och innovation, utmaningar inom
odling och positiva effekter inom miljö-klimat, samt värdekedjor och
marknadspotential för växtprotein.

 



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s gemensamma
jordbrukspolitik efter 2020
förbereds
Publicerad 14 februari 2018

När EU:s ländernas jordbruksministrar träffas 19
februari är EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter
2020 den viktigaste frågan. Även mötets två andra
frågor som handlar om jordbrukets roll i utvecklingen av
EU:s bioekonomi och behovet av att höja produktionen
av proteingrödor är nära kopplade till den pågående
diskussionen om inriktningen på EU:s framtida
jordbrukspolitik.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik med start 2020

I november förra året presenterade EU-kommissionen meddelandet
"Framtiden för livsmedel och jordbruk" som anger inriktningen på den
gemensamma jordbrukspolitiken i EU efter 2020. EU-ländernas
jordbruksministrar återkommer under våren till meddelandets olika delar vid
flera möten inför att EU-kommissionen presenterar det slutgiltiga förslaget i
sommar.

Regeringen har tidigare välkomnat meddelandets inriktning på ny
förvaltningsmodell med ökat ansvar för medlemsländerna. Samtidigt ska en
ökad subsidiaritet inte leda till snedvridning av konkurrensen inom
jordbrukssektorn. Regeringen anser att förenkling och minskad administrativ
börda ska vara en utgångspunkt i den kommande reformen. Regeringen
förespråkar därtill reformer som leder till marknadsorientering,
landsbygdsutveckling, teknisk utveckling och bättre förutsättningar för
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generationsväxling.

Mötet 19 februari behandlar de delar som rör direktstöd och miljö- och
klimat.

Riktade åtgärder mot miljö, klimat och konkurrenskraft bör prioriteras
framför direktstöd till lantbrukare. Därför driver regeringen att direktstöden
bör sänkas och på sikt fasas ut. Regeringen anser att vissa regler för
direktstöden bör kunna beslutas av medlemsländerna. Regeringen är tveksam
till förslaget om takbelopp eftersom det riskerar motverka
strukturomvandling och ökad konkurrenskraft.

Regeringen anser att de produktionskopplade stöden bör minska. De
produktionskopplade stöd som är kvar bör vara baserade på att de är viktiga
för specifika miljö- eller regionala effekter.

Regeringens mål är ett fossilfritt Sverige 2050 och ett klimatpolitiskt ramverk
med mål om minskade utsläpp av växthusgaser. Regeringen välkomnar
förslaget om ny struktur för miljö- och klimatåtgärder. Regeringen hade
gärna sett en tydligare linje från EU-kommissionen om att överge det så
kallade förgröningsstödet som utgångspunkt. Regeringen anser att
möjligheterna för riktade miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet bör öka och
att klimatåtgärder ska utgöra en större andel av den gemensamma
jordbrukspolitiken än i dag.

Regeringen anser också att EU-kommissionens mål om antibiotikaresistens,
hälsa, nutrition, matsvinn och djurvälfärd är angelägna.

EU:s bioekonomistrategi och jordbrukets roll

Ministrarna kommer att diskutera strategin "Innovation för hållbar tillväxt:
En bioekonomi för Europa". Den presenterades av EU-kommissionen 2012.
Syftet var att bereda vägen för ett innovativt, resurseffektivt och
konkurrenskraftigt samhälle som förenar livsmedelstrygghet med en hållbar
användning av förnybara resurser och säkerställer miljöskydd. EU-
kommissionen kommer senare i år att presentera en översyn av strategin och
tillhörande åtgärdsplan.

Ministrarna ska diskutera hur EU-politiken bättre kan stödja en hållbar och
cirkulär ekonomi, med fokus på fördelar och möjligheter för
primärproducenter. Diskussionen handlar också om vad medlemsländerna



kan göra för att bättre integrera jordbrukare och skogsbrukare i
bioekonomins värdekedjor.

Regeringen välkomnar att EU-kommissionen lyfter frågan om
primärproducenternas roll i en europeisk bioekonomi.

EU:s behov av proteingrödor

EU har ett underskott på växtprotein och det finns utmaningar i
konkurrenskraften för odling av proteingrödor i unionen. EU-kommissionen
väntas i slutet av 2018 presentera en rapport med en strategi för ökad
produktion av proteingrödor. Rapporten kommer främst fokusera på
forskning och innovation, utmaningar inom odling och positiva effekter inom
miljö-klimat, samt värdekedjor och marknadspotential.

Åtgärder har vidtagits och har enligt EU-kommissionen skapat en positiv
trend för produktionen i EU. EU-kommissionen förväntas informera om
arbetet med den kommande rapporten.

Regeringen är generellt sett positiv till åtgärder för kunskapsutveckling inom
områdena produktivitet och hållbarhet.

Sverige företräds på mötet av landsbygdsminister Sven-Erik Buchts
statssekreterare Elisabeth Backteman. 



Artikel från Näringsdepartementet

Småland är först ut med regional
skogsstrategi
Publicerad 02 februari 2018

Den 25 januari presenterades en skogsstrategi för
Småland som tolv aktörer från tre län står bakom. Det är
den första regionala skogsstrategin i landet som tagits
fram kopplat till de regionala dialoger som genomförts
inom ramen för det nationella skogsprogrammet.
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos
landsbygdsministern, var på plats vid lanseringen.
Det var 2015 som ett regionalt dialogmöte krig skogen hölls i Växjö som en
del i arbetet med det nationella skogsprogrammet. Sammanlagt anordnades
dialogmöten på fyra platser i landet. Efter mötet i Växjö på påbörjades
processen att ta fram en regional skogsstrategi för Småland.

– Det är spännande att ta del av det arbete som de småländska aktörerna
åstadkommit. Jag är övertygad om att denna strategi kommer att inspirera
andra regioner i arbetet med att lyfta skogen som är så viktig för den gröna
omställningen och jobb och tillväxt i hela landet, säger Elisabeth Backteman,
statssekreterare hos landsbygdsministern.

Den småländska strategin, Smålands skogar får värden att växa, har tagits
fram av tolv aktörer från tre län. Den fokuserar på att stärka skogens värden
i regionen och lyfter bland annat vikten av att öka skogens förädlingsvärde
och innovationsgrad och samtidigt bidra till omställningen till en biobaserad
ekonomi. Den småländska strategin är den första regionala skogsstrategin i
landet, men det är flera andra regioner som är igång med att ta fram
strategier för skogen, däribland Västernorrland och Jämtlands län.

https://www.regeringen.se/


 



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbrukspolitiken efter 2020
huvudfråga på ministerrådsmöte
Publicerad 01 februari 2018

När EU:s jordbruksministrar träffades i Bryssel 29
januari var EU-kommissionens meddelande om en ny
gemensam jordbrukspolitik mötets viktigaste fråga.

Bulgariska ordförandeskapet

Mötet var det första under Bulgariens ordförandeskap som löper från januari
till och med juni 2018. Ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram
som bland annat fokuserar på diskussionen om den framtida
jordbrukspolitiken.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

EU-kommissionen presenterade under hösten 2017 ett meddelande om en ny
inriktning för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Ministrarna
diskuterade flera av de idéer som presenteras i meddelandet. Bland annat
uppmärksammades den gemensamma politikens mervärde, vikten av
medlemsstaterna får ett större inflytande över politikens utformning och att
den administrativa bördan inte ska öka. Diskussionerna handlade också om
tryggad livsmedelsförsörjning, vikten av att säkra inkomsterna för
jordbrukare och att undvika förseningar i utbetalningar av direktstödet.

Marknadsläge, handel och bekämpning av smitta

EU-kommissionen informerade ministrarna om marknadssituationen med
tonvikt på griskött, socker och mejeriprodukter vilken just nu är övervägande
positiv.
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EU-kommissionen informerade också om läget i pågående
handelsförhandlingar med Mexiko och Mercosur och inom WTO med fokus
på jordbrukssektorn.

Ministrarna fick därtill rapporter om insatser för att bekämpa spridning av
afrikansk svinpest och den för vissa växter mycket skadliga bakterien xylella
fastidiosa. Ingen av dessa smittor finns i Sverige.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Reform av EU:s jordbrukspolitik i
fokus på ministerrådsmöte
Publicerad 25 januari 2018

På jordbruksministrarnas möte i Bryssel 29 januari står
kommissionens förslag till reform av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik på dagordningen.
Ministrarna ska även diskutera frågor som rör
internationell handel med jordbruksprodukter.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige
på mötet.

Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksministrarna kommer att diskutera förslaget till inriktning av den
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 som kommissionen presenterade
i november.

I meddelandet föreslår kommissionen framför allt att medlemsstaterna ska få
ett större ansvar för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Förslaget innehåller även ett antal förändringar av målsättningarna och
resursfördelningen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det handlar
bland annat om förändringar av direktstödet till lantbrukare, nya miljö- och
klimatåtgärder och landsbygdsutveckling.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till ny förvaltningsmodell med
ökat ansvar för medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att en ökad
subsidiaritet inte leder till en snedvridning av konkurrensen inom
jordbrukssektorn. Regeringen anser att förenkling och minskad administrativ
börda ska vara en utgångspunkt i den kommande reformen.
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Det krävs också ett förändrat fokus i den gemensamma jordbrukspolitiken,
anser regeringen. Riktade åtgärder som till exempel landsbygdsprogrammet
bör prioriteras framför direktstöd till lantbrukare.

Marknadssituationen för mjölk, griskött och socker

Ministrarna kommer därefter att få en uppdatering om situationen på de
viktigaste jordbruksmarknaderna, med tonvikt på mjölk-, griskötts- och
sockermarknaderna.

Internationell handel med jordbruksprodukter

Kommissionen kommer även att informera ministrarna om frågor som rör
internationell handel med jordbruksprodukter.

På WTO:s ministermöte i december fanns flera jordbruksfrågor på
dagordningen. WTO-medlemmarna diskuterade bland annat begränsningar
av handelsstörande jordbruksstöd och offentlig lagerhållning av livsmedel,
men mötet blev resultatlöst.

EU:s handelsagenda omfattar också frihandelsförhandlingar med ett flertal
parter där EU företrädesvis har offensiva jordbruksintressen. Ambitionen är
att avsluta förhandlingarna med Mexiko och Mercosur i början av 2018 samt
att påbörja förhandlingar med Australien och Nya Zeeland.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet som äger
rum i Bryssel.



Artikel från Näringsdepartementet

Midsommar säljer svenska
livsmedel och besöksdestinationer
under Grüne Woche
Publicerad 23 januari 2018

För första gången på sju år deltar Sverige med en
samlingsmonter vid livsmedelsmässan Grüne Woche i
Berlin. Den svenska montern, som invigdes av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den 19 januari,
visar upp och säljer svensk mat och Sverige som
besöksnation till den tyska marknaden.
Den svenska närvaron på Grüne Woche är en del i satsningen på att öka den
svenska livsmedelsexporten och ger svenska företag på plats en möjlighet att
testa sina produkter på den tyska marknaden. Grüne Woche har mer än 400
000 besökare och mässan räknas som världens ledande konsumentmässa för
livsmedel, lantbruk och trädgård.

I samband med Grüne Woche äger "Global Forum for Food and Agriculture"
rum som är en viktig politisk arena för frågor relaterade till jordbruk och
livsmedel med ett högnivåmöte med deltagare från mer än 80 länder.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade flera av sina europeiska
jordbruksministerkollegor under besöket på mässan. Han hade bland annat
bilaterala möten med sin finske och norske kollega, och den tyske
jordbruksministern, Christian Schmidt, deltog i samband med invigningen av
den svenska montern.

I år har den svenska montern temat midsommar och visar upp en traditionell
bild av den svenska landsbygden med röda stugor blandat med ett modernt
IKEA-kök där landsbygdsministern hade möten med ministerkollegor.
Montern bemannas dagligen av över 20 personer och ett stort antal företag
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och regioner visar upp svensk mat och svenska besöksdestinationer. Ett
genomgående budskap är att svensk mat har tydliga mervärden när det
kommer till hållbarhet och hög livsmedelssäkerhet och att Sverige är i
världsklass när det gäller miljötänk, god djurvälfärd och låg
antibiotikaanvändning.

Företagen får visa upp sig och testa sina produkter på den tyska marknaden
som är en viktig exportmarknad. Vissa företag är också besöksdestinationer
och för dem är det viktigt att locka turister till att besöka dem i Sverige.

För företagen finns det en stor fördel att delta i svensk samlingsmonter som
också får mycket uppmärksamhet genom den politiska närvaron. Omkring
sju procent av den svenska livsmedelsexporten landar idag i Tyskland och
det finns en stor potential att öka denna andel. Tyskland är en stor marknad
med geografiskt fördelaktigt läge. Tyskland är en viktig exportmarknad
samtidigt som Sverige är en populär turistdestination för tyska turister.



Artikel från Näringsdepartementet

Premiärmöte för Team Sweden
Livsmedel
Publicerad 21 december 2017

Den 19 december hölls det första ordinarie mötet i
Team Sweden Livsmedel, under ledning av regeringens
nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn
Johan Krallis Anell. På plats fanns ett femtiotal
representanter från livsmedelsföretag, myndigheter och
organisationer. Temat för dagen var regeringens
exportsatsning under 2018 och hur vi i Sverige kan ta
lärdom från andra länders arbete med att öka
livsmedelsexporten.
Mötet inleddes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som lanserade
regeringens satsning på 48 miljoner under 2018 på åtgärder för att öka den
svenska livsmedelsexporten.

– En ökad export är en förutsättning för en ökad svensk
livsmedelsproduktion, för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet,
sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vid ett panelsamtal om förutsättningarna för svensk livsmedelsexport
konstaterades att Sverige har goda förutsättningar att växla upp exporten.
Regeringens exportsatsning välkomnas och ses som viktig signal till
livsmedelssektorn om att exportfrågan är högt prioriterad. Paneldeltagaren
Ylva Berg VD för Business Sweden, som är en viktig utförare av satsningen,
lyfte fram möjligheterna för en ökad svensk livsmedelsexport bland annat till
marknader som USA, Sydkorea och Japan.

Vad kan vi lära från andra länder?
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Anna Malmhake, vd för The Absolut Company, delade med sig av
erfarenheter från Irland och tiden som vd för Irish Destilleries och Esa
Wrang, Food Director på Finpro, presenterade den finska exportsatsningen
Food from Finland. Båda var tydliga med att samverkan mellan näringslivet
och det offentliga är en viktig nyckel för att nå en ökad livsmedelsexport.
Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen var inne på samma spår när
han beskrev hur viktigt det är med samverkan mellan näringslivet och det
offentliga för att nå ett exportprotokoll för fläskkött till Kina.



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbrukspolitiken efter 2020 och
fiske i Atlanten och Nordsjön
Publicerad 15 december 2017

På jordbruk- och fiskerådets möte 11-12 december
fattade EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar
beslut om fiskekvoter för 2018. I överenskommelsen
ingår bland annat en begränsning av ålfisket i
Östersjön. Rådet diskuterade också inriktningen på
EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

Beslut om nästa års kvoter

Efter två dagars förhandlingar enades ministrarna om fiskekvoterna under
2018 för EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och
Medelhavet.

Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för bland annat sill,
torsk, kolja, gråsej, äkta tunga, havskräfta och räka.

Överenskommelsen innebär också en så kallad säsongsstängning för fiske av
blankål under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan
september och januari. Regeringen hade gärna sett ett förbud av ålfiske,
inklusive glasål, under 2018 för att både säkerställa artens framtid och fiskets
kultur och tradition. Inga begränsande åtgärder för 2018 omfattar glasål.

- Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för
ål. Men jag är nöjd med att vi uppfyller målen om maximal hållbar
avkastning för så många av de svenska kvoterna, sa landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht efter mötet.

Resultatet av förhandlingarna innebär ytterligare steg framåt för att uppnå
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målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar
avkastning. Besluten är baserade på vetenskaplig rådgivning från
internationella havsforskningsrådet.

Rapportering från tongivande konferenser om fiske

Ministrarna fick en återrapportering om resultaten av en konferens i Tallinn i
oktober om den europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF.

Ministrarna fick också information från Spanien om den så kallade
landningsskyldighetens genomförande. Det handlar om arbetet med att finna
lösningar på problemet med att arter vars kvot är uppnådd fiskas med andra
arter.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Vid rådsmötet presenterade EU-kommissionen meddelandet Framtiden för
livsmedel och jordbruk. Meddelandet lägger en grund för det kommande
förslaget om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. EU-
kommissionen lyfte bland annat fram ambitionen med att öka
medlemsstaternas ansvar för utformningen av politiken och att detta inte
kommer att äventyra gemensamma mål eller tillåta en snedvridning av
konkurrensen. EU-kommissionen framhöll också vikten av att jordbruket
bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Presentationen följdes av en
diskussion.

Information om arbete med flera jordbruksfrågor

EU-kommissionen informerade om konferensen "Modern Biotechnologies in
Agriculture - Paving the way for responsible innovation" som hölls i
september. EU-kommissionen betonade vikten av att innovationer tas till
vara och används i jordbruket och att ministrarna driver frågan vidare i sina
respektive länder.

Ministrarna fick en återrapportering om en konferens om bekämpning av
afrikansk svinpest. I den diskussion som följde framfördes förslag på insatser
för att utrota sjukdomen. Behovet av samarbete, att få fram ett vaccin och
information till allmänheten betonades.

Slovakien uppmanade EU-kommissionen att presentera förslag om åtgärder i
syfte att bekämpa otillbörliga affärsmetoder. EU-kommissionen bekräftade



att ett förslag i syfte att förbättra livsmedelskedjans funktionssätt kommer att
läggas fram i april 2018.



Artikel från Näringsdepartementet

Historisk satsning på svensk
livsmedelsexport
Publicerad 09 december 2017 Uppdaterad 09 december 2017

Under 2018 satsar regeringen sammanlagt 48 miljoner
kronor på att stärka den svenska livsmedelsexporten.
Satsningarna är en viktig del av livsmedelsstrategin och
ska bidra till en ökad hållbar svensk
livsmedelsproduktion.
Exportsatsningen består av totalt elva insatser som på olika sätt ska bidra till
att svenska livsmedelsföretag hittar ut och stärker sin position på
exportmarknaden.

– Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält, det är den
största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka
exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det
gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Exportsatsningar under 2018:

Stationering av livsmedelsexportansvariga på potentiella
tillväxtmarknader (7 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att anställa livsmedelsexportansvariga på tre
prioriterade marknader. De marknaderna är Nordamerika (USA och Kanada)
och Japan och Sydkorea och Sydostasien ). Syftet är att skapa fler
exporterande livsmedelsföretag och att bidra till att skapa rätt nätverk och
kunskap för att kunna exportera. Tjänsterna ska bland annat bidra till att
svenska företag kan etablera en kontakt på den specifika marknaden och att
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svenska företag finner nya exportmöjligheter.

Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag (5, 5 miljoner
kronor)

Business Sweden får i uppdrag att inrätta och genomföra ett
livsmedelsprogram inom den befintliga regionala exportrådgivningen.
Programmet ska vara riktat och utformat mot livsmedelsföretag och deras
behov och ska innehålla särskilt utformade stödtjänster för företag med stor
exportpotential.

En analys av exportpotentialen hos olika
livsmedelskategorier (1,5 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att i samverkan med branschorganisationer
och företag, genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential och hur
den potentialen skulle kunna se ut om fem och tio år. Denna analys ska
sedan ligga till grund för inriktningen av det statliga livsmedelsfrämjandet.

Satsning på export av ekologiska livsmedel (10 miljoner
kronor)

Business Sweden får i uppdrag att ta fram en strategi och ett operativt
program för export av ekologiska livsmedel. Strategin ska innehålla
prioriteringar och aktiviteter på både kort och lång sikt för att stärka den
svenska exporten av ekologiska livsmedel. Positiva effekter av en ökad
export av ekologiska livsmedel kan exempelvis bli att jordbruksföretag får en
jämnare efterfrågan på produkter och att fler företag vågar satsa och
utveckla sin verksamhet.

Stöd vid anläggningsgodkännande (3 miljoner kronor)

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppgift att underlätta för export
av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som
innebär att svenska anläggningar blir godkända för export till tredje land.
Tidigare har myndigheterna fakturerat företag för det arbete som de gör vid
inspektioner av anläggningar, den avgiften tas nu bort. Ett viktigt syfte med
insatsen är att få fler företag att få sin produktionsanläggning godkänd för
export till ett land där myndigheterna har arbetat fram ett exportprotokoll så
att fler små- och medelstora företag kan komma ut på exportmarknaden.



Lantbruksråd i Peking

2015 tillsatte regeringen också ett skogs- och lantbruksråd i Kina. Det är en
viktig roll för att få tillgång till den kinesiska marknaden.
Livsmedelsexporten till Kina har ökat sedan lantbruksrådet kom på plats.

Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora
företag (Årlig satsning 2017-2019 om 10 mkr, 11mkr, 10
mkr)

Livsmedelsindustrin har en stor potential att öka sin export och fler
livsmedelsföretag kan börja exportera. För att ytterligare stötta företag som
vill exportera sina produkter förstärker därför regeringen det exportprogram
som idag sköts av Business Sweden. Exportprogrammet ska också lägga
större vikt vid branschsamverkan och initiativ och samverkan med regionala
aktörer och andra industrigrenar, för att på så sätt underlätta för svenska
företags export. Uppdraget löper på tre år och får totalt 31 miljoner kronor
för genomförandet.

Medel till Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att
underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror (10
miljoner)

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har ett uppdrag från regeringen att
underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror. Myndigheternas främsta
uppgift är att öppna nya exportmarknader och att se till att de som öppnats
fungerar problemfritt. I praktiken innebär det att handlägga ärenden om
godkännande för export till nya marknader och att arbeta med att vårda och
underhålla befintlig export.

Samverkansforum - för att öka livsmedelsföretagens tillträde
till marknader utanför EU

Livsmedelsverket ska, efter samråd med Jordbruksverket, inrätta och ta
huvudansvar för ett Samverkansforum för utveckling av myndighetsarbetet
med att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i länder utanför EU.
Fokus ligger på arbetet med land- och anläggningsgodkännanden och
uppdraget ska finansieras inom myndighetens ram.



Nationell exportsamordnare

Sverige ska öka sin livsmedelsexport och regeringen har därför stärkt arbetet,
genom att tillsätta en nationell exportsamordnare som ska arbeta för att fler
livsmedelsföretag kommer ut på export. Artikel: Exportsamordnare för en
ökad svensk livsmedelsexport

Team Sweden Livsmedel

I september i år lanserades Team Sweden Livsmedel. Team Sweden
Livsmedel är en plattform och samverkansforum där företag, myndigheter
och aktörer inblandade i livsmedelsexport kan arbeta för att utveckla och
öka den svenska livsmedelsexporten. Inom ramen för regeringens
exportstrategi som lanserades 2015 uttryckte många svenska företag att
samordningen av statens stöd vad gäller export- och
internationaliseringsfrågor behöver förbättras. 



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbrukspolitiken efter 2020 och
fiske i Atlanten och Nordsjön
Publicerad 08 december 2017

Vid Agrifish-rådets möte 11-12 december träffas EU-
ländernas jordbruks- och fiskeriministrar för att
diskutera inriktningen på EU:s jordbrukspolitik efter
2020. De ska också komma överens om fiskekvoter.

Fiskekvoter i Atlanten och Nordsjön 2018

Ministrarna förväntas ta ställning till en överenskommelse om Atlantens och
Nordsjöns fiskekvoter för nästa år. EU-kommissionens förslag innehåller
begränsningar för nästkommande år i EU:s vatten i Atlanten, Medelhavet,
Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt i vissa vatten utanför EU.

Resultaten från förhandlingar med länder utanför EU ingår i förslaget till
förordning. Förslagen täcker bestånd i Atlanten och Nordsjön. I förordningen
listas också ett antal förbjudna arter. I år har EU-kommissionen lagt till ål på
listan med innebörden att det blir förbjudet att fiska ål över 12 cm i EU:s
ICES områden och i Östersjön.

Regeringens målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med
den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer.
Regeringen anser att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över
den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning. Förvaltningsstrategier är
viktiga verktyg arbetet med dessa måste fortsätta.

Regeringen anser att situationen för den europeiska ålen är ytterst
alarmerande och har varit det i många år. Regeringen delar därför EU-
kommissionens inställning om omedelbara åtgärder för att rädda både arten
och fisket. Regeringen anser därför att ett generellt ålförbud bör införas i alla
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EU:s vatten 2018. Regeringen anser även att det är ytterst viktigt att EU:s
ålförordning skärps och att de nationella ålförvaltningsplanerna prioriteras.

Europeiska havs- och fiskerifonden efter 2020

Ministrarna kommer att få information om resultaten av en konferens i
Tallinn i oktober som handlade den europeiska havs- och fiskerifonden,
EHFF och hade titeln Tiden efter 2020: Att stödja samhällena i EU:s
kuststater. Resultaten är bland annat att det finns ett brett stöd för att EHFF
ska fortsätta efter 2020, att det är nödvändigt med förenklingar på alla nivåer
under den kommande programperioden då fonden inte utnyttjas till fyllo.

Ministrarna får också information från Spanien som är ordförande i den
regionala gruppen för Nordvästliga vatten. Informationen handlar om den så
kallade landningsskyldighetens genomförande och det arbete som pågår för
att finna lösningar på problemet med att arter vars kvot är uppnådd fiskas
med andra arter.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Vid rådsmötet kommer EU-kommissionen att presentera inriktningen på
förslaget för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Presentationen
följs av en diskussion.

Utformningen av jordbrukspolitiken har betydelse för jordbrukets lönsamhet,
uppfyllandet av olika miljömål och utvecklingen av landsbygden. Samtidigt
kan effektiviteten i den nuvarande politiken utvecklas för att möta
utmaningen som följer av brexit och behovet av betydande minskningar av
budgetresurserna kommande budgetperiod. 

Regeringen vill se ett ökat fokus på åtgärder inom landsbygdsprogrammet
som bättre främjar konkurrenskraft och hållbarhet än gårdsstödet.
Direktstöden bör minska väsentligt och på sikt fasas ut.

Regeringen är positiv till att inriktningen på strukturförändringar av
politiken. De innebär mer riktade åtgärder och att större ansvar läggs på
nationell nivå vilket kan ge bättre resultatorientering, ökad hållbar
produktivitet och ökad konkurrenskraft.

Regeringen ser positivt på en höjd ambition för miljö- och klimat och att en
översyn av förgröningen lyfts fram. Det är en central fråga hur ett nytt



system med åtgärder för att uppnå miljö- och klimatnytta kan utformas på ett
enkelt och effektivt sätt.

Regeringen hade gärna sett en ambition om att förenkla revisionssystemet.

Information om arbete med flera jordbruksfrågor

EU-kommissionen kommer att informera om konferensen med titeln
"Modern Biotechnologies in Agriculture - Paving the way for responsible
innovation". EU-kommissionen framhöll då behovet av dialog och att ökad
kunskap eftersom vetenskapen går framåt mycket fortare än lagstiftningen.
Hänsyn måste tas till säkerhet, miljö och konsumentintresset. Vetenskap,
lagstiftning och kommunikation måste gå hand i hand. Konferensen hölls i
september.

Ministrarna får också information om resultaten från en konferens i
november om bekämpning av afrikansk svinpest. Flera EU-länder deltog
tillsammans med Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. Deltagarna
drog slutsatser om behovet av internationellt samarbete för att hindra
smittspridning.

Slovakien förväntas därtill att föreslå att arbetet med att bekämpa otillbörliga
affärsmetoder tas upp på nästa möte i Agrifish-rådet. Arbetet pågår sedan
2009 i EU. EU-kommissionen har tidigare meddelat att ett förslag i syfte att
förbättra livsmedelskedjans funktionssätt kommer att läggas fram i april
2018.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet 11-12
december som äger rum i Bryssel.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Bekämpningsmedel, handel och
hållbarhet på
jordbruksministermöte
Publicerad 08 november 2017

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möttes i Bryssel
6 november fanns bland annat en rapport om
användning av bekämpningsmedel på dagordningen.
Ministrarna behandlade också jordbruksrelaterade
handelsfrågor och hållbar markförvaltning.

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Bakgrunden till diskussionen om bekämpningsmedel var en rapport från EU-
kommissionen om medlemsländernas handlingsplaner på området. Ett
direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel finns på plats sedan
tidigare.

I diskussionen lyftes fram att EU:s medlemsländer har potential att minska
de risker som användning av bekämpningsmedel innebär. Det finns samtidigt
behov av informationsutbyte, utbildning och rådgivning liksom forskning och
utveckling inte minst av icke-kemiska metoder och lågriskprodukter.

- Vi har i Sverige arbetat sedan länge för att minska riskerna med
bekämpningsmedel i jordbruket och fortsätter att göra det. Det var intressant
att höra hur de andra medlemsstaterna arbetar och jag informerade själv om
några av de goda erfarenheter som vi har av arbetet i Sverige, sa
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med att han företrädde
Sverige på mötet 6 november.

Handelsrelaterade jordbruksfrågor
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Som en del i förberedelserna inför WTO:s ministermöte i december
informerade EU-kommissionen om aktuella frågor, däribland om det
gemensamma förslaget från EU och Brasilien om en begränsning av
handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning och stöd till
bomullssektorn. Vidare informerade kommissionen om pågående
förhandlingar om frihandelsavtal med ett antal länder och organisationer, till
exempel Mexiko och Mercosur, som berör jordbrukssektorn.

Hållbar markförvaltning

På det estniska ordförandeskapets initiativ diskuterade ministrarna
förutsättningarna för ett hållbart jordbruk och hållbar markförvaltning.
Diskussionen handlade bland annat om jordbrukets roll i hållbarhets- och
klimatmålen, och olika typer av riktade och generella åtgärder. Ministrarna
uppmärksammade också att EU-ländernas markförhållanden varierar vilket
kräver anpassade åtgärder.

Övriga frågor

Några EU-länder lyfte frågan om att vissa stora företag säljer livsmedel och
andra produkter med samma varumärke och liknande förpackning men med
olika kvalitet, ingredienser och förpackningsstorlekar i olika medlemsländer.

 



Artikel från Näringsdepartementet

Bekämpningsmedel,
handelsrelaterade jordbruksfrågor
och hållbar markförvaltning på
jordbruksministermöte
Publicerad 01 november 2017

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel 6
november står bland annat en rapport om hållbar
användning av bekämpningsmedel på dagordningen.
Ministrarna ska också behandla jordbruksrelaterade
handelsfrågor och diskutera hållbar markförvaltning.
Därtill kommer några medlemsländer ta upp problemet
med kvalitetsskillnader mellan liknande produkter i olika
länder.

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Ministrarna inleder med att diskutera hållbar användning av
bekämpningsmedel. Bakgrunden till diskussionen är en rapport från EU-
kommissionen om medlemsländernas handlingsplaner för att använda
bekämpningsmedel. Diskussionen kommer att handla om hur arbetet kan
göras effektivare och vad som ytterligare bör göras inom området integrerat
växtskydd.

Handelsrelaterade jordbruksfrågor

Som en del i förberedelser inför nästa WTO-ministermöte i december
kommer EU-kommissionen att informera jordbruksministrarna om en rad
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frågor som ska diskuteras, däribland en begränsning av handelsstörande
jordbruksstöd, offentlig lagerhållning och stöd till bomullssektorn.
På dagordningen för handelsfrågor står också förhandlingar om
frihandelsavtal med ett antal länder och organisationer, till exempel Mexiko
och Mercosur.

Regeringen stödjer EU:s handelsagenda och för fram offensiva intressen på
jordbruksområdet utan att avkall görs på viktiga värden såsom människors
och djurs hälsa samt miljö och klimat.

Hållbar markförvaltning

Ministrarna kommer också att diskutera hur dagens jordbruksproduktion kan
bibehållas samtidigt som jordbruksmarkerna brukas hållbart. Ministrarna
kommer även att diskutera olika länders strategier för att skydda värdefull
åkermark. Bakgrunden till diskussionen är en högnivåkonferens i Tallinn om
bland annat hållbar markförvaltning.

Regeringen anser att hållbar markförvaltning måste utgå från enskilda
markers förhållanden och att det är viktigt med kunskap och tillgång till
teknik och metoder för hållbar markförvaltning.

Övriga frågor

Några EU-länder är bekymrade över att vissa stora företag säljer livsmedel
med samma varumärke och liknande förpackning men med olika kvalitet,
ingredienser och förpackningsstorlekar i olika medlemsländer. På rådsmötet
ska alla ministrar få information om diskussioner som förts i Bratislava i
oktober.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet.



Artikel från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2018 är
spikade
Publicerad 13 oktober 2017

Fiskekvoter för vissa bestånd och arter för nästa år
beslutades när EU-ländernas jordbruks- och
fiskeministrar träffades 9-10 oktober. På dagordningen
fanns också bland annat marknadsutvecklingen för
jordbruksprodukter, Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Ministrarna följde också upp giftskandalen sommaren
2017 där det uppdagades att ägg som innehöll fipronil
fanns på marknaden.

Fiskeförhandlingar

Fiskekvoter för nästkommande år förhandlas alltid på jordbruks- och
fiskerådets oktobermöte.

Ministrarna beslutade om fiskekvoter för torsk, lax, rödspätta, sill och
skarpsill för 2018. För ett par bestånd ser det positivt ut och ministrarna
kunde därför enas om ökningar eller oförändrad kvot för dessa. För
rödspätta, lax, vissa sillbestånd och för torsk i östra Östersjön beslutade
däremot ministrarna att sänka kvoterna.

Prisutvecklingen på jordbruksprodukter

På mötet informerade EU-kommissionen om marknadsutvecklingen för de
viktigaste jordbrukssektorerna. Under 2015-2016 uppmärksammade
jordbruks- och fiskerådet framför allt situationen på mjölkmarknaderna.
Över lag beskrevs marknadsutveckligen som positiv med undantag för vissa
sektorer, som till exempel spannmål.
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Jordbrukspolitiken och hållbar utveckling

På det estniska ordförandeskapets initiativ följde ministrarna upp de
rådsslutsatser som Allmänna rådet antog i juni 2017 om genomförandet av
Agenda 2030. Syftet med uppföljningen var att se hur EU:s gemensamma
jordsbrukspolitik kan bidra till att de globala målen uppfylls.

Fipronilskandalen

Ministrarna fick en rapportering om arbetsinsatserna med anledning av att
ägg och äggprodukter tidigare under året visat sig innehålla fipronil. Ämnet
används för att bekämpa skadliga insekter och är förbjudet i djurhållning för
livsmedelsproduktion. De mest berörda länderna var Belgien, Frankrike,
Nederländerna och Tyskland men ämnet har hittats i livsmedelsprodukter i
nästan hela EU.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige Mötet ägde rum i
Luxemburg.



Artikel från Näringsdepartementet

Konferens för att stärka
livsmedelskedjan i hela landet
Publicerad 12 oktober 2017

Den 5 oktober bjöd landsbygdsministern in till en
konferens med fokus på vad som händer i arbetet med
de regionala livsmedelsstrategierna och kopplingen till
den nationella livsmedelsstrategin. Landsbygdsminister,
Sven-Erik Bucht, inledde konferensen med nyheten att
regeringen satsar 142 miljoner kronor på det regionala
arbetet för att stärka livsmedelsproduktionen.
Konferensen samlade omkring 140 deltagare som på olika sätt är involverade
i arbetet med regionala livsmedelsstrategier eller motsvarande.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde med att berätta om nyheten att
regeringen fattat beslut om att satsa 142 miljoner kronor på det regionala
arbetet kring för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom
ramen för livsmedelsstrategin. Pengarna kommer att på olika sätt gå till att
stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till
genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål
är en ökad matproduktion i Sverige.

- Mat produceras i alla delar av landet. Det är fantastiskt att se hur mycket
som händer kring livsmedelsproduktion regionalt och lokalt och detta är
något som verkligen stärker genomförandet av den nationella
livsmedelsstrategin. Här finns en kraft och en enorm potential som
regeringen vill ta vara på, sade Sven-Erik Bucht.

Regionala livsmedelsstrategier i fokus

Exempel från regionala livsmedelsstrategier och arbetssätt stod i fokus under
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konferensens första del. Lotta Törner från Skånes livsmedelsakademi tog
upp hur de jobbar med innovation genom nätverk. Jenny Bucht från
länsstyrelsen i Norrbotten berättade tillsammans med Herbert Nyman från
LRF om hur de jobbar med lokal mat för att lyfta turistnäringen. Peter
Borring från LRF i Östergötland berättade om hur de arbetar praktiskt med
regler, tillämpning och tillsyn inom ramen för deras livsmedelsstrategi och
Tomas Isaksson från regionförbundet i Kalmar län, berättade hur de arbetar
med kompetensförsörjning.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Under konferensens andra del ägnades mycket tid åt erfarenhetsutbyte och
nätverkande. Här fick deltagarna möjlighet att cirkulera och inhämta djupare
kunskap bland 11 stationer som ur olika perspektiv belyste delar ur den
nationella livsmedelsstrategin, bland annat export, destinationsutveckling
och offentliga måltider. Detta som ett sätt att dela kunskap och för att skapa
förutsättningar för samverkan i livsmedelskedjan, över regions- och
länsgränser, mellan branscher och aktörer.

"Behovet att mötas är tydligt"

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, avslutade
halvdagen med att svara på frågor från deltagarna. Bland annat fick hon
frågan om vem som ser till att regionala aktörer kan fortsätta träffas under
liknande former som dagens konferens.

- Min förhoppning är att initiativet ska komma underifrån och att regioner
och län tar bollen. Om det inte sker så får vi fundera på hur vi kan hitta ett
sätt att hjälpa till. Att behovet finns att mötas är tydligt, det händer så
mycket bra saker runt om i landet och ni och vi kan lära av varandra, sade
Elisabeth Backteman.



Artikel från Näringsdepartementet

Kickoff för nationellt
matsvinnsarbete
Publicerad 09 oktober 2017

Den 4 oktober 2017 sparkades det nationella arbetet för
att minska matsvinnet igång med en heldagskonferens i
Stockholm. På konferensen deltog representanter från
livsmedelskedjans alla led. Vid kickoffen diskuterades
hur ett långsiktigt arbete för att minska matsvinnet ska
bedrivas i Sverige med siktet inställt på FN:s
målsättning inom Agenda 2030, att halvera matsvinnet
till år 2030.
Omkring 140 deltagare från företag, bransch- och intresseorganisationer och
myndigheter samlades för att under en heldag tillsammans staka ut vägen för
ett långsiktigt, nationellt matsvinnsarbete i Sverige.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde konferensen med att
konstatera att vi måste göra mer för att minska svinnet för att kunna ta rygg
på målet inom Agenda 2030 om ett halverat matsvinn. En förutsättning för
framgång är samverkan.

– Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Vi har alla ett
ansvar, från konsument till producent, att minska svinnet som är ett stort
slöseri med resurser. För att minska matsvinnet krävs samarbete, och därför
är det väldigt positivt att hela livsmedelskedjan nu är samlade i samma rum,
sade Sven-Erik Bucht.

Två länder som ofta lyfts fram som framgångsrika i sitt arbete för att
motverka matsvinn genom samarbete i kedjan och mellan staten och
näringslivet, är Storbritannien och Norge. Representanter från dessa länder
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presenterade sitt förebyggande arbete och hur de genom avtal har
formaliserat samarbetet mellan livsmedelskedjans aktörer. Under dagen fick
även representanter från de olika leden i livsmedelskedjan i Sverige redovisa
hur de arbetar med olika åtgärder för att minska svinnet och hur de kan bidra
i det framtida arbetet.

Deltagarna gavs också möjlighet att ge inspel till den nationella
handlingsplan för minskat matsvinn som ska tas fram av de ansvariga
myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Förhoppningen är att det ska bli en handlingsplan alla kan stå bakom och
således är inspel från berörda aktörer viktigt.

Myndigheterna avser att under hösten träffa de olika leden i kedjan för att få
deras synpunkter och förslag på vad som bör ingå i handlingsplanen.



Artikel från Näringsdepartementet

I oktober förhandlas nästa års
fiskekvoter för Östersjön
Publicerad 06 oktober 2017

Fiskekvoter för vissa bestånd och arter för nästa år ska
förhandlas när EU-ländernas jordbruks- och
fiskeministrar träffas 9-10 oktober. På dagordningen
står också bland annat marknadsutvecklingen för
jordbruksprodukter, Agenda 2030 för hållbar utveckling
och en uppföljning av giftskandalen sommaren 2017
där det uppdagades att ägg som innehöll fipronil fanns
på marknaden.

Fiskeförhandlingar

Ministrarna kommer att besluta om fiskekvoter för torsk, lax, rödspätta, sill
och skarpsill för 2018. För flera bestånd ser det positivt ut och EU-
kommissionen presenterar ökningar eller oförändrade kvoter. För vissa
sillbestånd och för torsk i östra Östersjön föreslår däremot EU-kommissionen
sänkningar av kvoten. Därtill föreslår EU-kommissionen under nästa år ett
totalstopp för ålfiske i Östersjön.

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska
beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och
principer. När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön för 2018 anser
regeringen att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den
nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning.

Regeringen välkomnar kraftfulla åtgärder för att rädda ålen. Regeringen
stödjer därför EU-kommissionens förslag om ett förbud av ålfiske i Östersjön
under 2018. Regeringen förordar därtill ett generellt förbud av ålfiske under
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2018 i EU:s alla vatten.

Som långsiktig åtgärd påpekar regeringen också att EU-kommissionen bör
föreslå en skärpning av EU:s ålförordning och att de nationella
förvaltningsplanerna för ål som finns på plats sedan tidigare följs.

Vid mötet kommer också de kommande årliga förhandlingarna mellan EU
och Norge att diskuteras liksom situationen för tonfisk och andra vandrande
fiskarter i Atlanten.

Prisutvecklingen på jordbruksprodukter

På mötet ska EU-kommissionen informera ministrarna om
marknadsutvecklingen för de viktigaste jordbrukssektorerna. Under 2015-
2016 har framför allt situationen på mjölkmarknaderna diskuterats vid möten
i Jordbruks- och fiskerådet. För närvarande är situationen i huvudsak positiv
med undantag för vissa sektorer, till exempel spannmål.

Jordbrukspolitiken och hållbar utveckling

På det estniska ordförandeskapets initiativ kommer ministrarna att följa upp
rådsslutsatser som Allmänna rådet antog i juni, 2017, om genomförandet av
Agenda 2030. Syftet med dagordningspunkten är att se hur EU:s
gemensamma jordbrukspolitik kan bidra till att de globala målen uppfylls.

Fipronilskandalen

Ministrarna kommer att följa upp arbetsinsatserna med anledning av att ägg
och äggprodukter tidigare under året visat sig innehålla fipronil. Ämnet
används för att bekämpa skadliga insekter och är förbjudet i djurhållning för
livsmedelsproduktion. De mest berörda länderna var Belgien, Frankrike,
Nederländerna och Tyskland men ämnet har hittats i livsmedelsprodukter i
nästan hela EU.

Sverige företräds på mötet av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Mötet äger rum i Luxemburg.



Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygd och gröna näringar tar
plats i budgeten
Publicerad 13 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår förstärkningar på flera områden
som är viktiga för Sveriges landsbygder och gröna
näringar i budgetpropositionen för 2018. Hela Sverige-
paketet innehåller satsningar för sammanlagt 1,245
miljarder kronor för fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet, och omfattar en rad områden. Dessutom
innehåller satsningen på ett Sverige som håller ihop
stöd på 500 miljoner till socioekonomiskt särskilt utsatta
kommuner och områden, varav flera finns i glesbygd.
– Regeringen har lagt om kursen för landsbygden. Vi är långt ifrån att vara i
mål men vi har påbörjat resan och kommit en bit på vägen. Bredden i de
budgetsatsningar som görs 2018 visar att regeringen menar allvar med att det
ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Satsningarna kommer
att göra skillnad för Sveriges landsbygder, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

I budgeten finns satsningar som direkt handlar om att stärka de gröna
näringarna och Sveriges landsbygder.

Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt medel för en höjning
av Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor. Ökningen av Norrlandsstödet
som idag ligger på 318,67 miljoner kronor, varav 90 procent går till
mjölkproducenter, är viktigt för att stärka utvecklingen av
jordbruksproduktionen i norra Sverige.
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Pressmeddelande: Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner kronor i BP
2018

Kompetenscentrum för växtförädling stärker svensk
växtodling

Regeringen har identifierat växtförädling för den svenska och nordiska
marknaden som en viktig åtgärd för ökad produktivitet och ökad hållbarhet i
jordbruket. Dessutom måste det framtida behovet av bioråvara säkras i
Sveriges omställning till bioekonomi. Detta kräver ett ökat offentligt
engagemang i förädlingen av växtsorter. I budgetpropositionen för 2018
föreslår regeringen att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas vid
SLU som ska fungera som ett nav för svensk växtförädling.

Pressmeddelande: Nya växtsorter för ett förändrat klimat

Regeringen stärker rennäringen

Rennäringen står inför flera stora utmaningar. Klimatförändringar leder
exempelvis till ökade kostnader för stödutfodring. Ett annat område som
behöver stärkas är att bättre möjliggöra för näringen att delta i olika
processer kring markutnyttjande och samhällsplanering. Regeringen föreslår
därför i budgetpropositionen för 2018 att rennäringen stärks med 10 miljoner
kronor fr.o.m. 2018.

Pressmeddelande: Regeringen stärker rennäringen

Regeringen ökar stödet till ekologiskt jordbruk

För att möta konsumenternas efterfrågan och öka den svenska produktionen
av ekologiska livsmedel satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2018 på
att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk. Regeringen har som mål att
30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad
och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av
certifierade ekologiska produkter år 2030.

Pressmeddelande: Regeringen ökar stödet till ekologiskt jordbruk

Moderniserad köttkontroll för en konkurrenskraftig
slakterinäring



Den offentliga kontrollen är nödvändig för att säkerställa att det kött som
kommer ut i butikerna och på restaurangerna är säkert att äta. Kostnaderna
för kontrollen som är omfattande och resurskrävande, har successivt ökat
under de senaste åren, något som bland annat har påverkat slakteriföretagens
konkurrenskraft negativt. För att säkerställa långsiktiga och
konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen det som
nödvändigt att den offentliga kontrollen effektiviseras och moderniseras.

Regeringen föreslår därför att Livsmedelsverket tillförs 15 miljoner kronor
per år 2018-2020 för att utveckla den offentliga kontrollen vid slakterier.

Pressmeddelande: Satsning på moderniserad köttkontroll

Laserskanning ger bättre grunddata om skogen

Regeringen satsar 12 miljoner kronor per år på att utveckla skoglig grunddata
med hjälp av laserskanning. Det handlar om att uppdatera, utveckla och
distribuera data som bidrar till att stärka skogsbrukets ekonomi,
sysselsättning och miljöhänsyn. Laserskanning möjliggör mer exakta analyser
för att mäta skogens tillväxt och utifrån detta göra analyser, prognoser och
målsättningar om hur stor produktionen kan bli i Sverige och var i landet den
uppstår.

Data från laserskanning innebär att skogbruket kan göra bättre planering för
skogskötseln, effektivare transporter i skogen och på det lågtrafikerade
vägnätet. Det innebär också möjlighet till en detaljerad kartläggning av grön
infrastruktur, minskande körskador på skogmark, färre skador på kultur- och
fornminnen samt att vi på ett bättre sätt kan förebygga ras och skred i
känsliga områden. Med laserskanning av skogmarken kommer vi få en mer
digital landsbygdsutveckling och ett förbättrat kunskapsunderlag för hållbart
skogsbruk.

Hela landet kommer omfattas av skanningen. Ambitionen är att det ska vara
en samfinansiering mellan stat, skogsföretag och andra företag.
Informationen kommer göras tillgängligt fritt och öppet via Skogsstyrelsen
och Lantmäteriet. Effekterna är betydande och kostnaden är, tack vare ny
teknik, marginell jämfört med den tidigare översiktliga inventeringen (ÖSI)
som genomfördes under 80- och 90-talen och som i huvudsak legat till grund
för den skogliga planeringen fram tills nu.



Artikel från Näringsdepartementet

Exportsamordnare för en ökad
svensk livsmedelsexport
Publicerad 31 augusti 2017

Sedan den 21 augusti 2017 finns en nationell
exportsamordnare på plats på Näringsdepartementet
med uppgift att stärka de svenska livsmedelsföretagens
exportförmåga. Samordnaren, Johan Krallis Anell, har
till uppgift att arbeta mot företag, regioner och
livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till
nya marknader. Samordnarfunktionen är en åtgärd
inom ramen för livsmedelsstrategin.
I den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen klubbade 20 juni 2017,
och som pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till
2030, är livsmedelsexporten ett av de prioriterade områdena. Sverige ska öka
sin livsmedelsexport och regeringen stärker därför arbetet med
livsmedelsföretagens exportförmåga och internationalisering genom en rad
satsningar, bland annat genom att tillsätta en nationell exportsamordnare.
Johan Krallis Anell kommer närmast från bransch- och
arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen där han var hållbarhets- och
delbranschansvarig.

Uppdraget handlar om att bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten
och att få fram fler exportmogna företag.

– Jag hoppas att jag kan vara en länk mellan näringslivet och det offentliga i
arbetet med att öka livsmedelsexporten. Min roll handlar samtidigt om att
vara en spindel i nätet kring de satsningar och det arbete som görs redan idag
samt att vara en lots för företag som vill komma ut på exportmarknaden,
säger Johan Krallis Anell.
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Den svenska livsmedelsindustrin har redan idag ett antal starka produkter på
exportmarknaden men livsmedelsföretagens exportandel är knappt 20
procent, vilket är lägre än andra industribranscher. Enligt Krallis Anell är
potentialen att öka den svenska livsmedelsexporten stor och viljan att lyckas
finns hos alla inblandade parter vilket ger ett väldigt stimulerande klimat.

– Nu handlar det om att växla upp arbetet och bidra till att redan existerande
livsmedelsexportörer kan ta nästa steg, precis som företag som är i
startgroparna i sitt exportarbete ska kunna ta den chansen, säger Krallis
Anell.

Andra exportsatsningar som regeringen har gjort inom ramen för
livsmedelsstrategin är inrättandet av ett samverkansråd som ska öka
livsmedelssektorns tillträde till marknader utanför EU, samt ett utökat
exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag. 2015
tillsatte regeringen också ett lantbruksråd i Kina och nyligen bildades ett
"Team Sweden Livsmedel".



Artikel från Näringsdepartementet

Förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitikens framtid
diskuterades på rådsmöte
Publicerad 20 juli 2017

När jordbruks- och fiskeministrarna träffades i Bryssel
den 17-18 juli, diskuterade ministrarna bland annat om
förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken och
fiskemöjligheter för 2018.

Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitikens
framtid

Rådet antog rådsslutsatser för förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitiken den 11 maj 2015. EU-kommissionen har följt upp arbetet
och presenterade resultatet under rådsmötet. Ministrarna diskuterades
förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och resultaten av det
offentliga samrådet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid.

EU-kommissionen blev uppmanad att prioritera förenkling vid den framtida
översynen av jordbruksbestämmelserna. Rådet efterlyste också en lämplig
budget för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

Fiskemöjligheter 2018

Ett meddelande av EU-kommissionen om läget för den gemensamma
fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheterna för 2018 presenterades
för ministrarna. Det årliga arbetet med att fastställa totala tillåtna
fångstmängder (TAC:er) och nationella kvoter för det kommande året kan
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påbörjas i och med EU-kommissionens meddelande.



Artikel från Statsrådsberedningen

Grundvatten,
ungdomsarbetslöshet och
handlingsplan till det fria ordets
försvar i fokus på pressfika
Publicerad 13 juli 2017

Regeringen fattade i dag beslut om att ge ett uppdrag åt
Sveriges geologiska undersökning (SGU) att under
2017 intensifiera kartläggningen av grundvatten i
områden där bristen är särskilt problematisk. Det var en
av nyheterna som presenterades på regeringens
pressfika den 13 juli.
SGU kommer dessutom att i höstens budgetproposition få cirka 30 miljoner
kronor i utökade medel per år de kommande tre åren för att förstärka den
grundvattengeologiska informationsinsamlingen.
– Om vi inte får mer nederbörd har vi en lika allvarlig situation som förra
året. Det är en akut fråga för kommuner att arbeta förebyggande med, sade
näringsminister Mikael Damberg.

Pressmeddelande: Regeringen intensifierar jakten på grundvattnet

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år

Regeringens pressfika leddes av arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson som informerade om att ungdomsarbetslösheten nu är den
lägsta på 14 år. Antalet arbetslösa ungdomar (15-24 år) uppgick till 110 000 i
maj 2017.

Pressmeddelande: Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år
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Handlingsplan till det fria ordets försvar

Andra nyheter var att regeringen i dag har beslutat om en handlingsplan till
det fria ordets försvar. Detta för att stärka arbetet med att förebygga och
hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och
konstnärer, grupper som är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Pressmeddelande: Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot
journalister, förtroendevalda och konstnärer

Regeringen presenterade också ett fjärde åtgärdspaket kopplat till
livsmedelsstrategin. Det handlar om sex satsningar om totalt 38 miljoner
kronor som alla bidrar till att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i den
svenska livsmedelskedjan.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar ett fjärde åtgärdspaket för stärkt
konkurrenskraft i livsmedelskedjan

Dessutom redogjorde EU- och handelsminister Ann Linde för
frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Med avtalet finns stor potential att
öka handeln parterna emellan. Två tredjedelar av svenska företag som i dag
exporterar till Japan är småföretag. Den japanska marknaden är särskilt
viktig för län som Uppsala, Dalarna, Västernorrland, Stockholm och
Jämtland.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar diskuterar förenkling av
den gemensamma
jordbrukspolitiken
Publicerad 13 juli 2017

När jordbruks- och fiskeministrarna möts i Bryssel den
17-18 juli, kommer bland annat ministrarna att diskutera
den gemensamma jordbrukspolitikens framtid med
utgångspunkt i kommissionens offentliga samråd den 7
juli.

Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet antog rådsslutsatser för förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitiken den 11 maj 2015. EU-kommissionen har följt upp arbetet
och kommer att presentera vad som sker framöver under rådsmötet.
Regeringen är positiv till det förenklingsarbete som pågår under förutsättning
att inte miljöhänsyn eller djurskyddet försämras.

Jordbruksministrarna kommer även att beröra den framtida
jordbrukspolitiken och även i detta perspektiv är en enklare och mer effektiv
politik nödvändig särskilt med tanke på Storbritanniens utträde ur EU och
den minskade budgeten som detta torde innebära.

Utöver den gemensamma jordbrukspolitiken kommer ministrarna bland
annat att diskutera den gemensamma fiskeripolitiken och det estniska
ordförandeskapet kommer att presentera sina övergripande prioriteringar.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen arbetar vidare med
handlingsplanen för
livsmedelsstrategin
Publicerad 13 juli 2017

Redan i juli 2017 är regeringens handlingsplan för
livsmedelsstrategin med omkring 40 åtgärder för en
konkurrenskraftig livsmedelskedja beslutade och satta i
verket. Nu påbörjas arbetet med att ta fram nya åtgärder
för en stärkt livsmedelskedja.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under våren och sommaren 2017
presenterat fyra åtgärdspaket och ett par enskilda beslut med åtgärder för
drygt 300 miljoner kr. Sammanlagt, när insatser inom ramen för
landsbygdsprogrammet är inräknade, satsar regeringen omkring en miljard
kronor på genomförandet av livsmedelsstrategin under mandatperioden.

Åtgärderna i handlingsplanen är inriktade mot de tre strategiska områden
som lyfts fram i livsmedelsstrategin: Regler och villkor, Konsument och
marknad samt Kunskap och innovation. Det handlar exempelvis om att
inrätta ett nationellt forskningsprogram för livsmedel och att utveckla
digitala myndighetstjänster för företag i livsmedelskedjan samt att tillsätta en
nationell samordnare för att öka den svenska livsmedelsexporten.

Beslutade åtgärder under första halvåret 2017:

Regler och villkor

Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom
animalieproduktionen
Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen
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Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen
Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen
Växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning
Stärkt växtskyddsråd
Satsning på växtförädling för de nordiska breddgraderna
Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket
Genomförande av Handlingsplanen för utveckling av svenskt
vattenbruk
Uppdrag om koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn.
Stöd till SLU:s arbete med fiskavel
Musselkontroll
Kompetensutveckling i företagsledning för lantbrukare
Uppdrag att analysera effekter av jordförvärvs- och
arrendelagstiftningen
Förbättrad kontroll vid avelsimport av vissa antibiotikaresistenta
bakterier
Uppdrag om att kartlägga och analysera konkurrensbegränsande
förhållanden

Konsument och marknad

Åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan

Vidareutveckling av konceptet Nyckelhålet

Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor

Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag

Nationell exportsamordnare

Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg

Uppdrag om att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska
livsmedel

Uppdrag att utveckla digitala tjänster för att underlätta företagens
kontakter med myndigheter

Uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i Grüne Woche

Uppdrag att förbättra kompetensen kring upphandling av
måltidstjänster hos upphandlande enheter

Kunskap och innovation

Nationellt forskningsprogram för livsmedel
Utveckla inkubation i livsmedelskedjan
Inrätta forskarsskola för industridoktorander
Etablering av arena för livsmedelkedjans aktörer
OECD-utvärdering för jordbrukets och livsmedelssektorns
innovationssystem
Uppdrag om uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin
Vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor



Erbjudande att stödja utvecklingen av innovationer i
livsmedelskedjan och innovativa livsmedelsföretag
Uppdrag att utveckla samverkan och samverkansformer mellan
forskning och rådgivning för att bättre möta företagens behov
Uppdrag att ge stöd till studier och försöksverksamhet som kan
bidra till att utveckla den svenska djurhållningen med en god
djurvälfärd och en ökad produktivitet och konkurrenskraft



Artikel från Näringsdepartementet

Sverige vill återuppta
förhandlingarna om den svensk-
norska renskötselkonventionen
Publicerad 12 juli 2017

I samband med det nordiska ministermötet i norska
Ålesund den 28 juni 2017 hölls ett möte mellan
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och lantbruks- och
matminister Jon Georg Dale om arbetet med den
svensk-norska renskötselkonventionen.
Konventionen undertecknades 2009. För att den ska kunna ratificeras, d.v.s.
bli slutligt bindande, måste konventionen godkännas av Sveriges riksdag och
Norges storting.

Vid mötet informerade Sven-Erik Bucht den norske ministern om att Sverige
inte kan ratificera konventionen i dess nuvarande utformning, bl.a. mot
bakgrund av den kritik som framförts i Sverige mot konventionen. Istället
föreslog Sven-Erik Bucht att förhandlingarna mellan Sverige och Norge
återupptas för att få till behövliga justeringar av konventionen.

Sven-Erik Bucht har även skickat ett brev till Norge med en bekräftelse på
att Sverige inte kan ratificera konventionen.
Nu avvaktar Sverige Norges återkoppling på förslaget om återupptagna
förhandlingar.
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Artikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Fortsatt satsning på
energieffektivisering och ökad
trygghet för studerande vid
sjukdom
Publicerad 06 juli 2017

Regeringen fortsätter att förverkliga och genomföra
Energiöverenskommelsen. Energimyndigheten får i
uppdrag att skapa en tidig dialog med olika branscher
och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.
Det var en av nyheterna som presenterades på
regeringens sommarfika den 6 juli.
Sommarfikat var det första för i år och leddes av statsminister Stefan Löfven,
som redogjorde för de inrikes resor han gör denna vecka.
Han sa att de han träffat under sina resor ger uttryck för ett behov av
investeringar.

Han talade om de satsningar regeringen gör för att öka tryggheten och
välfärden, genom investeringar i bland annat jämlik skola, bra sjukvård i hela
landet, polisen och arbetet för att förebygga och motverka terrorism.

Satsningar på energieffektivisering

Regeringen fortsätter att genomföra Energiöverenskommelsen.
Energimyndigheten får i uppdrag att skapa en tidig dialog med olika
branscher och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategierna
ska bidra till att förverkliga nationella politiken om 50 procent effektivare
energianvändning till år 2030.
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Pressmeddelande: Regeringen satsar på energieffektivisering

Ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Regeringen har i dag beslutat om ett paket för att öka studerandes trygghet
vid sjukdom. Från den 1 juli 2018 blir det möjligt för studerande att, vid
särskilda skäl, vara deltidssjukskrivna med heltidsersättning inom
studiemedelssystemet. Regeringen tillsätter också en utredning med uppdrag
att ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och
främja effektivare studier.

Pressmeddelande: Ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Kvalitetssäkring av forskning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) flera nya
uppdrag som syftar till att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den
offentligt finansierade forskningen. UKÄ får ett samlat ansvar för
kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet. Målet är att öka kvaliteten
på forskningen.

Pressmeddelande: Kvalitetssäkringen av forskningsmiljarder förstärks

Ny webbplats ska underlätta för utländska företag att
komma in på byggmarknaden

Många utländska aktörer väljer i dag att inte lämna anbud i Sverige för att
det är svårt att få fram relevant information om vilka byggregler som gäller.
Regeringen beslutade därför i dag att ge Boverket i uppdrag att inrätta en ny
webbplats för utländska byggherrar, där byggreglerna översatts till andra
språk. Till en början till engelska, men senare kan uppdraget utvidgas till fler
språk.

Pressmeddelande: Lättare för utländska företag att komma in på
byggmarknaden

Satsning på innovationsutveckling i livsmedelssektorn

Regeringen beslutade i dag om 1 miljon kronor till Region Skåne för att
genomföra insatser som stärker och kan utveckla innovationer och



innovativa företag i livsmedelskedjan. Syftet med stödet är att främja en
hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små- och medelstora
livsmedelsföretag i regionen.

Dagens beslut kompletterar de satsningar på 78 miljoner kronor för att stärka
forskning och innovation inom livsmedelssektorn, som regeringen fattade
beslut om i juni.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på innovationsutveckling i
livsmedelssektorn

 



Artikel från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Dialog om Brexit och den svenska
livsmedelsbranschen - BrexLivs
Publicerad 22 juni 2017

Den 14 juni bjöd EU- och handelsministern Ann Linde
och statssekreteraren till landsbygdsministern,
Elisabeth Backteman, in till ett samtal om Brexit och den
svenska livsmedelsbranschen. Ett fyrtiotal
representanter från branschorganisationer, företag,
fackförbund och berörda myndigheter deltog på mötet
som arrangerades av Utrikesdepartementet och
Näringsdepartementet.
På dialogmötet berättade Ann Linde om regeringens arbete med den
pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur
den påverkar handel och EU-samarbetet. Statssekreterare Elisabeth
Backteman berättade om regeringens arbete med att förbättra
förutsättningarna för livsmedelsbranschen inom ramen för den nationella
Livsmedelsstrategin och hur Brexit kan tänkas påverka svenska
livsmedelsbranschen.

"Regeringen och Regeringskansliet står väl rustade"

En nära dialog mellan livsmedelsbranschen och Regeringskansliet var
uppskattad bland deltagarna och fortsatt önskvärd i takt med att
förhandlingarna fortlöper. Osäkerheten och bristen på förutsägbarhet kring
Brexit är något av det mest problematiska för de företag som exporterar till
och importerar från Storbritannien i dag. Detta försvårar såväl företags som
myndigheters möjligheter att planera och att vidta lämpliga åtgärder.

- Trots den osäkerhet som omger utträdesförhandlingarna och de kommande
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förhandlingarna som ska reglera handelsrelationen mellan Storbritannien och
EU står regeringen och Regeringskansliet väl rustade. Det är fortsatt viktigt
att Regeringskansliet, myndigheter och näringslivet kan samarbeta i
förberedelsearbetet, något som kommer att behövas mer framöver, säger
EU- och handelsministern Ann Linde.

Viktiga insatser genom Livsmedelsstrategin

Storbritannien är och förblir en av Sveriges absolut viktigaste
handelspartners inom flera viktiga sektorer. Bara den svenska
livsmedelsexporten till Storbritannien år 2016 var 2,4 miljarder och värdet av
den totala importen cirka 3,3 miljarder svenska kronor (exkl. "den norska
laxen"). Handeln mellan Storbritannien och Sverige kommer därför att
påverkas av Brexit och större förändringar kommer att drabba små- och
medelstora företag i högre grad.
- Regeringen gör redan i dag en storsatsning för svensk livsmedelsexport och
genom Livsmedelsstrategin genomförs ett antal viktigare insatser. Bland
annat har Business Sweden fått i uppdrag att stärka arbetet med den svenska
livsmedelsexporten, i uppdraget ingår också att kommunicera svenska
mervärden på marknader av särskild betydelse, livsmedelsverket fått i
uppdrag att samordna arbetet med exportgodkännanden mellan berörda
myndigheter, en nationell exportsamordnare kommer att anställas och
ytterligare lantbruksråd ska sändas ut, förtydligar statssekreterare Elisabeth
Backteman.



Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatta förhandlingarna om
ekologiskt jordbruk i EU
Publicerad 13 juni 2017

En majoritet av EU:s medlemsländer vill att
förhandlingarna fortsätter om ett nytt regelverk för
ekologisk produktion. Det stod klart efter rådsmötet i
Luxemburg 12 juni. EU-kommissionen rapporterade om
ett förbättrat läge på EU:s jordbruksmarknad.
Huvudfrågan på rådsmötet var en diskussion om kommissionens lagförslag
om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Det var
inför mötet oklart om förslaget skulle dras tillbaka av kommissionen eller om
försök till fortsatta förhandlingar skulle ske.

Diskussionen utmynnade i att en majoritet av EU:s medlemsländer uttryckte
önskemål om fortsatta förhandlingar och att det maltesiska ordförandeskapet
presenterar ett nytt kompromissförslag om ekologiskt jordbruk inom kort
som medlemsländerna får ta ställning till.

Marknadssituationen i EU

Kommissionen informerade att läget ser relativt ljust ut på EU:s
jordbruksmarknad och om en fortsatt övervakning av marknaden. 

https://www.regeringen.se/


Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruksfrågor i fokus på
ministerrådsmöte
Publicerad 07 juni 2017

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg 12
juni. De ska diskutera ekologiskt jordbruk och få
information av kommissionen om marknadssituationen
för EU:s mjölkproducenter.
Jordbruksministrarna ska diskutera nya EU-regler för ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter. Diskussionen sker mot bakgrund av
kommissionens lagstiftningsförslag om ekologiskt jordbruk som
presenterades 2014.

Regeringen har arbetat aktivt för att de regler som nu förhandlas ska gynna
den ekologiska produktionen och marknaden och bidra till en fortsatt positiv
utveckling för sektorn.

Återhämtning för EU:s mjölkbönder

Kommissionen ska också informera om läget på EU:s jordbruksmarknad.
Under 2015 och 2016 låg mjölkpriserna i EU, Sverige och globalt på
rekordlåga nivåer. Från sommaren 2016 har en återhämtning skett till följd
av minskat utbud och ökad efterfrågan. Priserna på mejeriprodukter har nu
stigit kraftigt.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.
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Artikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Regeringen lyfter plast i haven,
klimatfrågor och hållbar blå
ekonomi vid Havskonferensen i
New York
Publicerad 29 maj 2017

Om en vecka inleds FN:s havskonferens ”The Ocean
Conference”. Sverige har tillsammans med Fiji tagit
initiativ till den första stora havskonferensen om ett av
de 17 globala målen för hållbar utveckling. Klimat- och
biståndsminister Isabella Lövin, miljöminister Karolina
Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar på
plats i New York.
Havskonferensen äger rum den 5-9 juni 2017. Syftet med konferensen är att
havsmålet (mål 14) och dess delmål uppmärksammas av världens länder och
alla aktörer som kan bidra till att nå målet. Konferensen ska mobilisera
engagemang hos regeringar, företag och civilsamhälle som leder till att de
vidtar kraftfulla åtgärder för att nå målen. Nu handlar det om att få konkreta
åtgärder på plats.

Friska hav är grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad
livsmedelsförsörjning. För mer än tre miljarder människor är fisk en
betydande proteinkälla och cirka 300 miljoner människor försörjer sig på
havsfiske. Av dessa är 90 procent småskaligt och traditionellt fiske. Ett
huvudsyfte med konferensen är att visa på lösningar på havsrelaterad
fattigdom och hunger och bidra till en hållbar, blå ekonomisk utveckling för
de fattigaste och mest sårbara.
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FN:s havskonferens ska resultera i:

Frivilliga åtaganden från alla länder och andra aktörer för att bidra till att
mål 14 och dess delmål uppnås.
"Call for Action", en politisk deklaration som förhandlas mellan FN-
länderna.
En sammanställning av identifierade behov och åtgärder kopplade till
delmålen i mål 14. Sammanställningen görs under sju
partnerskapsdialoger som hålls under konferensen på olika teman - från
hållbart fiske och försurning till marint skräp och behovet av forskning.

Regeringens prioriterade frågor inför
Havskonferensen

Marin nedskräpning och plast i haven

Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år. Den största delen
är plast. Plasten är ett hot mot den biologiska mångfalden i haven, både
eftersom djur fastnar i den, och för att den smulas sönder till mikroplast som
fiskar och djur misstar för föda. Forskare har hittat mikroplaster i fisk och
skaldjur på våra mattallrikar och plasten är därmed på lång sikt ett hot även
mot vår hälsa. Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga
kemikalier sprids.

Hav och klimat

Haven är jordens lungor. Haven tar upp stora mängder av den koldioxid som
orsakar klimatförändringar och står för hälften av syret vi andas. Klimat- och
havsfrågorna är nära sammankopplade. Klimatförändringar leder bland annat
till havsförsurning, havsnivåhöjning och uppvärmning av haven.

Hållbar blå ekonomi

Den maritima strategin som antogs 2015 är en viktig grund för Sveriges
arbete med blå ekonomi. Visionen är konkurrenskraftiga, innovativa och
hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad
miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin är ett
inriktningsdokument för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling. Den innehåller vision och inriktning för arbetet samt en struktur
för uppföljning.





Artikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Film med fyra ministrar: Världen
samlas i New York för att rädda
haven
Publicerad 15 maj 2017

Mänskligheten är helt beroende av haven. Som
inkomst- och näringskälla och för vår hälsa. Levande
och friska hav är också avgörande för att vi ska lyckas
utrota fattigdomen. Isabella Lövin, Karolina Skog, Sven-
Erik Bucht och Anna Johansson tar upp olika perspektiv
på havens viktiga roll och vikten av att världen
kraftsamlar för att rädda haven. Havskonferensen äger
rum i New York 5-9 juni 2017 under Sveriges och Fijis
ledning. Det är den första stora FN-konferensen som
kraftsamlar om haven och den första som fokuserar på
ett av de 17 målen i FN:s utvecklingsagenda (Agenda
2030).
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Artikel från Näringsdepartementet

Rådsmöte med fokus på fiske
Publicerad 12 maj 2017

Rådet för jordbruk och fiske nådde en
överenskommelse om bättre och enklare EU-regler för
fiske. Sverige informerade om FN:s havskonferens i
New York i juni, där Sverige står värd tillsammans med
Fiji. Rådet sammanträdde i Bryssel 11 maj.
Sverige kunde ställa sig bakom överenskommelsen om fiskeförslaget som är
ett led i att förenkla och förbättra EU:s fiskeripolitik. Rådets
överenskommelse ska ge förutsättningar för att förbättra de regionala
fiskebestämmelserna. Nu startar förhandlingar med Europaparlamentet inför
ett slutligt beslut. 

Sverige värd för global havskonferens

Den 5 till juni står Sverige, tillsammans med Fiji, värd för FN:s
havskonferens i New York. Det är den första globala konferensen om ett av
FN:s 17 hållbarhetsmål. Sverige informerade om förberedelserna inför
konferensen och hoppades på fortsatt engagemang från EU-kretsen. Målet
med konferensen är att vända den negativa utvecklingen för världens hav.

Ambassadör Åsa Webber representerade Sverige vid rådsmötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Förbättrade EU-regler ska gagna
regionalt fiske
Publicerad 10 maj 2017

Förenklade EU-regler för fiske är huvudfrågan när
jordbruks- och fiskeministrarna möts i Bryssel 11 maj.
Sverige förväntas även informera om en global
havskonferens som äger rum i New York där Sverige
står värd tillsammans med Fiji.
Rådet ska komma överens om kommissionens förslag till EU-regler för fiske.
Överenskommelsen omfattar framför allt förbättringar för det regionala
fisket. Fritidsfisket omfattas också.

Regeringen förväntas stödja fiskeförslaget och anser att det skapar
möjligheter för regionalt anpassade bestämmelser och en förenkling av
regelverket. Regeringen välkomnar att EU-regler för fritidsfisket endast ska
övervägas i speciella fall och om de har ett mervärde.

 

Sverige kommer även att informera om FN:s havskonferens "The Ocean
Conference" som hålls 5-9 juni i New York. Det är den första globala
konferensen om ett av FN:s 17 hållbarhetsmål. Syftet är att bidra till hållbar
utveckling i de mest utsatta länderna och befolkningarna.
Ambassadör Åsa Webber representerar Sverige vid rådsmötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruksministrar arbetar med
förenklade regler för EU:s
jordbrukspolitik
Publicerad 04 april 2017

Sverige tillsammans med de nordiska och baltiska EU-
länderna presenterade 68 konkreta förslag till
förenklade regler för lantbrukare och företag inom EU.
På rådsmötet i Bryssel 3 mars informerade EU-
kommissionen också om åtgärder som vidtagits i
samband med köttfusket i Brasilien.
Förslagen om regelförenkling från Sverige och de nordiska och baltiska
länderna fick stöd av många EU-länder som framhöll betydelsen av
förenklade regler särskilt när det gäller kontroller och sanktioner inom EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.

– Jag vill understryka att förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken
är en högt prioriterad fråga. Nästa jordbruksreform måste resultera i ett
enklare regelverk, sade statssekreterare Elisabeth Backteman vid mötet.

Köttskandalen i Brasilien

EU-kommissionen redogjorde för de åtgärder som vidtagits med anledning av
det brasilianska köttfusket där myndighetstjänstemän misstänks ha mutats
för att släppa igenom ruttet kött. Importen har stoppats från de anläggningar i
Brasilien som pekats ut i skandalen och medlemsländerna har uppmanats att
återsända eventuella sändningar som redan gått iväg. Kommissionen
övervakar situationen och utesluter inte ytterligare åtgärder om det uppstår
fler problem.
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Artikel från Näringsdepartementet

Diskussion om förenklade regler
för EU:s jordbrukspolitik
Publicerad 29 mars 2017

EU:s jordbruksministrar samlas till rådsmöte i
Luxemburg 3 april. De behandlar då ett förslag till
ändringar i regelverket för jordbrukspolitiken. Syftet är
att förenkla och få mer flexibilitet i genomförandet av
EU:s budget för den gemensamma jordbrukspolitiken.
Förslaget är en del av EU-kommissionens översyn av EU:s fleråriga
budgetram och syftar till att uppnå förenkling och flexibilitet i
genomförandet av budgeten, bland annat relaterat till EU:s gemensamma
jordbrukspolitik. Det maltesiska ordförandeskapet avser att presentera en
lägesrapport om arbetet med förordningen och därefter följer en diskussion.

Regeringen anser att ändringarna i förslaget ska leda till förenkling,
effektivitet och minskad administrativ börda för lantbrukarna och företagen.
Sverige driver linjen att förändringar i regelverket för jordbrukspolitiken ska
leda till ökad marknadsorientering.

Statssekreterare Elisabeth Backteman representerar Sverige vid mötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Översyn av EU:s jordbrukspolitik
Publicerad 08 mars 2017

Utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
efter 2020 stod i fokus på rådsmötet i Bryssel 6 mars.
Jordbruksministrarna höll en första bred diskussion om
prioriteringar och utmaningar inom jordbrukspolitiken.
Diskussionerna fördjupas under 2017 om hur EU:s framtida jordbrukspolitik
ska utformas. Sverige anser att det krävs en omprioritering inom
jordbrukspolitiken med större fokus på landsbygden och mindre fokus på
gårdsstöd och marknadsåtgärder. Förenklade regler för jordbrukare är en
annan viktig fråga för Sverige.

- Reglerna för jordbrukare måste bli mycket enklare, idag är det alldeles för
krångligt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

EU-kommissionen förväntas presentera ett meddelande om EU:s framtida
jordbrukspolitik senare i år och ett lagförslag under 2018.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid rådsmötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

EU arbetar med ny jordbrukspolitik
efter 2020
Publicerad 02 mars 2017

Arbetet med att utforma EU:s framtida jordbrukspolitik
kommer att fördjupas under 2017. På rådsmötet i
Bryssel 6 mars diskuterar EU:s jordbruksministrar hur
EU-länderna bäst möter de framtida utmaningarna.
Ordförandeskapet har bett ministrarna att diskutera på sex prioriterade
områden inom jordbrukspolitiken.

Det handlar om att öka konkurrenskraften inom jordbruket, möta
miljöutmaningar, underlätta för yngre jordbrukare , behålla
marknadsorienteringen, stärka jordbrukarnas position i livsmedelskedjan och
en förenklad jordbrukspolitik.

Regeringen anser att den gemensamma jordbrukspolitiken kan spela en viktig
roll för att effektivt hantera flera av dessa prioriteringar. Regeringen vill
dock göra en omprioritering bort från stöd och marknadsåtgärder, mot ett
större fokus på landsbygdsprogrammet. Behovet av att förenkla regelverket
för jordbrukarna är en annan viktig fråga.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid rådsmötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på Sverigeresa
för att värna landsbygderna
Publicerad 20 februari 2017 Uppdaterad 06 mars 2018

Under 2017 inledde landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht sin Sverigeresa med stopp i ett 50-tal
landsbygdskommuner i Sveriges samtliga 21 län.
Resan har fortsatt under 2018 med ytterligare
kommunbesök. Ministern träffar företagare, politiker och
medborgare för att diskutera hur politiken för
landsbygden kan utvecklas och för att få inblick i lokala
förutsättningar.
Sveriges minsta kommun, Bjurholm i Västerbotten var det första stoppet på
landsbygdsministerns Sverigeresa som inleddes den 1 februari 2017. Under
våren 2017 fortsätter resan genom hela landet med stopp på ett 50-tal platser
i alla län.

– Levnadsförutsättningarna skiljer sig mycket åt beroende på var man bor.
Jag vill träffa människor runt om i landet och diskutera hur politiken för
landsbygden kan utvecklas. Det blir viktiga inspel till den proposition om en
sammanhållen politik för landsbygden som regeringen nu tar fram, säger
Sven-Erik Bucht.

I början av 2017 tog Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska
landsbygdskommitténs slutbetänkande med 75 förslag på åtgärder för
landsbygdens framtid. Med slutbetänkandet som grund har ett arbete inletts
för att ta fram en proposition för en sammanhållen landsbygdspolitik som ska
överlämnas till riksdagen under 2018. Utgångspunkten är att ge alla delar av
landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, det är
viktigt för jobben och människors behov av välfärd och en god livsmiljö.
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– Vi har enormt viktig produktion på de svenska landsbygderna, inte minst i
fråga om livsmedel och skog, och då måste det också vara attraktivt att bo
och verka där, säger Sven-Erik Bucht.

Det är inte bara landsbygdsministern som reser mycket i Sverige under 2017.
Hela regeringen kommer att resa mer i Sverige jämfört med tidigare och
mindre orter är prioriterade.

– Det är bra att alla ministrar är synliga på fler platser än storstäderna. Det
visar att den här regeringen menar allvar med politiken för ett Sverige som
håller ihop, säger Sven-Erik Bucht.



Artikel från Näringsdepartementet

Träbyggande i fokus när Peter
Eriksson besökte Småland
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
fokuserade på hållbart byggande i trä vid sitt besök i
Småland den 13 februari.
Regeringen arbetar för att öka det industriella byggandet i trä eftersom det
innebär flera fördelar – en minskad klimatpåverkan, lägre
produktionskostnad per hus, effektivare användning av arbetskraft samt att
råvaran hämtas ur den svenska skogen.

Dagens första anhalt var Träcentrum i Nässjö. Det är ett centrum för
utbildning, utveckling och konferensverksamhet. Träcentrum arbetar för
industriell utveckling och kompetensförsörjning inom träbranschen. Under
besöket presenterade innovationssatsningen Smart Housing Småland sitt
arbete med att skapa smart och hållbart boende baserat på glas och trä.

- Att bygga i trä är en av de viktiga lösningarna på bostadsbristen. Fördelarna
är många, det är billigare att bygga flerbostadshus i trä och det ger unga och
nyanlända ökade möjligheter att kunna få de här bostäderna, säger Peter
Eriksson.

Resten av dagen ägnades åt besök hos två företag som producerar olika
typer av hus byggda i trä, dels Flexator som levererar industriellt bygga
förskolor och skolor samt Eksjöhus som producerar villor och som även ska
börja producera flerbostadshus i trä.

- Småland har en lång tradition när det gäller bostadsbyggande och
träförädling och därmed finns mycket kunskap kring det även idag, säger
Peter Eriksson.
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Regeringen arbetar för att öka det industriella byggandet i trä, bland annat
inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi
där samverkansområdet Träbyggande tar arbetet vidare. En del i arbetet var
ett rundabordssamtal som hölls under hösten 2016. Syftet med det mötet var
att få en bättre förståelse för varför det inte byggs mer i trä i Sverige än vad
det görs och börja diskussionen vad som krävs för att ta bort eventuella
hinder för ett ökat industriellt träbyggande.



Artikel från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Innovationskraft i hela Sverige på
Innovationsrådets agenda
Publicerad 13 februari 2017 Uppdaterad 13 februari 2017

Olika delar av Sverige har olika förutsättningar men
behovet av förnyelse och innovation är gemensamt för
såväl privat som offentlig verksamhet i hela landet. Det
här är frågor som kommer att diskuteras på
Innovationsrådets möte den 13 februari. Här berättar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bland annat om
vikten av att ta tillvara hela landets utvecklingskraft och
tillväxtpotential.

Hur ser du på samverkan mellan de olika aktörerna i
det regionala innovationsstödssystemet?

- Samverkan är oerhört viktigt för arbetet inom och mellan regionala
innovationsmiljöer. Den här samverkan kan ta många olika former där bland
annat regioner, nätverk, kluster, inkubatorer, forskningsparker samt
universitet och högskolor är betydelsefulla arenor.

- Innovationsprocesser är komplexa och det krävs därför en samsyn kring
gemensamma strategiska och långsiktiga insatser. En förutsättning för sådan
samsyn är dock att det finns en fungerande samverkan mellan olika aktörer
och nivåer.

- Det handlar om att vi måste ta tillvara på hela landets utvecklingskraft och
tillväxtpotential. Det bidrar till ett land som håller samman.

Hur ser du på utvecklingen av nya
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samverkansformer inom en region, mellan regioner
samt mellan stat och regionala aktörer?

- Innovationer är ofta resultatet av nya samverkansformer och samarbeten i
nya konstellationer, därför är det så viktigt att vi arbetar med det – inte minst
med sammankoppling mellan regional och nationell nivå för att skapa
internationell konkurrenskraft.

- En viktig mötesplats för den regionala och nationella nivån är just
regeringens Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020. Där skapas dialog och samverkan mellan regeringen och regionala
aktörer i olika frågor.

Kan det finnas nya aktörer på den regionala arenan
och kan de nuvarande aktörerna nyttjas på nya sätt?

- De regionala innovationsmiljöerna kan se väldigt olika ut i olika delar av
landet. Vilka aktörer som involveras och vad de specialiserar sig på och
bidrar med beror till stor del på respektive regions förutsättningar,
utmaningar och styrkeområden.

- Gemensamt för hela landet är dock behovet av förnyelse och innovation i
en tid med växande internationell konkurrens. Det ställer krav på nya
tankesätt och arbetsmetoder.

Vad gör regeringen för att få innovationskraften att
växa i hela Sverige? Ge konkreta exempel.

- Inom alla mina ansvarsområden som landsbygdsminister är det oerhört
viktigt med innovation. Jordbruk och skogsbruk, landsbygdsutveckling och
regional tillväxt är alla viktiga delar i att skapa hållbar tillväxt och utveckling
i alla delar av landet.

- Det finns många bra exempel på hur regeringen arbetar med att stärka
innovationskraften i hela landet, bland annat arbetet med de fem strategiska
samverkansprogrammen, livsmedelsstrategin, landsbygdsprogrammet och
skogsprogrammet samt stora satsningar på innovation inom ramen för den
regionala tillväxtpolitiken.



Artikel från Näringsdepartementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för
Sverige
Publicerad 30 januari 2017 Uppdaterad 30 januari 2017

Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden
för hela samhället. Förutom att möta efterfrågan på
livsmedel får vi exempelvis öppna landskap och en
levande landsbygd. Den nationella livsmedelsstrategi
ska bidra till att stärka konkurrenskraften så att
potentialen i svensk livsmedelsproduktion kan nyttjas
fullt ut till nytta för aktörer och intressenter i hela
livsmedelskedjan - från bonden hela vägen till
konsumenten.
- Det är första gången vi har tagit fram en långsiktig strategi som inkluderar
hela livsmedelskedjan och detta blir en vändpunkt för svensk
livsmedelsproduktion och för hela kedjan. Strategin är också viktig för en
levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den 30 januari 2017 överlämnades regeringens proposition En
livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till
riksdagen. Överlämnandet har föregåtts av en lång förhandling mellan
regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna kring strategins mål som kommer att ligga till grund för
livsmedelspolitiken fram till 2030. Riksdagens behandling tar nu vid och
beräknas vara klar under juni 2017.

Strategin är en plattform

I mars 2015 drog landsbygdsministern igång arbetet med att ta fram en
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långsiktig livsmedelsstrategi. Efter en omfattande dialogprocess med bland
annat en turné runt om i landet och åtskilliga möten med
intresseorganisationer, företag och andra aktörer inleddes arbetet med att ta
fram den proposition som nu är överlämnad till riksdagen. Strategin är en
plattform för denna och kommande regeringar att fatta livsmedelspolitiska
beslut utifrån fram till 2030.

- Livsmedelskedjans aktörer behöver långsiktighet och med strategin visar vi
från politikens sida att vi tror på svensk livsmedelsproduktion och att den är
viktig – för jobb och tillväxt i hela landet men också för omställningen till ett
hållbart samhälle, säger Sven-Erik Bucht.

En gemensam färdriktning

Nu sätter genomförandet igång med utgångspunkt från regeringens
handlingsplan. Handlingsplanen kommer resultatera i ett stort antal beslut om
åtgärder. Samtidigt erbjuds samtliga aktörer i livsmedelskedjan in att bidra
till/i arbetet för att nå strategins mål.

- För mig är det viktigt att betona att strategin är en gemensam färdriktning
där hela livsmedelskedjan jobbar tillsammans. Regeringen kan inte fixa detta
på egen hand. Engagemang och initiativ från livsmedelskedjans aktörer är
oerhört viktiga för att de politiska verktygen ska bli kraftfulla, säger Sven-
Erik Bucht.



Artikel från Näringsdepartementet

Situationen på
jordbruksmarknaden diskuterades
Publicerad 24 januari 2017 Uppdaterad 24 januari 2017

På rådsmötet mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar
i Bryssel den 23 januari presenterade Malta sitt
ordförandeskapsprogram för våren. Ministrarna
diskuterade internationell handel med
jordbruksprodukter och situationen på bland annat
mjölkmarknaden.
Rådet diskuterade en studie av frihandelsavtalens påverkan på handel,
produktion och priser på jordbruksprodukter i EU. Bakgrunden är att ett
antal medlemsländer är bekymrade över att jordbrukssektorn riskerar att
drabbas negativt när handeln med andra länder blir öppnare.

Sverige välkomnade EU-kommissionens studie och slutsatsen att ökade
exportmöjligheter genom handelsavtal kan generera tillväxt och
sysselsättning. Dessutom gav Sverige stöd till EU:s handelsagenda och till de
ansträngningar kommissionen gör för att främja handel.

Situationen på jordbruksmarknaden

Kommissionen målade en relativt ljus bild av utvecklingen på de flesta
jordbruksmarknader och presenterade även en utvärdering av ett
åtgärdspaket för mjölksektorn från 2012. I rapporten konstateras att det så
kallade mjölkpaketet varit positivt för EU:s lantbrukare. Det gäller bland
annat ökade möjligheter att organisera sig och att förhandla kontrakt.
Åtgärdspaketet trädde ikraft 2012 och berör bland annat bestämmelser om
producentorganisationer i mjölksektorn och kollektiv förhandling.

Sverige konstaterade på mötet att situationen länge varit svår för
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mjölkbönder i Sverige och i EU och att den trenden brutits sommaren 2016.

Lantbruksrådet Fredrik Langdahl representerade Sverige vid mötet.



Artikel från Näringsdepartementet

Rådet diskuterar EU:s
mjölkmarknad
Publicerad 18 januari 2017 Uppdaterad 18 januari 2017

EU:s jordbruks- och fiskeministrarna möts 23 januari,
för första gången under Maltas ordförandeskap.
Ministrarna behandlar bland annat en ny rapport om
situationen på mjölkmarknaden. Mötet inleds med att
ordförandeskapet presenterar vårens arbetsprogram på
jordbruks- och fiskeområdet.
Malta är ordförande i EU:s ministerråd från och med 1 januari. På sedvanligt
sätt presenterar det nya ordförandeskapet arbetsprogrammet för kommande
halvår. Viktiga frågor är bland annat ekologisk produktion, EU:s framtida
jordbrukspolitik, hållbart vattenbruk, nya tekniska regler för fiske samt
förebyggande av antimikrobiell resistens på djur- och livsmedelsområdet.

Rapport om situationen på mjölkmarknaden

Det så kallade mjölkpaketet från 2012 har varit positivt för lantbrukare i EU,
bland annat när det gäller ökade möjligheter för jordbrukare att organisera
sig och förhandla kontrakt. Det konstaterar kommissionen i sin nya rapport.
Enligt rapporten ser marknaden för mejeriprodukter ljusare ut och priserna
stiger.

Kommissionens mjölkpaket har varit ikraft sedan 2012 och löper ut 2020.
Det ska inte förväxlas med de senare årens krispaket. Mjölkpaketet
innehåller bland annat bestämmelser om obligatoriska kontrakt,
producentorganisationer i mjölksektorn och kollektiv förhandling.

Enligt regeringen är det positivt att bestämmelserna i mjölkpaketet har lett
till ett förbättrat producentsamarbete i mjölksektorn. Samtidigt är det viktigt
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att fortsatt värna om avtalsfriheten och att inte försämra konkurrensen på
mjölkmarknaden.

Internationella handelsfrågor

Rådet diskuterar också en studie av frihandelsavtalens påverkan på
jordbruksprodukter.

Lantbruksrådet Fredrik Langdahl representerar Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s fiskeministrar eniga om
fiskekvoter i Västerhavet 2017
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

På rådsmötet i Bryssel 12-13 december fattade
fiskeministrarna beslut om för Sverige viktiga kvoter i
Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2017. Beslutet
innebär bland annat ökade fiskemöjligheter för torsk,
gråsej, vitling, kummel, rödspätta, äkta tunga,
havskräfta och makrill medan fiskemöjligheterna för
kolja och sill minskar.
- Det är glädjande att så många av bestånden i Nordsjön, Skagerrak och
Kattegatt är i gott skick. Det visar att våra ansträngningar för att uppnå ett
hållbart fiske nu ger resultat som gagnar såväl fiskerinäringen som
konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige har under årets förhandlingar särskilt lyft fram att kvoterna, så snart
som möjligt, ska fastställas enligt maximal hållbar avkastning och att
landningsskyldigheten ska genomföras.

Några för Sverige viktiga fiskemöjligheter i Västerhavet för 2017 (i procent,
jämfört med 2016) återfinns i pressmeddelandet i länk i högerkolumnen.
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Artikel från Näringsdepartementet

Inventering av möjligheter för ett
ökat industriellt träbyggande
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

Den 13 december hölls ett rundabordssamtal på
Näringsdepartementet för den samlade kompetensen
inom träbyggande. Syftet med mötet var att få en bättre
förståelse för varför det inte byggs mer i trä i Sverige än
vad det gör och börja diskussionen vad som krävs för
att ta bort eventuella hinder för ett ökat industriellt
träbyggande.
Endast cirka 10 procent av alla nya familjebostäder byggs i trä och olika
aktörer ger också olika förklaringar till varför man bygger så lite i trä.

För att få bättre förståelse för hur byggandet i trä kan öka hölls
rundabordssamtalet som en åtgärd från nationella skogsprogrammet och en
aktivitet inom samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Deltagarna vid mötet representerade privata aktörer med intresse kring
träbyggande, relevanta myndigheter samt akademi. Från
Näringsdepartementet deltog bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson samt statssekreterarna Eva Lindström, Alf Karlsson och Elisabeth
Backteman.

–Trä är fantastiskt. Det blir inte bara snyggt och miljövänligt att bygga i trä,
utan det blir även enklare och mer lätthanterliga byggprocesser, vilket är
nödvändigt för att kunna öka bostadsbyggandet ytterligare, sa bostads- och
digitaliseringsministern.

De tre statssekreterarna berättade om sina visioner för hur man kan öka
träbyggandet i Sverige. Eva Lindström, statssekreterare hos näringsminister
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Mikael Damberg lyfte fram den snabba och avancerade teknik- och
innovationsutvecklingen har de senaste åren öppnat upp för möjligheter som
tidigare bara var fantasier.

– En ledande innovationspolitik är tydligt prioriterat för oss i
Näringsdepartementet, sa hon bland annat.

Peter Erikssons statssekreterare Alf Karlsson berättade om kopplingen till
regeringens strategiska samverkansprogram:
– I samverkansprogrammet Smarta städer arbetar vi för effektiva, innovativa
och smarta lösningar på framtidens stadsutmaningar.  Trähusbyggande kan
bidra i detta arbete.

– En av de viktigaste frågorna för mig är att minska avståndet mellan staden
och landet. Ett exempel på detta är när vi bygger trähus i städerna då skapas
det arbetstillfällen ute i landet. På så vis kommer staden och landet närmare
varandra betonade Elisabeth Backteman, statssekreterare hos
landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Under mötet presenterades bland annat samverkansområdet Träbyggande
inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi
där arbetet tas vidare från rundabordssamtalet.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar fastställer fiskekvoter för
Västerhavet
Publicerad 07 december 2016 Uppdaterad 07 december 2016

EU:s jordbruks- och fiskeministrar ska besluta om 2017
års fiskemöjligheter för Västerhavet. Sverige har
fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.
Förhandlingarna förs vid rådsmöte i Bryssel den 12-13
december då rådet även diskuterar jordbruksfrågor och
regler för ekologisk produktion.
Varje år i december beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter och
fiskemöjligheter för nästkommande år för bestånden i Västerhavet som
omfattar Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Förhandlingarna om Västerhavet för 2017 omfattar kvoter för torsk, sej,
kolja, vitling, rödspätta, sill, makrill, blåvitling, räka och havskräfta.

För regeringen är det viktigt att besluten fattas i linje med målen för EU:s
reformerade fiskeripolitik. Fiskemöjligheterna ska vara i linje med målen om
ett maximalt hållbart fiske och den vetenskapliga rådgivningen ligga till
grund för besluten.

Ekologiskt jordbruk

Jordbruksministrarna ska bland annat diskutera ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter. EU-kommissionen presenterade 2014 ett
paket med lagstiftning för ekologisk produktion.

Frågan är viktig för regeringen som arbetar för att de EU-regler som nu
förhandlas ska bidra till en ökad ekologisk produktion och underlätta för
jordbrukare i Sverige och i EU att gå över till ekologiskt jordbruk. 
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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid jordbruks-
och fiskerådet i Bryssel den12-13 december.



Artikel från Näringsdepartementet

Sverige efterlyste förbättrade
djurtransporter
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

På möte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar tog
Sverige upp behovet av att bättre skydda djur vid
transporter. Det var på rådsmöte i Bryssel den 14-15
november. En förvaltningsplan för Nordsjöfisket och
frihandelsavtalens påverkan på EU:s jordbrukssektor
stod också på dagordningen.
Sverige hade begärt att få ta upp behovet av förbättrade djurtransporter mot
bakgrund av de djurskyddsproblem som lyfts fram i media under sommaren.

- Vi måste alla, både medlemsländer och kommissionen, öka våra
ansträngningar att stoppa transporter som bryter mot reglerna. Det finns
verktyg i den gällande lagstiftningen. De måste användas, sade
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige uppmanade också kommissionen att presentera ett moderniserat
regelverk för djur som transporteras.

Förvaltningsplan för Nordsjön

Kommissionen presenterade ett förslag till flerårig förvaltningsplan för ett
hållbart fiske av bottenlevande arter i Nordsjön. Sverige anser att planen för
Nordsjön är viktig för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

EU:s framtida jordbrukspolitik

Jordbruksministrarna diskuterade informellt EU:s framtida gemensamma
jordbrukspolitik, CAP. Sverige förde bland annat fram ett
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konsumentperspektiv på frågan.

- Vi måste våga fokusera på långsiktiga utmaningar såsom
livsmedelssäkerhet och efterfrågan på livsmedel av hög kvalité, sade
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på en pressträff på mötet.

Effekter av frihandelsavtalen på jordbruksprodukter

Slutligen presenterade kommissionen en ny analys av hur frihandelsavtalen
påverkar EU:s jordbrukssektor. Sverige välkomnade studien men anser att
det behövs en bred analys som omfattar alla sektorer, inte bara
jordbrukssektorn.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Ett forum för att forma
Östersjöregionens framtid
Publicerad 15 november 2016 Uppdaterad 15 november 2016

Att skapa en gemensam framtid byggd på förtroende
och dialog är en nödvändighet för Östersjöregionens
välstånd och säkerhet. Det var budskapet när
statsminister Stefan Löfven invigningstalade på
Strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi.
Det övergripande syftet med årets forum var att stimulera till en diskussion
om hur Östersjöregionen bör rusta sig inför framtida utmaningar och
möjligheter ur ett 2030-perspektiv och inom ramen för EU:s Östersjöstrategi.
Strategiforumet hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 8-9 november
och samlade ett rekordstort deltagande med över 1 300 personer från hela
Östersjöregionen. Deltagarna företrädde såväl politisk nivå, näringsliv,
akademin som civilsamhälle.

Från socialt entreprenörskap till EU-
Rysslandsamarbete

Under två intensiva dagar arrangerades ett 40-tal politiska seminarier,
workshops, och andra aktiviteter om bland annat digitalt och socialt
entreprenörskap, samarbete mellan EU-Ryssland, bioekonomi, cirkulär
ekonomi och ett hållbart hav.

Det var det sjunde strategiforumet i ordningen och det första som hållits i
Sverige. Sveriges regering stod som värd tillsammans med Nordiska
ministerrådet, i nära samarbete med Europeiska kommissionen. Förutom
statsministern deltog från regeringen även kultur- och demokratiminister
Alice-Bah Kuhnke, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
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infrastrukturminister Anna Johansson samt miljöminister Karolina Skog.

Gemensam säkerhet

I sitt invigningstal tryckte statsminister Stefan Löfven på betydelsen av
samarbete som är både drivande och framåtsyftande.

– Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas
av händelser i omvärlden. Vi är här för att forma Östersjöns framtid. Så
välkomna till Sverige, välkomna till Stockholm, och välkomna till det otroligt
viktiga arbete vi har framför oss.

– Jag tror mycket på tanken om gemensam säkerhet. Gemensam säkerhet är
ett begrepp som lanserades av en utav mina företrädare, Olof Palme och tar
sin utgångspunkt i att vi måste samarbeta över landsgränser och skapa en
gemensam framtid byggd på förtroende och dialog. Precis som vi gör här i
dag, sade statsministern.

Tal av statsminister Stefan Löfven



Artikel från Näringsdepartementet

Sverige lyfter djurtransporter på
rådsmöte i Bryssel
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel 14-15
november. Sverige kommer att sätta fokus på bättre
skydd för djur som transporteras. Vidare presenterar
kommissionen en flerårig förvaltningsplan för
bottenlevande fiskar i Nordsjön. Slutligen diskuterar
ministrarna en analys av hur jordbrukssektorn påverkas
av EU:s frihandelsavtal.
På svenskt initiativ står bristande skydd vid djurtransporter på dagordningen.
Regeringen anser att EU-länderna och ansvariga myndigheter måste bli
bättre på att använda de verktyg som finns för att stävja regelbrott, och att
det finns behov av att se över gällande djurskyddsregler. Det gäller särskilt
transporttider, utrymmen för djuren, viloperioder, vattning och utfordring
samt transporter vid hög värme utomhus.

Nordsjöplanen

På mötet presenterar kommissionen ett förslag till flerårig förvaltningsplan
för bottenlevande arter i Nordsjön. Bland annat omfattas torsk, havskräfta
och rödspätta. Jordbruksministrarna ska hålla en första diskussion om planen
som syftar till ett hållbart nyttjande av dessa bestånd.

Vidare ska rådet nå en politisk överenskommelse om fiskemöjligheter för ett
antal djuphavsarter i Nordostatlanten. Besluten som bland annat omfattar
djuphavshajar fattas vartannat år och avser åren 2017 och 2018. Sverige
bedriver inget riktat fiske efter djuphavsarter.
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Frihandelsavtalens påverkan på jordbrukssektorn

Jordbruksministrarna ska slutligen diskutera en ny studie som kommissionen
presenterar om frihandelsavtalens påverkan på EU:s jordbruksprodukter.
Bakgrunden är att ett flertal medlemsländer begärt en sådan analys.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern främjar
export till Kazakstan
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

Den 3 till 6 oktober besökte landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht Kazakstan tillsammans med en delegation
svenska företag från jordbrukssektorn. Fokus för resan
var att främja affärsrelationer mellan Sverige och
Kazakstan på området teknik och tjänster inom
jordbruks- och livsmedelsområdet.
- Kazakstan har en fantastisk potential i sin jordbruks- och
livsmedelsproduktion där stora satsningar på modernisering kommer att
göras under kommande år. Svenska företag är ledande i världen på moderna
och hållbara lösningar för jordbruks- och livsmedelsproduktion, och det finns
stora affärsmöjligheter här, säger Sven Erik Bucht.

Landsbygdsministerns besök i Kazakstan var det första officiella besöket
från Sverige på 10 år. Under besöket träffade Sven-Erik Bucht Kazakstans
jordbruksminister Askar Myrzachmetov och fick chansen att besöka flera
livsmedels- och jordbruksföretag. Ministern deltog även vid en mottagning
med svenska och kazakiska företag och han talade vid ett investerings- och
affärsforum i Petropavlovsk i norra delen av landet.

- Det är tydligt att det finns ett stort intresse för de svenska företagen och
många värdefulla kontakter knöts mellan svenska företag och deras
kazakiska motsvarigheter, säger Sven-Erik Bucht.

Den svenska delegationen bestod utöver landsbygdsministern, bland andra
av Business Sweden, Alfa Laval, DeLaval, Tetra Pak och flera mindre
innovativa familjeföretag. Kazakstan är ett av de länder som valts ut i
Sveriges exportstrategi för utökat ekonomiskt samarbete och besöket är en
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del i regeringens ambition om förstärkt stöd till svenska företag i deras
affärsutveckling på tillväxtmarknaderna i Centralasien.



Artikel från Näringsdepartementet

Fiskeministrar överens om nya
kvoter för Östersjön
Publicerad 11 oktober 2016 Uppdaterad 11 oktober 2016

Torskfisket ska minska kraftigt i västra Östersjön. Det
beslutade EU:s jordbruks- och fiskeministrar vid
rådsmöte i Luxemburg 10 oktober. På mötet fastställdes
kvoter och fiskemöjligheter för 2017. Beslutet innebär
också att torskfisket i östra Östersjön ska minskas
väsentligt.
- Det här är ett oerhört viktigt och välkommet beslut. För att vi ska kunna
fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket –
framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (i procent, jämfört
med 2016)

Torsk, östra Östersjön: - 25

Torsk, västra Östersjön: - 56

Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring

Lax, Finska Viken: - 20

Skarpsill:+ 29

Sill, västra Östersjön: + 8

Sill, centrala Östersjön: + 8
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Sill, Rigabukten: - 11

Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17

Rödspätta: + 95

Beslutet är i linje med EU:s gemensamma fiskeripolitik och den nya
Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill. Östersjöplanen är en flerårig
förvaltningsplan.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar beslutar om fiskekvoter
för Östersjön
Publicerad 04 oktober 2016 Uppdaterad 04 oktober 2016

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg 10
oktober för att bland annat fastställa kvoter för fisket i
Östersjön för 2017. Det gäller torsk, sill, skarpsill, lax
och rödspetta. De årliga fiskeförhandlingarna förs mot
bakgrund av ett förslag från EU-kommissionen.
Varje år i oktober bestäms EU:s fiskemöjligheter för Östersjön för
nästkommande år. Det sker på basis av ett förslag från EU-kommissionen
som grundar sig på vetenskaplig rådgivning från Internationella
Havsforskningsrådet. Förslaget reglerar i Östersjön arterna torsk, sill,
skarpsill, lax och rödspetta.

Kommissionen har ännu inte presenterat förslag om kvoter för torskfisket i
västra respektive östra Östersjön.

Regeringen anser att fiskemöjligheter och kvoter ska beslutas i enlighet med
EU:s gemensamma fiskeripolitik. För Östersjön är det viktigt att kvoterna för
torsk fastställs i enlighet med målet om maximal hållbar avkastning och att
den den nya så kallade Östersjöplanen tillämpas. Det är en flerårig
förvaltningsplan för Östersjöfisket.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid rådsmötet i
Luxemburg 10 oktober.
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Artikel från Näringsdepartementet

Inget hot mot kräftskiva och
svenska signalkräftor
Publicerad 12 september 2016 Uppdaterad 12 september 2016

När EU-förordningen om invasiva främmande arter
infördes den 3 augusti 2016 listades bland annat
signalkräftan som en sådan art. I Sverige och Finland
har signalkräftan funnits i flera decennier och är i dag
en viktig ekonomisk och kulturell resurs. Sverige har,
tillsammans med Finland, varit aktivt under
framtagandet av förordningen och drivit frågan att vi
måste kunna säkerställa ett fortsatt nyttjande av denna
resurs trots listningen.
– Sverige har med Finland väldigt hårt drivit att det ska finnas möjlighet till
undantag för de 37 invasiva främmande arterna. Vi har lyckats få de
undantagen. Det har varit ett väldigt intensivt arbete från Sverige och
Finland för att lyckas. Det innebär faktiskt att man i samma utsträckning som
i dag kommer att kunna fortsätta fiska och konsumera signalkräftor, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Enligt EU-regelverket ska ett nationellt hanteringsprogram tas fram för hur
signalkräftan ska hanteras utifrån svenska förhållanden där ett fortsatt fiske
av signalkräfta är möjligt. Havs- och vattenmyndigheten har huvudansvaret
för att ta fram ett sådant hanteringsprogram, och det utformas på
myndighetsnivå där näringslivsintressen och miljöintressen samverkar för att
på bästa sätt tillämpa förordningen.

Att sälja kokade eller frysta signalkräftor kommer fortsatt att vara tillåtet
liksom transport av levande kräftor till anläggningar för kokning. EU-
regelverket utesluter inte heller försäljning av levande kräftor under
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förutsättning att det sker på ett säkert sätt, så att ytterligare spridning av
kräftpest kan undvikas.

Införandet av förordningen kommer inteinnebära några större förändringar
för företag i denna näring. Ett flertal av de regelverk som finns i
förordningen har Sverige infört för länge sedan på grund av att signalkräftan,
som en invasiv art, hotar flodkräftan. Ett utsättningsstopp för signalkräfta i
nya vatten infördes 1994. Ett åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan
och flodkräftfisket infördes redan 1998 och ett importstopp för levande
kräftor från utlandet infördes 2003. Möjligheten att bilda speciella
skyddsområden för flodkräfta finns sedan 2005. Det är fyra av de fem
kraven som finns för att uppfylla ett hanteringsprogram enligt EU-
förordningen. . Det som är kvar att uppfylla är reglering av transport av
levande signalkräfta för att minska risken att de kommer i kontakt med andra
vatten.



Artikel från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Det gröna guldet i fokus när
Stefan Löfven och Sven-Erik
Bucht besökte Västernorrland
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Onsdag den 31 augusti besökte statsminister Stefan
Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Västernorrland. Fokus var skogsindustrins betydelse för
jobb och tillväxt, både i dag och i framtiden.
I Örnsköldsvik besökte de Holmens skogar för samtal om hållbart skogsbruk.

Statsministern och landsbygdsministern besökte även Domsjö Fabriker och
SP Processum, företag som tar fram en rad hållbara produkter av
skogsråvara.

- Skogen är vårt gröna guld och har bidragit med jobb och tillväxt i åratal.
Alla nya användningsområden för skogsprodukter innebär fantastiska
möjligheter för framtiden, säger statsminister Stefan Löfven.
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Artikel från Näringsdepartementet

Nytt stödpaket till EU:s jordbrukare
Publicerad 18 juli 2016 Uppdaterad 19 juli 2016

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel 18 juli.
På dagordningen stod en presentation av EU-
kommissionens nya stödpaket på 500 miljoner euro
riktat i huvudsak till EU:s mjölkproducenter.
Miljöanpassning och internationella förhandlingar om
handel med jordbruksprodukter diskuterades också.

Låga priser ger dålig lönsamhet för EU:s jordbrukare

Bakgrunden till prisfallet på smör och mjölkpulver är ett ökat utbud på
världsmarknaden och en minskad efterfrågan från framför allt Kina.
Ryssland har därtill infört importstopp på livsmedel från EU till slutet av
2017.

Totalt 500 miljoner euro avsätts för stödpaketet. Av dessa föreslås Sverige få
6,9 miljoner euro. Detaljerna i det temporära stödpaketet kommer att
utarbetas inom de närmaste månaderna. Paketet innehåller sex olika delar
varav en möjliggör utbetalningar i förskott.

Regeringen har tryckt särskilt på vikten av satsningar på export, forskning
och innovation liksom frågan om förskottsutbetalningar av gårdsstödet.

- Jag är glad att förskottsutbetalningar av gårdsstödet till lantbrukare nu blir
aktuellt, sade statssekreterare Elisabeth Backteman vid en pressträff efter
mötet.

Ytterligare frågor på mötet 18 juli

Det slovakiska Jordbruksministrarna behandlade också
pågående internationella handelsförhandlingar med jordbruksprodukter och
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förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ministrarna fick också en presentation av EU-kommissionen om arbetet med
förgröning som sjösattes förra året.

Statssekreterare Elisabeth Backteman representerade Sverige på
jordbruksministrarnas möte 18 juli.



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges
humanitära bistånd
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Regeringen har gett Sida i uppdrag att ta fram underlag
till en ny strategi för det humanitära biståndet. Det var
en av nyheterna som presenterades under regeringens
pressträff i dag.
Det humanitära biståndet avser akuta insatser, som att rädda liv, lindra nöd
och att upprätthålla mänsklig värdighet hos människor som drabbats av
konflikt.

– Behoven av humanitära insatser har fördubblats sedan 2011, som en följd
av bland annat krig och konflikter i Syrien, Somalia och Afghanistan, sade
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Pressmeddelande: Regeringen tar första steget mot ny humanitär strategi

Färre ansöker om asyl

Under pressträffen med regeringen redovisade också justitie- och migrations‐
minister Morgan Johansson de senaste migrationssiffrorna. Till och med juni
har drygt 16 000 asylsökande kommit till Sverige, vilket är nästan en
halvering jämfört med samma period i fjol. Antalet ensamkommande barn
var under sex månader 70 procent lägre jämfört med föregående års första
halvår.

Inom EU/EES tog Sverige emot drygt 2 procent av totala antalet asylsökande
i EU, mot omkring 12 procent under 2015.

https://www.regeringen.se/


Amerikansk inresekontroll på Arlanda

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättade att regeringen
beslutat att inresekontrollen till USA ska ske redan på Arlanda. Det innebär
att amerikansk gräns-, tull- och säkerhetskontroll görs redan på Arlanda
istället för vid ankomst till USA. En särskild utredare får i uppdrag att föreslå
hur amerikansk inresekontroll, så kallad preclearance, ska genomföras i
svensk rätt.

– Fler direktlinjer till från Arlanda till USA i kombination med amerikansk
inresekontroll gör Arlanda till den viktigaste flygplatsen i norra Europa. Ett
starkt Arlanda leder till både företagsinvesteringar och fler jobb, sade Mikael
Damberg.

Pressmeddelande: Regeringen utreder preclearance - amerikansk
inresekontroll på Arlanda

Proposition om vildsvin och viltskador

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht redogjorde för att ett tillägg i jaktlagen.
Propositionen Vildsvin och viltskador föreslår att regeringen, eller den
myndighet som regeringen utser, ska kunna föreskriva förbud mot att ge
foder till vilda djur som inte hålls inhägnade. En anledning till förslaget är att
en riklig utfodring kan bidra till växande viltpopulationer. År 2015 var
antalet trafikolyckor med vildsvin fler än 4 200.

Pressmeddelande: Proposition om vildsvin och viltskador överlämnas till
riksdagen

Fler aktörer på radiomarknaden

För att stärka den kommersiella radions roll och öka mångfalden på
radiomarknaden föreslår regeringen att radio- och tv-lagen ändras.
Myndigheten för press, radio och tv ska kunna medge större
sändningsområden och skapa bättre förutsättningar för mångfald på
radiomarknaden.

– Fler röster bidrar till mångfalden och vi vill öka den kommersiella radions
möjligheter att vara med och konkurrera på radiomarknaden, sade kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande: Alice Bah Kuhnke vill öppna radiomarknaden för fler
aktörer och större sändningsområden

Uppdrag för ökad export av maritima produkter och
tjänster

Det svenska utbudet av varor och tjänster inom den maritima sektorn ska
kartläggas. Uppdraget, som ligger inom ramen för den maritima strategi som
lanserade för cirka ett år sedan, går till Business Sweden, berättade
infrastrukturminister Anna Johansson. I arbetet ingår också att identifiera
marknader där både befintliga och nya svenska företag kan utöka sin export.

Pressmeddelande: Svensk maritim innovation på export

 



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s mjölksektor åter i fokus
Publicerad 13 juli 2016 Uppdaterad 13 juli 2016

Huvudfrågan på jordbruksministrarnas möte i Bryssel
18 juli är ett nytt stödpaket till mjölksektorn som
kommissionen har lovat att presentera. Andra frågor på
dagordningen är förenklingar av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik och presentation av slovakernas
arbetsprogram för kommande halvåret.
Av slovakernas ordförandeskapsprogram framgår att situationen på EU:s
jordbruksmarknad kommer att vara ett genomgående tema under hösten.
Andra viktiga frågor är fastställande av fiskemöjligheter för 2017 och
förslagen om veterinärmedicinska produkter och läkemedel i foder.

Nytt stödpaket till EU:s mjölkbönder

Kommissionen förväntas presentera förslag om nya krisåtgärder riktade till
EU:s mjölkproducenter. Situationen inom mjölksektorn är allvarlig på grund
av låga priser på smör och mjölkpulver under lång tid. Det beror främst på
ett ökad utbud på världsmarknaden och en minskad efterfrågan från framför
allt Kina.

Regeringen har i diskussionerna varit pådrivande ifråga om
förskottsutbetalningar av gårdsstödet, något som kommissionen har lovat att
titta närmare på.

Utöver det diskuterar jordbruksministrarna förenklingar av den gemensamma
jordbrukspolitiken och internationella handelsförhandlingar med
jordbruksprodukter.

Statssekreterare Elisabeth Backteman representerar Sverige vid rådsmötet i
Bryssel den 18 juli.
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Artikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Beslut om uppdrag för bättre
upphandling av livsmedel
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Regeringen höll den 7 juli regeringssammanträde på
landshövdingens residens i Visby under
Almedalsveckan. Regeringen beslutade bland annat om
uppdrag för bättre upphandling av livsmedel för att
främja en bättre och mer konkurrenskraftig hållbar
svensk livsmedelsproduktion.
Regeringen beslutade också att ge Karolinska institutet (KI) tillstånd att
under perioden 7 juli 2016 – 31 december 2020 i begränsad omfattning ingå
hyresavtal för bostadslägenheter i Södertälje och hyra ut dem i andra hand
till personal som är verksam vid Svenskt centrum för toxikologiska
vetenskaper (Swetox). Swetox är ett unikt samarbete i Södertälje mellan elva
svenska universitet för samverkan om forskning, utbildning och
kommunikation inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Pressmeddelande: KI får hyra ut bostäder till personal vid forskningscentret
Swetox

Regeringen fattade även beslut om att ge Upphandlingsmyndigheten i
uppdrag att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel
och måltidstjänster inom offentlig sektor. Uppdraget, som ska slutredovisas i
februari 2019, syftar till att stärka kompetensen hos upphandlande
myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av
livsmedel och måltidstjänster. Bland annat för att främja en bättre och mer
konkurrenskraftig hållbar svensk livsmedelsproduktion.

- Det är viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav och välja livsmedel
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som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller till exempel miljö och
djurskydd. Det ger också bättre möjligheter för våra svenska bönder att
kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska
livsmedelsproduktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om uppdrag för bättre upphandling av
livsmedel

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen också om att
förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis
justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som
remitterades i april 2016. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni år 2017.

Pressmeddelande: Förslag om hälsoväxling till lagrådet



Artikel från Näringsdepartementet

Diskussion om fiskemöjligheter för
2017
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

EU:s jordbruks- och fiskeministrar diskuterade
kommissionens meddelande om 2017 års
fiskemöjligheter inför förhandlingar i höst. En annan
viktig fråga var situationen på jordbruksmarknaden. Det
gäller bland annat EU:s mjölkproducenter som har stora
problem på grund av låga mjölkpriser under lång tid.
Situationen inom EU:s jordbrukssektor är en återkommande fråga på rådet
för jordbruk och fiske. Inom mjölksektorn har prisfall på smör och
skummjölkspulver lett till en ansträngd situation för många mjölkproducenter
i EU. Kommissionen har presenterat flera stödpaket och avser komma med
ytterligare ett paket vid rådsmötet i juli.

Sverige anser det viktigt att satsa på att öppna nya exportmarknader och att
ta bort handelshinder. Förskottsutbetalningar av gårdsstödet är betydelsefullt
och något som Sverige efterfrågat vid flera tillfällen.

- Det är positivt att kommissionen ska titta närmare på förskottsutbetalningar
av gårdsstödet, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på mötet.

Landsbygdsministern bedömer att det är ett förslag som på kort sikt kan ge
en lättnad för jordbrukare utan att störa marknadens egen återhämtning.

Fiskemöjligheter för 2017

Kommissionen presenterade sitt årliga policymeddelande om
fiskemöjligheter för 2017. Ministrarna diskuterade därefter de principer som
kommissionen avser tillämpa i arbetet med att ta fram förslag på nästa års
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fiskekvoter år för bland annat Östersjön.

- När det gäller fiskemöjligheter instämmer jag med kommissionens mål att
så snart som möjligt uppnå maximalt hållbar avkastning och att besluten
baseras på vetenskaplig rådgivning, sade landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht på mötet.

I höst förhandlar EU:s fiskeministrar om 2017 års fiskekvoter.

Minskat matsvinn

Rådet antog slutsatser om att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.
För Sverige är minskat matsvinn ett viktigt element i en cirkulär och
resurseffektiv ekonomi och välkomnar att matsvinn är ett av de prioriterade
områdena i kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid rådsmötet i
Luxemburg den 27-28 juni.



Artikel från Näringsdepartementet

Lantbrukarnas ekonomiska
situation på agendan
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

När EU:s jordbruksministrar träffas i Luxemburg den 27
och 28 juni kommer den svåra ekonomiska situationen
för många av EU:s lantbrukare att diskuteras. Därutöver
kommer ministrarna att bland annat diskutera matsvinn
och regelverket för det ekologiska jordbruket.

Lantbrukarnas ekonomiska situation på agendan

Under mötet kommer kommissionen presentera sin syn på hur situationen ser
ut för EU:s lantbrukare. Anledningen är att prisfallet på jordbruksprodukter
som smör och skummjölkspulver har lett till en svår ekonomisk situation för
många lantbrukare. Därför presenterade kommissionen i höstas ett stödpaket
för både mjölkbönder och grisbönder och sedan dess har ytterligare åtgärder
vidtagits.

Sveriges regering ser allvarligt på lantbrukarnas situation och anser att det är
viktigt att det är viktigt att hitta effektiva åtgärder på EU-nivå. Regeringen
anser att det är viktigt att Sverige inte behöver skjuta till extra pengar till
stöd utan att kommissionen gör omprioriteringar inom den jordbruksbudget
som man enats om. Det är även viktigt att marknadsanpassningen av EU:s
jordbruk fortsätter.

Förhandlingar om hur jordbruket ska bli mer ekologiskt

Kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna förhandlar för
närvarande om ett nytt regelverk för EU:s ekologiska jordbruk. Förordningen
ska bidra till enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisa
konkurrensvillkor för bönder och stärkt konsumentförtroende för ekologiska
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produkter. Vid mötet kommer ministrarna få en lägesrapport om hur det går i
förhandlingarna.

Regeringen vill öka både den ekologiska konsumtionen och produktionen.
Detta tror regeringen är möjligt med den överenskommelse som nåtts inom
rådet där regeringen har fått gehör för alla prioriteringar som syftar till att
underlätta för jordbrukare att gå över till ekologisk produktion.

För regeringens del är det viktigt att Sverige får behålla sitt undantag
gällande lagstiftning för exempelvis avhorning. Dessutom arbetar man för att
svenska växthus ska kunna fortsätta använda samma metoder som i dag och
att importreglerna inte ska missgynna ekonomiskt utsatta länder.

Intensivt arbete för att minska matsvinnet

Kommissionen vill i enlighet med sin handlingsplan för cirkulär ekonomi
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan och i synnerhet minska det
matsvinn som sker i butik- och konsumentledet. För att göra detta vill
kommissionen bland annat utveckla en gemensam metod för att mäta avfall.
Frågan om handlingsplanen för cirkulär ekonomi avhandlades i sin helhet vid
EU:s miljöråd den 20 juni och vid jordbruks- och fiskerådet kommer man
anta särskilda rådsslutsatser om matsvinn.

Att minska matsvinnet är viktigt för att uppnå Sveriges övergripande
miljömål. Därför välkomnar regeringen att ordförandeskapet har drivit på
frågan och anser att det är bra att de rådsslutsatser som tagits fram täcker in
alla aktuella frågor och processer som gäller matsvinn. Regeringen
uppskattar även att rådsslutsatserna har utgångspunkten att matsvinn är ett
globalt problem som kräver gemensamma insatser för att uppnå en
minskning.

När EU:s jordbruksministrar träffas i Luxemburg kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att representera Sverige.



Artikel från Näringsdepartementet

En EU-plattform för djurskydd ska
inrättas
Publicerad 18 maj 2016 Uppdaterad 18 maj 2016

På bland annat svenskt initiativ ska kommissionen
inrätta en djurskyddsplattform inom EU. Det utlovades
på rådsmötet mellan EU:s jordbruks-och fiskeministrar i
Bryssel den 17 maj. Rådet diskuterade också hur kritisk
situationen är inom olika jordbrukssektorer, framför allt
mjölksektorn. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representerade Sverige vid mötet.
En undersökning gjord av Eurobarometern visar att djurskydd är en viktig
fråga för EU:s medborgare. Mot bakgrund av det diskuterade rådet förslaget
om att inrätta en EU-plattform för utbyte av erfarenheter och information
om djurskydd. Förslaget presenterades av Sverige, Danmark, Nederländerna
och Tyskland i februari. Kommissionen utlovade vid mötet att en plattform
ska inrättas.

Situationen inom EU:s jordbrukssektor

Det är numera en stående fråga vid rådsmötena. Ministrarna diskuterade de
åtgärder som har genomförts samt hur kritisk situationen är för olika
jordbrukssektorer, framför allt gäller det mjölk men också gris, frukt och
grönt. Diskussionen kretsade kring eventuella ytterligare EU-stöd och
åtgärder. Vid rådsmötet i juni återkommer frågan och en diskussion om
huruvida den så kallade krisreserven bör användas.

Förslag kommer om klimat och jordbruk

Ministrarna diskuterade hur jordbruket ska involveras i EU:s arbete med att
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leva upp till klimatöverenskommelsen i Paris. Kommissionen utlovade ett
förslag på området senast i juli.



Artikel från Näringsdepartementet

Diskussion om förbättrat djurskydd
i EU
Publicerad 12 maj 2016 Uppdaterad 12 maj 2016

EU:s jordbruksministrar ska diskutera ett stärkt
djurskydd på rådsmöte i Bryssel den 17 maj. Det sker
mot bakgrund av en EU-undersökning om medborgares
uppfattning om djurskyddsfrågor samt ett förslag om en
EU-plattform för djurskydd som bland annat Sverige
står bakom. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar
i mötet.
I februari i år presenterade Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland
ett gemensamt förslag om en EU-plattform för djurskydd. En klar majoritet
av medlemsländerna var positiva till förslaget. Syftet med plattformen är att
bidra till ett stärkt djurskydd bland annat genom utbyte av erfarenheter och
bästa praxis mellan berörda parter.

I mars i år presenterades en Eurobarometer om EU-medborgarnas
uppfattning om olika djurskyddsfrågor. Den visar en majoritet av
medborgarna anser att djurvälfärd är en mycket viktig fråga.

Vid rådsmötet ska EU-kommissionen presentera resultatet av
Eurobarometern och lämna en lägesrapport om inrättandet av en
djurplattform. Jordbruksministrarna kommer därefter att diskutera dessa
frågor.

Regeringen anser att resultatet av Eurobarometern tydligt visar att djurskydd
är en viktig fråga för EU. Mot bakgrund av det och det positiva gensvaret om
en EU-plattform för stärkt djurskydd anser regeringen att kommissionen
snarast bör vidta åtgärder för att inrätta en sådan.
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Situationen för EU:s lantbrukare

Jordbruksministrarna kommer även att få en lägesrapport av EU-
kommissionen om situationen på jordbruksmarknaden. Det sker mot
bakgrund av prisfallet på smör och mjölkpulver vilket har lett till en svår
situation för många mjölkbönder både i Sverige och EU.



Artikel från Utrikesdepartementet

Statsbesöket från Chile inlett
Publicerad 11 maj 2016 Uppdaterad 11 maj 2016

Den 10 maj inledde Chiles president Michelle Bachelet
sitt statsbesök i Sverige. Presidenten besöker Sverige
på inbjudan av H.M. Konungen. Besöket pågår 10 – 12
maj och är det första inkommande statsbesöket från
Chile till Sverige.
Besöket syftar till att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan
Chile och Sverige. Svenska företag har sedan länge en stark representation i
Chile.

Statsbesökets första dag inleddes traditionsenligt med en högtidlig
välkomstceremoni på Kungl. Slottets inre borggård. Efter inspektion av
hedersvakten från Livgardet hälsade presidenten, kungen och drottningen på
talmännen, statsministern och de närvarande statsråden.

Därefter tog statsminister Stefan Löfven emot presidenten på Rosenbad för
överläggningar.

Flera samförståndsavtal skrevs under i samband med besöket i Rosenbad.

Efter ett besök vid Olof Palmes grav på Adolf Fredriks kyrkogård begav sig
president Bachelet till Fryshuset där hon och kungaparet möttes av
Fryshusets vd Johan Oljeqvist. Under besöket medverkade även Anja Frey,
chef för Fryshuset i Stockholm och Camila Salazar Atìas, ansvarig för sociala
projekt, samt borgarrådet i Stockholms stad Emilia Bjuggren.

Dagen avslutades med en statsbankett på Kungl. Slottet.
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Artikel från Näringsdepartementet

EU:s jordbrukssektor i fokus
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Situationen på jordbruksmarknaden stod i fokus på
rådsmötet i Luxemburg den 11 april. EU-kommissionen
informerade om marknadsläget och vidtagna åtgärder
riktade mot frukt-, grönt- och mjölksektorn. Därefter
följde en diskussion bland EU:s jordbruksministrar.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade
Sverige vid mötet.
Ryssland beslutade 2014 att förbjuda livsmedelsimport från bland annat EU.
Med anledning av det har EU-kommissionen vidtagit ett antal krisåtgärder
riktade till frukt-, grönsaks- och mjölksektorn. Det handlar om riktat stöd till
jordbrukare i drabbade sektorer, stöd till privat lagring, ökade möjligheter till
förskott av stöd och ökad budget för säljfrämjande åtgärder.

Situationen på jordbruksmarknaden har diskuterats vid ett flertal möten och
 kommissionen har presenterat ytterligare åtgärder som ska analyseras och
övervägas under våren.

På rådsmötet underströk Sverige vikten av att grundligt analysera
åtgärdsförslagen för att de ska leda till goda och långsiktiga förutsättningar
för EU:s lantbrukare.

- Jag tycker det är mycket positivt med ökade satsningar på att öppna nya
exportmarknader. Det också positivt att kommissionens ska titta närmare på
förskottsutbetalningar av gårdsstödet, sade landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht på mötet.

Bakgrunden till mjölkproducenternas svåra situation är kraftiga prisfall på
smör och mjölkpulver under senare år. Det beror på ökat utbud på
världsmarknaden, minskad efterfrågan från framför allt Kina samt Rysslands
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importstopp av livsmedel.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar diskuterar situationen i
mjölksektorn
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 06 april 2016

Den allvarliga situationen för EU:s mjölkproducenter
ska åter igen behandlas av rådet. På mötet mellan
jordbruks- och fiskeministrar den 11 april förväntas en
lägesuppdatering av EU-kommissionen och diskussion.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar
Sverige vid rådsmötet som hålls i Luxemburg.
Priserna på smör och skummjölkspulverhar sjunkit kraftigt under de senaste
åren. Prisfallet beror på ökat utbud på världsmarknaden, minskad efterfrågan
från framför allt Kina men också på det ryska importstoppet som infördes
2014.

EU-kommissionen beslutade 2015 om ett stödpaket riktat till
drabbade lantbrukare. På rådsmötet i Luxemburg förväntas EU-
kommissionen informera om läget på jordbruksmarknaden och om eventuella
ytterligare planerade åtgärder.

I april, juni och oktober hålls alla rådsmöten i Luxemburg.
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Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruksministrarna diskuterade
situationen i mjölksektorn
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Den svåra marknadssituationen inom bland annat EU:s
mjölksektor stod i fokus på rådsmötet mellan EU:s
jordbruks- och fiskeministrar den 14 mars. Det
nederländska ordförandeskapet avser att komma
tillbaka till diskussionen vid rådsmötet i juni.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade
Sverige på mötet i Bryssel.
Jordbruksministrarna diskuterade EU-kommissionens åtgärdspaket med 13
åtgärder för att hantera den svåra marknadssituationen inom framför allt
mejeri- och grissektorn. Många medlemsländer önskar ytterligare åtgärder
och stödpengar. Sverige anser att eventuella åtgärder bör vara
marknadsorienterade och inte störa konkurrensen mellan medlemsländerna.

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är situationen särskilt allvarlig för
mjölkbönderna och han  efterfrågade ökade satsningar på att öppna nya
exportmarknader.

En annan viktig fråga för Sverige är förskottsutbetalningar av gårdsstödet
enligt regler som beslutades hösten 2015.

- Jag vill också se att Sveriges förslag som möjliggör förskottsutbetalningar
av gårdsstödet blir verklighet, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det nederländska ordförandeskapet presenterade slutsatser från diskussionen
som uppmanar kommissionen att utreda ytterligare åtgärder och
finansieringsmöjligheter om krisen håller i sig. Rådet förväntas diskutera
frågan igen i juni.
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Artikel från Näringsdepartementet

Sverige presenterar förslag om
djurskydd i EU
Publicerad 16 februari 2016 Uppdaterad 16 februari 2016

Sverige tillsammans med Tyskland, Danmark och
Nederländerna presenterade på rådsmöte i Bryssel ett
initiativ för att förbättra djurskyddet i EU. Förslaget
syftar till ett erfarenhetsutbyte och att stimulera till nya
initiativ på djurskyddsområdet. Sven-Erik Bucht deltog
vid mötet den 15 februari.
Förslaget om en så kallad EU-plattform för ett förbättrat djurskydd fick stöd
av de flesta medlemsländer på mötet.

- En bra djurhållning är en viktig del i ett hållbart jordbruk och ett sätt för
EU:s producenter att visa på ett mervärde och därigenom få bättre betalt för
produkterna, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid mötet.

EU-kommissionen avser att redan i nästa vecka anordna ett möte med
intressenter och medlemsländer för att diskutera vidare hur en eventuell
plattform skulle kunna utformas.
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Artikel

Diskussion om stärkt djurskydd i
EU
Publicerad 10 februari 2016 Uppdaterad 10 februari 2016

Ministrar med ansvar för jordbruk och fiske träffas på
rådsmöte den 15 februari. Rådet ska bland annat
diskutera åtgärder för att förbättra djurskyddet i EU.
Bakgrunden är ett förslag från bland annat Sverige om
en EU-plattform för erfarenhetsutbyte på
djurskyddsområdet. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar vid rådsmötet i Bryssel.
Det nederländska ordförandeskapet inleder mötet med att informera om
vårens prioriterade frågor på områdena jordbruk, fiske, djur och livsmedel. I
fokus står bland annat en förenklad jordbrukspolitik, en flerårig plan för
fiskbestånd i Östersjön och frågor om matsvinn och antibiotikaresistens i EU.

Därefter ska ministrarna diskutera hur djurskyddet i EU kan bli bättre. Det
sker mot bakgrund av ett nytt förslag från Sverige, Danmark, Nederländerna
och Tyskland om att inrätta en gemensam plattform för djurskydd i syfte att
underlätta för kommunikation och utbyte av erfarenheter och praxis mellan
medlemsländerna.

De fyra EU-länderna har sedan 2015 haft ett samarbete om djurskydd och
bland annat undertecknat en gemensam deklaration om att öka nivån på
djurskyddet för grisar inom EU.

Utöver det ska ministrarna behandla jordbruks- och fiskefrågor.
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Artikel

Klart med fiskekvoter för
Västerhavet
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 16 december 2015

EU:s fiskeministrar har enats om kvoter och
fiskemöjligheter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
för 2016. Resultatet av förhandlingarna är att man följer
målsättningen i den gemensamma fiskeripolitiken som
bland annat innebär maximal hållbar avkastning och att
förbud mot att kasta fisk överbord införs.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i mötet.
Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för
Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.
Sverige har under årets förhandlingar särskilt betonat att kvoterna ska
fastställas enligt maximal hållbar avkastning så snart som möjligt och att den
så kallade landningsskyldigheten ska genomföras.

- Det är glädjande att flera bestånd har nått maximal hållbar avkastning,
bland annat torsken i Nordsjön och Skagerrak. Jag är också glad över att
rådet nu har kommit fram till att fortsätta införandet av förbud att kasta fisk
överbord och att vi nu börjar uppnå ett hållbart fiske, säger Sven

Förhandlingarna omfattar ett stort antal kvoter för Nordsjön, Skagerrak och
Kattegatt. Särskilt intressant är att rådet kunde fatta beslut om så många
kvoter i enlighet med maximal hållbar avkastning i de vatten där Sverige
fiskar. Det gäller bland annat kvoter för torsk, kolja, kummel, nordhavsräka,
sill, blåvitling, havskräfta, rödspätta och äkta tunga.

Positivt är också att man fortsatte införandet av förbudet att kasta fisk
överbord, så kallad landningsskyldighet. För 2016 innebär detta att fiskare är
skyldiga att föra i land all fångst av kolja, rödspätta, äkta tunga, sej och räka
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i riktat fiske efter dessa arter. Havskräfta i Skagerrak och Kattegatt omfattas
också av landningsskyldigheten men får fortsatt kastas ut eftersom att
havskräfta bedöms har god överlevnad.



Artikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Efter tio års arbete - beslut om
skydd och hållbart brukande av
tropisk skog på klimatmötet i Paris
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Avskogningen och utarmning av skogar står för en cirka
en åttondel av de globala utsläppen av växthusgaser.
Orsakerna är komplexa. Fattigdom, ökad efterfrågan på
jordbruksmark, korruption och otydliga markrättigheter
bidrar till avskogning. Avskogning och utarmning av
skogar i tropikerna hotar också global biologisk
mångfald och försörjning av ekosystemtjänster. Den 10
december beslutade de internationella
klimatförhandlingarna om ett nytt regelverk för dessa
frågor, som förhandlats under de senaste tio åren.
Inom klimatförhandlingarna förhandlas skogsfrågor i utvecklingsländer inom
ramverket REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation). Ramverket ger stöd till utvecklingsländer för att minska
utsläpp och öka upptag av växthusgaser inom skogssektorn.

Att minska avskogning och utarmning är avgörande för att säkra en hållbar
utveckling och för att uppnå globala klimatmål. Besluten på klimatmötet
COP21 innebär att hela det tekniska regelverket för REDD+ nu finns på
plats. De sista besluten som nu antogs handlar om:

REDD+ så kallade "Safeguards", det vill säga övergripande principer
och säkringar för att minimera risken att REDD+ har negativ social och
miljömässig påverkan.
REDD+ bidrar även till mer övergripande hållbar utveckling. Det gynnar
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alltså även andra områden än klimatet.
Ett erkännande till en kombinerad ansats för både utsläppsbegränsningar
och klimatanpassning.

- Beslutet är ett stort framsteg för skydd och hållbart brukande av tropiska
skogar i utvecklingsländer. Sverige ser gärna att det nya klimatavtalet
inkluderar den nytta skogen kan bidra med för ett bättre klimat. Vi verkar för
att REDD+ ska förankras på ett lämpligt sätt i avtalet, säger klimat- och
miljöminister Åsa Romson.

I Sverige pågår nu ett intensivt arbete, inom ramen för det nationella
skogsprogrammet, för att se hur Sverige kan spela en större roll i
internationella skogsfrågor, däribland att tackla den globala avskogningen
och hur skogens klimatnytta kan lyftas fram både här hemma och i resten av
världen.



Artikel från Näringsdepartementet

Översyn av EU:s telekomregler i
fokus
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

It-ministrarna i EU diskuterade en kommande översyn
av EU:s ramverk för elektroniska kommunikationer.
Sverige välkomnade översynen lyfte särskilt fram
behoven av konnektivitet, konsumentfokus och
konkurrens. It-minister Mehmet Kaplan deltog vid
rådsmötet i Bryssel den 11 december.
- Jag välkomnar översynen och den möjlighet vi har idag att diskutera det
viktiga arbetet. Enligt min uppfattning kan behoven sammanfattas med tre
ord: konnektivitet, konsumentfokus och konkurrens. Och dessa tre saker är
sammankopplade, sade it-minister Mehmet Kaplan vid mötet.

Kommissionen förväntas under sommaren 2016 presentera förslaget om en
översyn av EU:s telekomregler. Det är viktig del av kommissionens strategi
för en digital inre marknad.
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Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar beslutar fiskekvoter för
Västerhavet
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

EU:s fiskeministrar ska enas om kvoter och
fiskemöjligheter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
för 2016. Förhandlingarna förs på rådsmötet i Bryssel
den 14-15 december där landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht representerar Sverige.
Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för
Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.
Rådets förhandlingar förs mot bakgrund av kommissionens förslag och enligt
de målsättningar och principer som finns i EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Det innebär att fiskemöjligheter fastställs i enlighet med maximal hållbar
avkastning. Vidare att EU inför en så kallad landningsskyldighet senast 2020.
Landningsskyldighet innebär att fångad fisk som tidigare har kunnat kastas
tillbaka i havet istället måste föras i land.

Regeringen väntas i förhandlingarna verka för en överenskommelse i linje
med den gemensamma fiskeripolitikens mål, vilket innebär att det är
angeläget att nå målen om maximalt hållbart fiske.
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Artikel från Näringsdepartementet

Satsning på jämställdhet för
hållbar tillväxt i Sveriges regioner
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Den 10 december 2015 fattade regeringen beslut om att
Tillväxtverket ska utveckla arbetet för jämställd regional
tillväxt bland annat genom samordning, stöd och
lärande riktat till Sveriges regioner. Tillväxtverket ska
avsätta 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–
2018. Medel ska bland annat fördelas till aktörer med
regionalt utvecklingsansvar för deras arbete inom
området jämställd regional tillväxt.
Satsningen ska leda till hållbara resultat genom att jämställdhet integreras i
ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner.
Det är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd
regional tillväxt 2012-2014.

- Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat
genom stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet i Sveriges regioner.
Med detta beslut stärker regeringen det arbete som bedrivs regionalt för att
uppnå en hållbar tillväxt i alla delar av landet, säger Sven-Erik Bucht.

Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män
ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet
och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala
satsningar på hållbar tillväxt.

- Arbetet för en jämställd regional tillväxt är långsiktigt och än finns mycket
kvar att göra för att uppnå detta mål, säger Sven-Erik Bucht.

I den nyligen beslutade Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
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attraktionskraft 2015-2020 lyfter regeringen fram jämställd regional tillväxt
som ett viktigt verktyg för en hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett
systematiskt ledningsarbete, kartläggningar och synliggörande av regionala
skillnader mellan kvinnor och män samt insatser för kvinnors företagande.

Regeringen arbetar på bred front för att stärka jämställdheten i Sverige så att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken har regeringen tidigare i år
fattat beslut om nya stödförordningar för de regionala företagsstöden. Ett
viktigt syfte var att stöden i större utsträckning ska kunna nå kvinnor samt
kvinnor och män med utländsk bakgrund.



Artikel från Näringsdepartementet

Gott om inspel till
skogsprogrammet vid regionala
dialoger
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 07 december 2015

Totalt har över 500 personer deltagit vid de fyra
regionala dialogerna som hållits under hösten kring det
nationella skogsprogrammet. Syftet med mötena har
varit att ge så många som möjligt tillfälle att ge inspel till
arbetet med det nationella skogsprogrammet.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har medverkat vid samtliga tillfällen
och betonat att han vill ha många inspel nu när regeringen har dragit igång
arbetet med skogsprogrammet. Bidragen har varit många och berör områden
inom skogens hela värdekedja.

Vid mötet i Skellefteå lyfte man fram vikten av att använda allas kompetens,
både kvinnors och mäns, samt betydelsen av integrationen av utrikes födda
genom särskilt anpassade utbildningar. Skogen kan vara en intressant
"jobbskapare" inom många områden.

I Växjö betonade flera talare betydelsen av utbildning. Utbildningar inom
skog och trä är viktiga för den framtida kunskapen om skogen. Man bör
arbeta med attitydförändring och förmedla en mer positiv bild av tillväxt och
framtid inom skogen.

I Östersund lyftes det fram hur skogsprogrammet kan stärka turism och
ekoturism. Liksom att statusen på skogliga arbeten måste höjas, skogsbrukets
framtoning måste bli positivare.

Vid den fjärde och sista dialogen i Karlstad var det många som tog upp frihet
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under ansvar kopplat till äganderätten. Man önskade ett enklare regelverk
för skogsägare, detta för att skapa förutsättningar för att kunna leva och
verka på landsbygden. Vikten av samspel mellan ägare och andra som brukar
skogen återkom också flera gånger.

En röd tråd vid samtliga dialoger har varit vikten av att få med alla
intressenter i arbetet med skogsprogrammet och att öppenhet och dialog
måste prägla arbetet. Långsiktighet och tydliga mål för skogspolitiken står
också högt upp på mångas önskelistor.



Artikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Sverige skriver under initiativ för
hållbart jord- och skogsbruk på
klimatmötet i Paris
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

I dag står skogen och jordbruket i centrum på
klimatmötet COP21. Regeringen väljer att ställa sig
bakom två initiativ. Det ena handlar om att minska
avskogningen, restaurera utarmade skogar och stärka
lokalbefolkningars rättigheter till att hållbart bruka
skogen de lever och verkar i. Det andra syftar till att
förbättra jordbruksmarkens potential för att bidra till
livsmedelsproduktion och klimatarbete.
Inom ramen för den så kallade Lima-Paris Action Agenda skriver Sverige
idag under två initiativ om skogs- och jordbruk: ”New York Forest
Declaration” och ”4 promille - mark för tryggad livsmedelsförsörjning och
klimat”.H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar vid högnivådiskussionerna på
plats i Paris.

Deklarationen om skogsbruk, New York Forest Declaration, har tre fokus:

att minska den globala avskogningen (vilket även är en del i de globala
hållbarhetsmålen SDG:s).
att restaurera de skogar som har blivit utarmade och avskogade.
att arbeta för en bra förvaltning av världens skogar, och att vi avsätter
resurser för att stödja markrättigheter.

Vår förmåga att producera mat i framtiden beror till stor del på hur vi klarar
av att bromsa klimatförändringarna och anpassa oss till ett förändrat klimat.
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Jord- och skogsbruket har i dagens globala samhälle en nyckelroll och är en
viktig förutsättning för välfärd och utveckling. 70 procent av världens fattiga
bor på landsbygden och majoriteten av dessa är beroende av jord- och
skogsbruk för sin överlevnad.

Initiativet om jordbruk, 4 promille - mark för tryggad livsmedelsförsörjning
och klimat, har som fokus att öka kolinlagringen i jordbruksmark, bland
annat genom att:

 utveckla och stimulera till praktiska åtgärder som kan genomföras på
lokal nivå och som gagnar växtodlare och djurhållare i sitt arbete.
uppmuntra till samverkan och till utbyte av kunskaper och erfarenheter
mellan olika aktörer.

Med en ökande befolkning i världen behöver Sverige ett starkt och
konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk som kan förse oss med mat och
biomassa som är producerad på ett klimatsmart och hållbart sätt. Jord- och
skogsbruket spelar en viktig roll i vår egen omställning till en biobaserad
ekonomi och möjliggör att vi når regeringens vision om ett fossilfritt
samhälle. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är mycket nöjd att Sverige
ställer sig bakom de två initiativen som presenteras i Paris idag och säger:

- Det är mycket bra och relevant att jordbruket och skogen lyfts fram vid
klimattoppmötet i Paris. Ett nytt globalt klimatavtal är viktigt för att sätta
den långsiktiga kursen och driva på en klimatomställning i hela världen.
Sverige visar ledarskap genom handling. Vår skog gör stor klimatnytta och
ska leda oss mot ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi.

70 procent av Sverige är täckt av skog. Skogen gör stor klimatnytta genom
att ersätta fossil energi och energikrävande material, samtidigt som vi
upprätthåller en hög kolinlagring och värnar om den biologiska mångfalden i
skogslandskapet.

- Globalt står vi inför ett tufft arbete med att både öka produktiviteten,
resurseffektiviteten och resursanvändningen för att mätta och försörja en
växande befolkning. Trycket på naturresurser ökar samtidigt som vi snabbt
ska ställa om jord- och skogsbruket och anpassa det till ett nytt klimat. För
att klara detta är det viktigt att satsa på forskning, kunskapsuppbyggnad,
effektiviseringar och internationellt samarbete både inom jord- och
skogsbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sida stöder nu med 100 miljoner kronor skapandet av en ny global fond med



syfte att säkra lokala mark- och naturresursrättigheter bland ursprungsfolk
och andra befolkningsgrupper i skogens närhet. Den nya fonden heter The
International Land and Forest Tenure Facility.



Artikel från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht främjar export av
mat och skog till Kina
Publicerad 19 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reser till Kina
den 22-27 november står exportfrämjande av livsmedel
och träbyggnation i fokus. Ministern besöker Hongkong,
Macao och Peking tillsammans med två svenska
företagsdelegationer. Bilaterala möten med olika
ministerier kommer att äga rum under Kinabesöket i
syfte att underlätta svensk export.

Varför reser du till Kina?

- Kina är världens största ekonomi med nästan 1,4 miljarder invånare och jag
är övertygad om att fler svenska produkter skulle kunna hitta en marknad i
Kina. Svenska livsmedels- och skogsföretag är fortfarande relativt nya på
den kinesiska marknaden så potentialen är stor för att öka exporten.

- Det finns sedan fortfarande en rad tillstånd och godkännanden som måste
slutas för att underlätta för att export av främst livsmedel ska kunna komma
igång. Som landsbygdsminister vill jag göra det jag kan.

Vad står på programmet?

- Första stoppet på resan är Macao där jag kommer att stifta bekantskap med
den omfattande restaurang och turistindustrin och träffar bland annat
svenska utbytesstudenter och kockar. I Hongkong kommer jag att träffa
ministern för livsmedel och hälsa för att diskutera möjligheter för svensk
livsmedelsexport.
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- Tredje stoppet är Peking där jag deltar i seminarier som handlar om
livsmedel respektive träbyggnation. Jag kommer också att träffa ministrar vid
olika kinesiska ministerier och i samband med detta underteckna ett avtal om
export av sporthästar. Dessutom är jag med när ett samarbetsavtal mellan
Tetrapak-DeLaval och det kinesiska jordbruksministeriet undertecknas på
mejeriområdet. 

Vad förväntar du dig ska bli resultatet av resan?

- Naturligtvis vill jag att Sveriges export av träprodukter och livsmedel ska
öka. Svenska livsmedels- och träbyggnadsföretag har det mesta som krävs
för att vara intressanta på den kinesiska marknaden. Innovativa och säkra
produkter av hög kvalité och inte minst ett stort kunnande. Nu handlar det
om att göra detta mer känt för kinesiska aktörer och därigenom göra
affärerna möjliga.



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruksministrarna diskuterade
marknadssituationen för
jordbruksprodukter
Publicerad 17 november 2015 Uppdaterad 17 november 2015

På jordbruksministrarnas möte i Bryssel den 16
november diskuterades hur marknadsläget för
jordbruksprodukter har förändrats sedan i september,
då ett krispaket till mjölk-och grisproducenter
presenterades. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
deltog i mötet.
Vid ett extrainsatt rådsmöte i september presenterade EU-kommissionen ett
krispaket för att stödja europeiska mjölk- och grisproducenter. På rådsmötet
den 16 november följde jordbruksministrarna upp arbetet med
åtgärdspaketet och diskuterade nuvarande marknadsläget för
jordbruksprodukter.  

- Åtgärderna som kommissionen har beslutat om kan ge en viss lättnad för
mjölkbönderna på kort sikt men vi måste blicka framåt och arbeta med den
långsiktiga lönsamheten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jordbruksrådet förväntar sig en mer heltäckande utvärdering av
marknadsläget för jordbruksprodukter i början av nästa år.  

Förenkling av EU:s jordbrukspolitik

Ministrarna diskuterade också arbetet med att förenkla reglerna för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik. Medlemsländerna efterfrågade en högre
ambitionsnivå från kommissionen i förenklingsarbetet och uppmanade
kommissionen att komma med fler förslag snarast möjligt.
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Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar följer upp utvecklingen
inom EU:s jordbrukssektor
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Jordbruksministrarna i EU ska få information av
kommissionen om marknadsläget för
jordbruksprodukter. Det sker mot bakgrund av
kommissionens stödpaket till mjölk- och
grisproducenter i EU. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar i rådsmötet i Bryssel den 16 november.
Vid ett extrainsatt rådsmöte i september behandlade ministrarna de stora
problem som EU:s mjölkproducenter har på grund av mycket låga
mjölkpriser under lång tid. EU-kommissionen presenterade då ett paket med
stödåtgärder riktat till mjölk- och grisbönder. På rådsmötet den 16 november
ska kommissionen ge en bild av marknadsläget för olika jordbruksprodukter
och uppdaterad information om åtgärderna i krispaketet.  

Åtgärdspaketet omfattar bland annat: riktat stöd till jordbrukare i drabbade
sektorer, stöd till privat lagring och ökade möjligheter till förskott av
direktstöd.

Det är bra att kommissionen regelbundet uppdaterar EU-länderna om
utvecklingen på jordbruksmarknaden. Eventuella förslag till ytterligare
åtgärder bör föregås av noggranna överväganden och analyser, anser den
svenska regeringen.

Förenklade regler inom jordbrukspolitiken

EU-kommissionären för jordbruk har lyft upp frågan på dagordningen och
bett medlemsländerna att komma med förslag på förenklingar av EU:s
jordbrukspolitik. Regeringen välkomnar diskussionen och har bidragit med
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förenklingsförslag.  



Artikel från Näringsdepartementet

Framgångsrika förhandlingar om
fiskekvoter i Östersjön
Publicerad 22 oktober 2015 Uppdaterad 22 oktober 2015

Efter heldagsförhandlingar i Luxemburg har EU:s
jordbruks- och fiskeministrar nått en överenskommelse
om 2016-års fiskekvoter i Östersjön för torsk, sill,
skarpsill, rödspätta och lax.
- Jag är glad att vi nu tar ett gemensamt ansvar så att vi är på god väg mot ett
långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Detta kommer gynna vår fiskerinäring,
våra kustsamhällen och tillhandahålla hälsosamma livsmedel både för oss
och för framtida generationer.  Även om Sverige hade velat gå längre anser
jag att detta är en bra kompromiss. Vi kommer självklart att fortsätta arbeta
för att vi ska nå hela vägen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

 - Som en särskild framgång vill jag lyfta fram kvoten för lax i Östersjön som
är en prioriterad fråga för Sverige. I syfte att bland annat skydda de svaga
laxbestånden har rådet tagit ett ansvarsfullt beslut om att inte öka kvoten för
lax. Detta är något som vi har arbetat hårt för så jag är väldigt nöjd med just
detta beslut, avslutar Sven-Erik Bucht.

Beslutade kvoter för Östersjön 2016:

Överenskommelsen innebär en oförändrad kvot för laxfisket i Östersjön och
en 20 procents minskning av kvoterna för torsk i hela Östersjön. Kvoterna
för sill ökar med 18 procent i västra Östersjön och med 9 procent i centrala
Östersjön, medan den minskar med 10 procent i Rigabukten och med 24
procent i Bottenviken och Bottenhavet. Kvoten för skarpsill minskar med 5
procent och ökar för rödspätta med 18 procent.

Rådet har även kommit överens om kompletterande bevarandeåtgärder
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såsom en flytt och förlängning av stängningsperioden i ett lekområde för
torsk. Detta är viktigt för att så snabbt som möjligt förbättra situationen för
torsken.



Artikel från Näringsdepartementet

Sverige tar plats i styrkommittén
för Forest Europe
Publicerad 22 oktober 2015 Uppdaterad 22 oktober 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog den 20
oktober en högnivåkonferens i Madrid inom ramen för
det skogliga samarbetet Forest Europe. Sverige tar nu
för första gången plats i Forest Europes styrkommitté.
- Skogsnationen Sverige har bjudits in för att ta en plats i den inflytelserika
styrkommittén. Det gläder mig naturligtvis att vi har våra kollegors
förtroende och jag ser fram emot att få presentera mina visioner för ett mer
dynamiskt och effektivt regionalt skogssamarbete, säger Sven-Erik Bucht.

Sverige som stor skogsnation blir den nyaste medlemmen i styrkommittén
och kommer att arbeta för att stärka Forest Europes politiska relevans i
framtiden. Sverige ser en del reformmöjligheter för att bland annat lyfta
skogens betydelse som motor i den biobaserade samhällsekonomin i Europa
och för att tydliggöra för andra politikområden vilka skogspolitiska verktyg
Forest Europe (bland annat kriterier och indikatorer) redan har utvecklat för
att säkerställa hållbart skogsbruk i Europa – och därmed grunden för
skogsprodukternas hållbarhet.

De viktigaste och tydligaste resultaten som kommit genom Forest Europe har
varit att man tagit fram en definition av hållbart skogsbruk samt kriterier och
indikatorer kring detta. Dessutom har Forest Europe tagit fram den
paneuropeiska ansatsen till nationella skogsprogram. Mellan
ministerkonferenserna genomförs prioriteringarna som ministrarna har gjort i
sina resolutioner genom ett gemensamt arbetsprogram. Länderna
avrapporterar detta vart fjärde år i rapporten State of Europe’s Forests. Den
visar trenden kring det ekonomiska, ekologiska och sociala tillståndet i de
europeiska skogarna.
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- Regeringens satsning på ett nationellt skogsprogram för Sverige är inne i ett
intensivt skede där arbetsgrupper har börjat med att ta fram strategiska
rekommendationer till regeringen. Därför är särskilt intressant för mig att se
vad vi också kan göra i vår region för skogen som en nyckel till en
biobaserad framtid med hållbar tillväxt och gröna, anständiga jobb, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I Madrid antog länderna nya politiska åtaganden i syfte att främja hållbart
skogsbruk i regionen. Ministrarna redovisade sina prioriteringar i
rundabordsamtal om de globala utmaningarna, som bland
annat klimatförändringarna utgör, och vad som kan göras gemensamt för att
möta detta inom det regionala skogspolitiska samarbetet. Ministrarna
betonade skogens roll i en grön ekonomi och hur viktigt det är att arbeta
vidare med skydd av skogarna i en föränderlig miljö. Vid 25-års jubileet av
Forest Europe beslutade också ministrarna att initiera en översyn av
processen eftersom parterna vill stärka samarbetets effektivitet och hur vi
inkluderar intressenter och andra sektorer.

Dessutom slöts cirkeln för förhandlingarna om ett rättsligt bindande
skogsavtal. Partnerna enades om att senast 2020 se igen om det vore möjligt
att hitta samförståndslösningar för de åsiktsskillnader som blockerat en
överenskommelse.

Samtliga beslut kommer nu att omsättas av var och en av de olika
signatärerna och alla tillsammans i gemensamma aktiviteter, framför allt med
sikte på år 2020.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar ska besluta fiskekvoter
för Östersjön
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts den 22
oktober ska de fastställa kvoter för fisket i Östersjön för
2016. Det gäller torsk, sill, skarpsill och lax.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar
Sverige vid rådsmötet i Luxemburg.
Varje år i oktober bestäms EU:s fiskemöjligheter för nästkommande år. Det
sker på basis av ett förslag från EU-kommissionen som grundar sig på
biologisk rådgivning från Internationella Havsforskningsrådet. Förslaget
reglerar i Östersjön arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspetta.

Kommissionen föreslår att kvoten för torsk i östra Östersjön nästa år minskar
med 20 %. När det gäller kvoten för torsk i västra Östersjön finns ännu inget
förslag. Enligt Internationella Havforskningsrådet ligger det västra
torskbeståndet långt under nivån för hållbart fiske.

Regeringen anser övergripande att  beslut ska fattas i linje med den
reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål.
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Artikel från Näringsdepartementet

World Food Day – solidaritet i
kampen mot hunger och fattigdom
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

Den 16 oktober varje år uppmärksammar FN:s
jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, World
Food Day, för att påminna om de problem som orsakas
av fattigdom och hunger i stora delar av världen. Den 16
oktober i år fyller FAO dessutom 70 år. Elisabeth
Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht tillika ordförande i Svenska FAO-
kommittén, berättar i en intervju mer om regeringens
engagemang i FAO.
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) uppmärksammar den 16
oktober varje år World Food Day med olika teman. Årets tema handlar om
sociala skyddsnät och jordbruk och hur den onda cirkeln av fattigdom på
landsbygden kan brytas.

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos Sven-Erik Bucht och tillika
ordförande i Svenska FAO-kommittén, varför är World Food Day
viktigt att uppmärksamma?

– FAO:s huvudsakliga mål är att bidra till en global livsmedelsförsörjning så
att hunger försvinner från jorden. World Food Day, eller världshungerdagen
som det ibland heter, ska påminna oss om detta och de problem som
fattigdom och hunger verkligen orsakar i världen. Det finns siffror som visar
att var nionde människa i världen inte har tillräckligt att äta, så FAO behövs
och har mycket kvar att göra för att hjälpa medlemsländerna att bygga
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strukturer som ger alla möjlighet till ett liv fritt från hunger.

– Syftet med dagen är också att faktiskt visa på de framgångar som finns. I
Sverige uppmärksammar vi detta med ett seminarium med Svenska FAO-
kommittén kring temat för årets världshungerdag Social Protection and
agriculture: breaking the cycle of rural poverty, som ungefär kan översättas
till sociala skyddsnät och jordbruk: att bryta den onda cirkeln av fattigdom
på landsbygden. Där kommer bland annat en representant för FAO redovisa
resultat och berätta vad som händer inom detta område, men också andra
organisationers globala arbete tas upp. Frågor som dessa kommer även att
behandlas nu i dagarna när Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning
möts i Rom för att diskutera vattnets betydelse för livsmedelsproduktionen,
ett område som i högsta grad är aktuellt mot bakgrund av
klimatförändringarna, säger Elisabeth Backteman.

Program och inbjudan till seminarium på SIANI:s webbplats



Artikel från Näringsdepartementet

Grön omställning lyftes vid
skogsprogrammets programråd
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Vid sitt möte den 1 oktober gästades programrådet för
det nationella skogsprogrammet av framtidsminister
Kristina Persson som inledde med att övergripande
berätta regeringens arbete med framtids- och
strategifrågor, ”Uppdrag framtid”.
Tanken är att det ska stärka det långsiktiga och tvärsektoriella inslaget i
regeringens arbete och även bidra till att vi har en politikutveckling kan i tid,
hantera viktiga samhällsutmaningar.

- Det nationella skogsprogrammet är ett bra projekt med stor bredd och
kompetens som ligger helt rätt i tiden, konstaterade Kristina Persson sedan
och tog upp den gröna omställningen och omställningen till en biobaserad
och fossilfri framtid där skogen självklart spelar en stor roll.

Kristina Persson beskrev att regeringens framtidsarbete har tre
fokusområden:

arbete i framtiden,
grön omställning och konkurrenskraft,
global samverkan.

Hon konstaterade att de nordiska länderna har mycket gemensamt när det
gäller många frågor kopplade till den gröna omställningen och särskilt då
skogens betydelse för den.

- Eftersom jag också ansvarar för nordiskt samarbete är min förhoppning av
vi inom det nordiska samarbetet kan göra gemensam sak och visa omvärlden
att det är möjligt att med skogens hjälp nå väldigt långt, det vill säga ett av
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världens första fossilfria välfärdsländer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht delade med sig av sina intryck av från
den intensiva period som arbetet med skogsprogrammet nu befinner sig i.

- Det har också varit en rejäl uppstart med de arbetsgrupper som vi har
tillsatt på programrådets inrådan. Det blev en positiv uppstart och det känns
skönt att arbetsgrupperna har börjat arbeta. Det sjuder verkligen av idéer ute
i landet, konstaterade han.

I Skellefteå lyftes bland annat träbyggande, hur skoglig utbildning och
integration kan samordnas samt den stora potentialen som finns inom
ekoturismen och arbetet med jämställdhet i skogen. Vid dialogmötet i Växjö
lyftes innovation och hur vi i framtiden bör och kan använda den skogliga
råvaran. Utbildning och hur man skapar ett ökat intresse för skogen och dess
värden diskuterades också.

- Jag har två regionala dialogresor kvar nu under hösten, en i Östersund och
så slutligen i Karlstad i december. Jag har också börjat fundera på möjliga
aktiviteter under våren 2016 för att fånga upp idéer till skogsprogrammet,
berättade landsbygdsministern också.



Artikel från Näringsdepartementet

Skogsprogrammet samlade stora
skogslän till dialog
Publicerad 28 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

Drygt 100 deltagare samlades i Skellefteå den 24
september för regional dialog kring det nationella
skogsprogrammet. Dialogen, som är den första av fyra
under hösten, hölls inom ramen för konferensen
Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyfte fram att skogen verkligen berör
alla i Sverige på ett eller annat sätt. Många äger skog eller har någon släkting
som gör det och många vistas i skogen för bärplockning, jakt, sport eller
annat friluftsliv eller använder trä för husbygge.

- Jag vill att det nationella skogsprogrammet ska involvera alla. Det vilar
dock ett särskilt ansvar på er som är här, att dela med er av er stora
kompetens och erfarenhet. Att få träffa er och ha en dialog utgör en grund
för den politik som jag och regeringen vill driva kring skogen.  Era idéer, er
kreativitet och era ovärderliga erfarenheter bidrar till utvecklingen av det
nationella skogsprogrammet, sa han bland annat.

Efter fyra parallella workshops med rubrikerna ökat träbyggande, nya
användningsområden för skogen, samverkan för ett hållbart skogsbruk samt
skogen som resurs för besöksnäringen avslutades dagen med en
paneldiskussion.  Där fick landsbygdsministern, landshövdingen i
Västerbotten Magdalena Andersson, Skogsstyrelsens generaldirektör Monika
Stridsman samt Skogsindustriernas vd Carina Håkansson diskutera frågor
som kommit upp i gruppdiskussionerna. Många inspel från dessa
diskussioner noterades också, till exempel harmonisering av regelverk för
byggmaterial och byggregler, ett annat gällande sociala värden.

https://www.regeringen.se/


Att intresset för skogsprogrammet är stort märktes under dagen bland
deltagarna och det togs också upp i panelen. Frågan om hur alla intresserade
får möjlighet bidra och hur tas alla inspel om hand besvarades av Sven-Erik
Bucht svarade att det finns flera sätt att följa arbetet och att bidra med
inspel, till exempel via e-post till sekretariatet på Näringsdepartementet.

- Dialogprocessen som pågår nu, som även inkluderar arbetsgruppernas
arbete är en stor utmaning och alla vi som är med måste ta vårt ansvar i det.
Där olikheter möts, där skapas det nya, betonade han.



Artikel från Näringsdepartementet

Delaktighet och gemensamt
ansvar röd tråd för
skogsprogrammets arbetsgrupper
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Ett nittiotal deltagare samlades den 22 september för att
starta arbetet i de fyra arbetsgrupperna inom det
nationella skogsprogrammet. Syftet med mötet var att
ge deltagarna en gemensam bild av gruppernas
kommande arbete, samt diskutera planering och
upplägg för arbetsgruppernas möten.
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht betonade i sin inledning att skogsprogrammet handlar om delaktighet
och ansvar för att utveckla skogens hela värdekedja.

- Det är tillsammans som vi skapar de goda förutsättningarna för att lösa
klimat och miljöfrågan. Det är tillsammans som vi investerar tid och
tankekraft i innovativa produkter och lösningar. Och det är tillsammans som
vi går in i en bioekonomi där delaktighet och ansvar förblir honnörsorden, sa
hon bland annat.

Arbetsgruppernas uppdrag

Arbetsgrupperna kommer under hösten 2015 att arbeta med att definiera
delmål, nuläge samt frågeställningar och tidshorisont för arbetet. Dessutom
kommer man att genomföra omvärldsanalyser så att det är tydligt hur
utvecklingen inom respektive grupps ansvarsområde påverkas av
förändringar i omvärlden. Varje grupp ska redovisa en delrapport i december
2015 och slutrapporterna ska vara klara i oktober 2016.

https://www.regeringen.se/


Rapporterna blir underlag till innehållet i skogsprogrammet som regeringen
kommer att presentera under 2017. Andra underlag kommer från de
regionala dialogmöten som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i
under hösten 2015 samt från kommande hearings och andra former av
dialog. Till sin hjälp har ministern även ett rådgivande programråd och det är
diskussioner med rådet som resulterat i att arbetsgrupperna nu inleder sitt
arbete.



Artikel från Näringsdepartementet

FN-resolutioner kring
antibiotikaresistens – ett steg i rätt
riktning
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

FN-organisationerna WHO, OIE och FAO har antagit
resolutioner om gemensamma åtgärder mot
antibiotikaresistens vilket lett till närmare samarbete.
Den svenska regeringen välkomnar detta. Samarbetet
syntes tydligt under ett globalt hälsosäkerhetsmöte i
Korea.
Mellan den 7-9 september hölls Global Health Security Agenda i Seoul,
Korea. Mötet skedde inom ramen för USA:s och Vita husets initiativ för att
stärka den globala hälsosäkerheten. Världshälsoorganisationen (WHO), den
globala organisationen för djurhälsa (OIE) och FN:s jordbruks- och
livsmedelsorganisation (FAO) visade under mötet att man nu förstärkt
arbetet mot antibiotikaresistens. Alla tre organisationers generalförsamlingar
har nu antagit resolutioner om gemensamma åtgärder mot
antibiotikaresistens.

Den svenska delegationen i Sydkorea leddes av folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström med representation även från
Näringsdepartementet och från Folkhälsomyndigheten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i den beslutande konferens som
antog FAO:s resolution och sa i sitt tal:

- Bakterier och sjukdomar har inte några pass och känner inte av några
gränser. Antibiotikaresistens tar redan död på över en halv miljon människor
globalt varje år och detta bara är början. Samordnade globala ansträngningar
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är av nöden och FN-organisationernas resolutioner ett steg i rätt riktning.

FAO:s resolution som antogs i juni, på FAO:s webbplats



Artikel från Näringsdepartementet

Statssekreterare Backteman
deltog i FN:s skogskongress
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Mellan den 7-11 september pågick FN:s World Forestry
Congress för skogsbruk i Durban, Sydafrika. Elisabeth
Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister
Sven-Erik Buch representerade Sverige under veckan
och berättar här om sina erfarenheter från kongressen.
Elisabeth Backteman menar att FN:s världskongress för skogsbruk är ett
viktigt forum att delta i, som ger möjlighet att diskutera skogsfrågorna med
kollegor även utanför EU-sfären.

– Det är otroligt viktigt att utbyta erfarenheter så att vi lär oss av varandra.
Vi måste även tillsammans tänka på hur vi ska kommunicera kring att vi på
samma gång som vi brukar skogen också kan bevara den, eftersom brukande
och bevarande går hand i hand, säger Elisabeth Backteman.

– En viktig förutsättning för hållbart skogsbruk är att vi tillsammans måste
försöka komma tillrätta med oklara markrättigheter, brist på samverkan med
människor som bor i skogen samt andra aktörer. Skog som förvaltas hållbart
blir en möjlig inkomstkälla för människor och kan bidra till att de kan
försörja sig och vågar satsa på långsiktiga investeringar i skogen.

Sverige – en skogsnation

– Sveriges yta är till cirka 70 procent täckt av skog och vi är en ledande
nation inom hållbart skogsbruk, export av produkter ur skogen, forskning
och innovation på nya produkter. Vi har dessutom en allemansrätt som är
världsunik och vårt arbete med jämställdhet i skogssektorn ligger i framkant.
Engagemanget från alla våra skogsägare sticker också ut internationellt.
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Hälften av vår produktiva skog ägs av privatpersoner. Detta är saker som vi
har delat med oss av i de paneldiskussioner och samtal som vi aktivt har
deltagit i och vi har mötts av stort intresse. Vi har även tydligt lyft att vi
arbetar målmedvetet med att få med oss hela befolkningen i arbetet med
skogen, det vill säga både kvinnor, män och unga, säger Elisabeth
Backteman.

– Under kongressen har vi utbytt erfarenheter med andra länder som har
arbetat med liknande dialogprocesser som vårt nationella skogsprogram, inte
minst om hur de har nått ut till olika grupper och hur vi engagerar hela
samhället kring skogsfrågorna. Vi har lyssnat kring hur de har kommunicerat
kring skogen för att nå ut, till exempel hur andra har fångat upp ungas
intresse genom digitalisering med mera.

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Många gemensamma utmaningar

– Vi har väldigt olika förutsättningar för skogsbruk i olika delar av världen
och i olika länder. I många länder kämpar man mot avskogning och
skogsskövling medan till exempel vi i Sverige tillsammans med länder som
Kanada och Finland har helt andra förutsättningar för vårt skogsbruk. Trots
detta har vi många gemensamma utmaningar – en sådan är hur vi får unga
människor att se en framtid i skogssektorn och att hela befolkningen kan dra
nytta av skogen. Vi har även flera gemensamma möjligheter, som hur vi på
olika innovativa sätt kan använda oss av skogsråvara för att ersätta fossila
bränslen och i högre utsträckning använda trä i byggandet av fastigheter och
bostäder, säger Elisabeth Backteman.

Vad betyder det internationella skogssamarbetet för
världen?

– Skogen spelar en central roll i för hållbar utveckling i världen. Om två
veckor möts världens alla ledare i samband med öppnandet av FN:s
generalförsamling. De kommer då att godkänna utvecklingsagendan fram till
2030 med 17 mål för hållbar utveckling. Skogen och hållbart brukande ingår
som ett eget delmål men är en viktig förutsättning för många andra mål som
till exempel fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning, vatten
och klimat, säger Elisabeth Backteman.



Artikel från Näringsdepartementet

EU:s jordbruksministrar
diskuterade åtgärdsplan för EU:s
lantbrukare
Publicerad 08 september 2015 Uppdaterad 08 september 2015

På extramöte i Bryssel diskuterades EU-kommissionens
åtgärdsplan värd 500 miljonereuro till stöd för EU:s
lantbrukare. I fokus stod den allvarliga situationen på
mjölkmarknaden med låga mjölkpriser under lång tid.
Det har skapat en situation för många mjölkbönder i
EU. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i
mötet.
EU-kommissionen presenterade vid mötet en åtgärdsplan för EU:s
lantbrukare, värd 500 miljoner euro. Hur stödpengarna ska fördelas mellan
EU:s medlemslännder ska diskuteras vidare i veckan och inom kort väntas
ett beslut av EU-kommissionen.

-  Kommissionären aviserade ett väldigt kraftfullt stödpaket på 500 miljoner
euro som han vill sätta in för att överbrygga den här krisen som finns i alla
28 länder. Det är ju närapå 5 miljarder svenska kronor och det är viktigt att
de här medlen används på ett effektivt och rättvist sätt, sade
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en presskommentar efter mötet.

Anledning till extramötet var den allvarliga situationen på
jordbruksmarknaden med mycket låga mjölkpriser under lång tid. Prisfallet
är bland annat orsakat av Rysslands importstopp av livsmedel, fallande
världsmarknadspriser och att mjölkkvoterna togs bort i mars.
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Artikel från Näringsdepartementet

Extra EU-möte om situationen på
mjölkmarknaden
Publicerad 02 september 2015 Uppdaterad 02 september 2015

EU:s jordbruksministrar ska vid ett extrainsatt möte i
Bryssel den 7 september diskutera läget i mjölksektorn.
Låga mjölkpriser har lett till en svår situation för
mjölkbönder i hela EU, inklusive Sverige. På mötet
deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
EU-kommissionen kommer att informera om marknadsläget i EU:s
jordbrukssektor. Diskussionen förväntas kretsa kring situationen på
mjölkmarknaden. Låga mjölkpriser under en lång tid har lett till att många
mjölkproducenter har en ekonomiskt ansträngd situation.

Prisfallet på mejeriprodukter beror på ökat utbud på världsmarknaden,
minskad efterfrågan från framför allt Kina och det ryska importstoppet som
infördes 2014. Ryssland förbjöd då import av livsmedel från bland annat EU.
För att hantera  effekterna av importstoppet har EU-kommissionen vidtagit
vissa krisåtgärder som riktar sig mot frukt-, grönsaks- och mjölkmarknaden.

På rådsmötet förväntas många EU-länder begära att kommissionen inför nya
krisåtgärder för mjölksektorn. Kommissionen har långtgående befogenheter
att fatta beslut om krisåtgärder.

Regeringen anser mot bakgrund av den allvarliga situationen för många
mjölkproducenter i EU att Sverige bör inta en konstruktiv hållning till
effektiva åtgärder på EU-nivå. Förutsättningen är att dessa finansieras inom
ramen för den beslutade budgeten.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen satsar på att
exportera svensk turism
Publicerad 16 juli 2015 Uppdaterad 16 juli 2015

Större satsning på svensk turismexport och extra
demokratistöd till områden med lågt valdeltagande.
Detta var två beslut som regeringen presenterade vid
årets andra sommarfika med regeringen torsdagen den
16 juli. Sommarfikat inleddes av landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht som hälsade alla välkomna.
Inrikesminister Anders Ygeman berättade att regeringen i dag beslutat att ge
ett uppdrag till Polismyndigheten för att förebygga brottslighet som riktas
mot utsatta EU-/EES-medborgare samt annan brottslighet i anslutning till
tiggeri eller tillfälliga boplatser. Uppdraget innebär ett nära samarbete med
andra myndigheter och andra länder. Senast den 30 november 2015 ska
uppdraget vara klart.

– Vi får allt fler rapporter om våld mot personer som tigger och att
människohandelsbrott med tiggeri som syfte ökar. Detta är oacceptabelt,
därför ger vi polisen i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka
brottslighet som begås i anslutning till tiggeri, säger inrikesminister Anders
Ygeman.

Större satsning på att exportera svensk turism

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra
ett antal insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får
därmed möjlighet att genomföra viktiga satsningar på nya tillväxtmarknader
och locka turister från till exempel Indien och Kina, öka marknadsföringen
av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden samt  genomföra insatser för
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att fler turister ska stanna längre.  I september öppnar SAS en ny flyglinje
direkt till Hong Kong. Det finns även planer på att skapa en direktförbindelse
till New Delhi.  

– Turismen är en viktig näring som regeringen vill satsa mer på. Det är
kombinationen av natur och miljö som varje år lockar många turister till
Sverige. Därför satsar vi totalt 70 miljoner kronor fram till 2017 på
turistnäringen. För att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste jobben och
turistföretagen bli fler, säger närings- och innovationsminister Mikael
Damberg. 

Extra demokratistöd till områden med lågt
valdeltagande 

”Rum för demokrati ” heter den demokratisatsning som regeringen beslutat
att genomföra.  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade
att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att
genomföra en pilotsatsning för ökad demokratisk delaktighet i stadsdelar och
bostadsområden med lågt valdeltagande och demokratisk delaktighet.
Pilotsatsningen sker mot bakgrund av oroväckande stora skillnader i
valdeltagande mellan olika valdistrikt som blev tydliga under valåret 2014.

 –Jämlika villkor och delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet. 
Samhället ska ge alla möjlighet att komma till tals i frågor som berör och
engagerar dem, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Stärkt samverkan med fokus på patienterna

Regeringen vill förbättra samverkan mellan Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och kommuner, landsting och patientnämnderna. Därför
beslutade regeringen i dag att IVO får i uppdrag att tillsammans med
patientnämnder och kommuner och landsting skapa en långsiktig
samverkansstruktur.

Det är viktigt att ta tillvara klagomål från patienter och deras närstående.
Patienter är ofta de enda som har inblick i och har följt hela vårdförloppet
och kan därmed bidra med viktig information.

– Det är viktigt att informationen från de klagomål som kommer till IVO
tillvaratas ordentligt. Med det här vill vi höja kvaliteten, arbeta mer
förebyggande och därmed också förbättra för patienterna, säger folkhälso-



och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.



Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Regeringen tillsätter utredning av
Sveriges insatser i Afghanistan
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

Utrikesminister Margot Wallström hälsade välkommen
till årets första sommarfika med regeringen. Ett av
dagens beslut vid regeringssammanträdet handlade om
att tillsätta en utredning om Sveriges insatser i
Afghanistan under åren 2002 – 2014.
Utredare Tone Tingsgård ska fram till den 30 november 2016 utvärdera de
samlade insatserna och om möjligt se vilka effekter de har fått på det
Afghanska samhället. Särskilt kvinnors roll och deltagande ska beaktas.
Slutsatserna ska leda till rekommendationer som sedan kan användas i
framtida insatser.

- Insatsen i Afghanistan är en av de största utrikes-, säkerhets- och
biståndspolitiska insatser som Sverige har gjort. Vi är väldigt stolta över det
svenska engagemanget i Afghanistan och genom utredningen kan vi dra
lärdomar av arbetet, sa utrikesminister Margot Wallström.

Utredningen presenterades på DN-debatt: Sveriges insats i Afghanistan ska
granskas av utredning.

Det bör markeras att 9000 svenskar har deltagit i den militära insatsen,
kostnaden uppgår till tio miljarder och att dess syfte är säkerhetsskapande,
stabiliserande och att bland annat skapa förutsättningar för utvecklingshjälp
och humanitära insatser. En särskild analys kommer att genomföras när det
gäller den militära insatsens betydelse för Försvarsmaktens verksamhet.

- Det är viktigt att analysera dessa frågor på djupet eftersom att detta så klart
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har effekter på Försvarsmakten och vår försvarsförmåga, sa försvarsminister
Peter Hultqvist.

SIDA har tidigare gjort mindre utvärderingar av biståndsinsatsen och de visar
bland annat på positiva effekter på uppbyggnaden av utbildningssystemet
och hälso- och sjukvårdssystemet.

Sveriges biståndspolitiska strategi för Afghanistan för åren 2014 – 2019
omfattar 4,87 miljarder kronor där fokus ligger på mänskliga rättigheter och
demokrati, sexuell och reproduktiv hälsa, kvinnor och flickors situation samt
utbildning och sysselsättning.  Fokus på sysselsättning handlar mycket om att
skapa alternativ till odlingen av drogväxter så som opium.

- Utredningen kommer att lämna rekommendationer som vi ser som oerhört
viktiga för hur vi ska ta vårt omfattande samarbete med Afghanistan vidare,
sa biståndsminister Isabella Lövin.

Regional tillväxt 2015 – 2020

Regeringen har fattat beslut om en nationell strategi för regional tillväxt
under åren 2015 – 2020. Det ska också vara kraftsamling för att samordna
den nationella politiken med de regionala företrädarna. Fokus ligger på
jobbskapande. Det finns dock fyra huvudutmaningar: den demografiska
utvecklingen, globaliseringen, social sammanhållning samt klimat, miljö och
energi.

Strategin har följande prioriteringar för att möta utmaningarna:

Innovation och företagande
attraktiva boendemiljöer och tillgänglighet
kompetensförsörjning till företagen och
internationella samarbeten

Strategin har skapats i ett brett samarbete mellan den nationella och den
regionala nivån.

- Vi skapar också ett forum för hållbar regional tillväxt vilket innebär att vi
tillsammans med regionala företrädare kontinuerligt följer upp arbetet  så att
det verkligen blir verkstad kring våra prioriteringar, sa landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Uppdrag till skolverket om nationella



skolutvecklingsprogram

Skolverket får ytterligare 140 miljoner kronor för att utforma nationella
skolutvecklingsprogram. Insatserna ska riktas mot särskilt utsatta skolor. Tre
områden där det finns behov av utveckling pekas ut:

Värdegrundsfrågor och normkritik
Digitalisering och stöd i arbetet för att överbrygga digitala klyftor
En minskad administrativ arbetsbörda för lärare för att ge lärare mer tid
med eleverna

- Grundproblemet är att de skolor som behöver statligt stöd mest är samtidigt
de som tar emot det minst. Det krävs ihållande insatser och det är det vi
samlar inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet, sa
utbildningsminister Gustav Fridolin.

Svensk socialförsäkringsmodell på export

- Sverige har under de senaste 100 åren gått från att vara ett av Europas
fattigaste länder till att vara ett av världens rikaste länder. En viktig nyckel
till detta har varit utbyggnaden av våra generella välfärdssystem, sa
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen nystartar politiken för global utveckling där man inom alla
politikområden strävar mot fattigdomsbekämpning. Den ekonomiska
tillväxten i utvecklingsländerna kommer inte alltid alla till del.  Då är
välfärds- och socialförsäkringssystem ett sätt dela det växande välståndet
jämlikt .

Expertöverföring kring den svenska socialförsäkringsmodellen kommer att
bland annat att ingå i den långsiktiga biståndstrategin för länder i Afrika,
bland annat Mocambique.

- Att det kommer mer pengar in i systemet i lokalsamhället ger
spridningseffekter som främjar småföretagade,  ge människor framtidstro och
sätt att skapa egen försörjning, sa biståndsminister Isabella Lövin.



Artikel från Näringsdepartementet

En ny nationell strategi för den
regionala tillväxtpolitiken på plats
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

Regeringen har idag fattat beslut om En nationell
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020.
Strategin är långsiktigt vägledande för det regionala tillväxtarbetet och ska
bland annat bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken –
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft. Strategin anger regeringens prioriteringar för den regionala
tillväxtpolitiken fram till 2020 och vägleder bland annat länens regionala
utvecklingsstrategier och program inom EU:s strukturfonder.

– Det är oerhört viktigt att vi får med och inkluderar den regionala nivån när
vi utvecklar politiken. I vår dialog med regionerna framkommer tydligt vilka
frågor som är viktiga ute i landet, vilket också hjälper oss att prioritera rätt.
Detta avspeglas i den nationella strategin, som är framtagen i bred
samverkan med den regionala nivån, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Fyra samhällsutmaningar möts av fyra prioriteringar

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar – Demografisk utveckling,
Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som
alla påverkar Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet. För att bidra
till politikens mål och möta dessa samhällsutmaningar, samt ta tillvara dess
möjligheter, har fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet
identifierats fram till 2020. De fyra prioriteringarna är:

Innovation och företagande
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
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Kompetensförsörjning, samt
Internationellt samarbete.

För att bidra till politikens mål behöver genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken bli mer resultatinriktat. Det innebär bland annat att de
verktyg som finns inom den regionala tillväxtpolitiken behöver utvecklas och
stärkas. Det handlar också om att utveckla dialogen mellan den nationella
och regionala nivån, där det nyligen inrättade Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är en viktig arena.

Genom strategin prioriteras även en stärkt analys och uppföljning av det
regionala tillväxtarbetet för att bättre synliggöra olika insatser och resultat
samt ett kontinuerligt lärande. Ett mer resultatinriktat genomförande ställer
också krav på ett tydligt regionalt ledarskap med ansvar för att strategiskt
leda, samordna och utveckla det regionala tillväxtarbetet.

– Det är viktigt att den nationella strategin nu är på plats. Den utgör ett
ramverk som samlar aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken. Jag ser
fram emot ett fortsatt strategiskt samarbete med den regionala nivån och ett
kraftfullt genomförande av strategin för jobb och hållbar tillväxt i hela
landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Artikel från Näringsdepartementet

Jordbruk och fiske på första
rådsmötet under Luxemburgs
ordförandeskap
Publicerad 08 juli 2015 Uppdaterad 08 juli 2015

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel den
13 juli. Då kommer det luxemburgska ordförandeskapet
informera om höstens arbetsprogram. Ministrarna ska
också diskutera ett nytt förslag som skulle möjliggöra
för EU-länderna att förbjuda användning av GMO som
livsmedel och foder. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar i mötet.
Jordbruks- och fiskerådet möts för första gången under det luxemburgska
ordförandeskapet som tillträdde den 1 juli. Inledningsvis kommer
ordförandeskapet att presentera höstens arbetsprogram på jordbruks- och
fiskeområdet.

Fokus kommer bland annat att vara på fisket och de årliga förhandlingarna
om fiskekvoter men också på förenklade regler på jordbruksområdet och
flera frågor på djur- och livsmedelsområdet.

Nytt GMO-förslag ska diskuteras

EU har en gemensam lagstiftning för godkännande, spårbarhet och märkning
av genetiskt modifierade (GMO) livsmedel och foder.

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag som skulle ge
medlemsländerna möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av
genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina respektive länder. Det
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finns redan ett godkänt lagförslag som möjliggör för EU-länderna att
förbjuda odling av GMO på sina territorier.

Diskussionen på mötet ska handla om det nya förslaget som handlar om
möjligheten för EU-länderna att begränsa eller förbjuda användning av GMO
som livsmedel och foder.



Artikel från Näringsdepartementet

Svenska livsmedelsdialogen ger
viktiga inspel till
livsmedelsstrategin
Publicerad 03 juli 2015 Uppdaterad 03 juli 2015

Under våren och försommaren 2015 har
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht rest runt i landet
för att samla in synpunkter och inspel till den
livsmedelsstrategi som regeringen tar fram. Resan som
kallas den svenska livsmedelsdialogen har genomförts i
nära samarbete med länsstyrelserna. Möten har hållits
på sex orter, från Kristianstad i söder till Umeå i norr,
och omkring 700 personer med koppling till
livsmedelskedjan har deltagit.
Redan när Sven-Erik Bucht markerade startskottet för arbetet med att ta
fram en långsiktig livsmedelsstrategi i mars 2015, pratade han om vikten av
en strategi som är väl förankrad och som aktörer i livsmedelskedjan kan
ställa sig bakom. Den svenska livsmedelsdialogen är en del i arbetet med att
samla in synpunkter och förslag till livsmedelsstrategin men är också en
viktig del av förankringsprocessen.   

Artikel: Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

– Jag har träffat många kunniga och engagerade livsmedelsproducenter,
entreprenörer och eldsjälar under den här resan och jag har fått in viktiga
synpunkter och förslag som blir värdefulla bidrag till livsmedelsstrategin.
Framförallt kommer jag att ta med mig insikten om att en livsmedelsstrategi
välkomnas av livsmedelssverige. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet,
säger Sven-Erik Bucht.
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Samtliga möten under den svenska livsmedelsdialogen har genomförts under
ledning av processledare Annika Åhnberg som har fungerat som en röd tråd
genom resan. Parallellt med den svenska livsmedelsdialogen genomförs flera
dialoger med nationella aktörer med koppling till livsmedelskedjan.

Synpunkter och förslag som har lämnats i samband med den svenska
livsmedelsdialogen och vid andra dialoger som pågår är viktiga underlag till
framtagandet och genomförandet av livsmedelsstrategin. Planen är att en
färdig strategi ska överlämnas till riksdagen i mars 2016.

Exempel på inspel och synpunkter som lyfts fram under
den svenska livsmedelsdialogen: 

Satsa på export för att uppnå tillväxt och öka lönsamheten
Det är viktigt att prioritera en hållbar konsumtion och jobba för upplysta
och kunniga konsumenter
Satsa mer på tillämpad forskning
Se över regelverk och satsa på regelförenkling
Behov av bättre infrastruktur, service och logistiklösningar
Lönsamheten i primärproduktion och livsmedelsförädling måste öka
Svenska livsmedelsproducenter ska inte konkurrera med priser utan med
kunskap, kvalitet och innovation
Det måste bli mer attraktivt för unga att arbeta inom primärproduktion
och livsmedelsindustrin
Satsa på utbildning inom livsmedelsområdet



Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygden behöver nationellt
politiskt ledarskap
Publicerad 01 juli 2015 Uppdaterad 01 juli 2015

I Almedalen samtalade igår landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht med andra politiker om hur hela Sverige ska
leva. Landsbygdsministern pekade på den nytillsatta
parlamentariska kommittén som ett viktigt verktyg för att
man ska kunna bo, leva och verka på landsbygden.
För regeringen är frågan om landsbygdens framtid större än att den kan
besvaras genom enskilda åtgärder och olika satsningar. Den parlamentariska
kommitté som regeringen nu har tillsatt ska lämna förslag till inriktning och
utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i
Sveriges landsbygder.

– För mig är det viktigt att det finns en bred politisk uppslutning kring en ny
politik för Sveriges landsbygder, sade Sven-Erik Bucht. Det är så vi tar ett
nationellt ansvar och det är så vi visar ledarskap för utveckling i hela landet.

På seminariet lyfte även Sven-Erik Bucht den nationella livsmedelsstrategin
som en av regeringens viktigaste prioriteringar för en hållbar landsbygd.
Regeringens mål är en bred förankring och en strategi som lever över
mandatperioder och koalitioner. För regeringen är en livskraftig svensk
produktion av livsmedel viktig, den ger mat på bordet och sysselsättning på
landsbygden.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar överens om nya regler
för ekologisk produktion
Publicerad 17 juni 2015 Uppdaterad 17 juni 2015

EU:s jordbruksministrar har nått en överenskommelse
om förslaget till ekologisk produktion. I höst startar
förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet om
en slutgiltig överenskommelse. Statssekreterare
Elisabeth Backteman representerade Sverige på
rådsmötet den 16 juni.
Förhandlingarna om ekologisk produktion har pågått länge och EU-
kommissionens förslag har varit hårt kritiserat. Men till slut kunde
rådet komma överens om ett kompromissförslag från det lettiska
ordförandeskapet.  

Syftet med förslaget är att göra det lättare för jordbrukare att gå över till
ekologiskt jordbruk bland annat genom en minskad administrativ börda.

- För Sverige är det viktigt att öka den ekologiska produktionen därför är vi
glada att vi fått gehör för de svenska prioriteringarna, sade statssekreterare
Elisabeth Backteman efter mötet.

Målet är att förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet ska vara
avslutade före årsskiftet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar nytt forum för
stärkt dialog och samverkan med
regionala aktörer
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Idag har regeringen beslutat att inrätta ett forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden
2015–2020. Forumet ska bidra till en stärkt dialog och
samverkan om strategiskt viktiga frågor för den
regionala utvecklingen i hela landet.
Regeringens nya forum samlar regionala företrädare på både politisk nivå
och tjänstemannanivå från landets alla län. En viktig del i forumet är också
att involvera relevanta statliga myndigheter som är centrala i genomförandet
av insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Den 27 maj samlades regionala politiska representanter från hela landet för
ett första möte inom forumet. Vid mötet betonade Elisabeth Backteman,
statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, vikten av att den
nationella och regionala nivån krokar arm i genomförandet av politiken:

– Regeringen har ambitiösa målsättningar för den här mandatperioden – både
vad gäller jobb, tillväxt, miljö och jämställdhet. För att vi ska lyckas behöver
hela landet bidra i dialogen om hur vi kan fortsätta utveckla
konkurrenskraftiga och attraktiva regioner.

Vid mötet deltog bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samt
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för att diskutera
kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor med den regionala nivån.

Här lyfte de regionala aktörerna bland annat validering som ett viktigt
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verktyg för att synliggöra kompetens och öka matchningen på
arbetsmarknaden. Under eftermiddagen deltog Annelie Roswall Ljunggren,
statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi, för dialog kring
regeringens nyligen aviserade regionreform. Deltog gjorde också Pontus
Ekerljung, politiskt sakkunnig hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan, som talade om bredband.

Alla dessa frågor är av stor vikt för jobb och en hållbar regional tillväxt – där
forumet utgör en strategiskt viktig arena för en fördjupad nationell-regional
dialog.



Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogrammet godkänt
av EU-kommissionen
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Den 26 maj 2015 godkände EU-kommissionen det
svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-
2020 . Vissa av programmets åtgärder har redan
öppnats för ansökan medan resterande åtgärder
öppnas för ansökan successivt under perioden 2015
och 2016.
Regeringens övergripande målsättning för landsbygdsprogrammet är ett
konkurrenskraftigt och miljöanpassat näringsliv i hela landet. Programmet
ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss
öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Programmet har vid starten en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för
hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från
EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel
från andra offentliga finansieringskällor, främst kommuner.

På jordbruksverkets webbplats hittar du detaljerad information om
landsbygdsprogrammet.

Om landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats
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Artikel från Näringsdepartementet

Handlingsplan med 87
åtgärdsförslag för att lindra
mjölkkrisen
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 22 maj 2015

Under våren har regeringen samarbetat nära med
organisationer, företag och myndigheter för att hitta
lösningar som kan lindra mjölkkrisen. Den 22 maj
träffades parterna för att anta en gemensam
handlingsplan med 87 åtgärdsförslag som tagits fram i
syfte att vända krisen. Tanken är att alla berörda aktörer
på olika sätt ska bidra i arbetet.
I februari 2015 samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berörda
företag, organisationer och myndigheter med anledning av det kritiska läget
för mjölkbönderna. Som ett resultat av mötet bildades tre arbetsgrupper inom
kapitalförsörjning, marknad samt rådgivning och produktion för att föreslå
åtgärder i syfte att vända krisen.

Arbetsgruppernas arbete har resulterat i en handlingsplan som presenterades
vid ett möte i Rosenbad den 22 maj. Handlingsplanen med dess 87
åtgärdsförslag utgör en utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att
långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

Handlingsplanen innehåller åtgärder inom nedanstående områden:

Riskkapital
Bättre management och effektiva produktionsprocesser
Utnyttja potentialen i mjölkavkastningen
Kostnadseffektivt foder
Kostnadseffektiva byggnationer
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Förenklingar av regelverk
Likvärdiga konkurrensvillkor
God djurhälsa
Ökad innovationstakt och tillämpad forskning
Ursprungsmärkning
Exportåtgärder

Regeringens har hittills främst haft en samordnande roll arbetet och
handlingsplanen ägs av branschen som tillsammans ansvarar för
genomförandet.

Bakgrund till mjölkkrisen

Låga mjölkpriser som beror på obalans i världsmarknaden, pressar
mjölkbönderna. Det här är en bransch där teknikutveckling och
strukturomvandling går fort i Sverige. Var tredje mjölkföretagare i Sverige
har investerat och utökat sin produktion sedan 2007. Under senare tid har
det varit kraftiga svängningar i mjölkpriset. Denna nedgång kommer ganska
tätt på föregående lönsamhetssvacka. Det är tufft för just de lantbrukare som
nyligen investerat och som är stommen i Sveriges framtida mjölkproduktion.

Knäckfrågor är till exempel det högre kostnadsläget för de svenska
mjölkbönderna jämfört med producenter i andra länder. En annan viktig
fråga handlar om att överbrygga likviditetskrisen som för många
mjölkbönder är akut. Regeringen har lyssnat på branschen och föreslår en
ordning för statliga kreditgarantier i 2015 års vårbudget. Regeringen för även
diskussioner med de banker som är de största kreditgivarna i frågan. Inom
ramen för arbetet med handlingsplanen har underlag för hur kreditgarantier
kan utformas diskuterats med de banker som är de största kreditgivarna till
mjölkföretag.

Det viktigt att stärka lönsamheten för mjölkföretagen. En stor del av Sverige
ligger i det bälte i nordvästra Europa som har goda förutsättningar för
mjölkproduktion. Utmaningarna ligger i att stärka produktionen, höjd
avkastning och sänkta kostnaderna. För detta krävs bland annat målinriktade
satsningar på forskning, utbildning och rådgivning. Arbete med innovationer
och varumärken är också viktiga delar.



Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om kvoter för
djuphavsfisket
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

EU:s fiskeministrar har enats om fiskekvoter för
djuphavsarter i Nordostatlanten för åren 2015-2016.
Beslutet fattades efter förhandlingar på rådsmöte i
Bryssel den 10 november. Landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.
Efter långdragna förhandlingar kunde ministerrådet enas om fiskekvoter för
vissa djuphavsarter i Nordostatlanten såsom djuphavshaj och fläckpagell.
- Min utgångspunkt var att besluten för de här känsliga arterna så långt som
möjligt grundas på vetenskaplig rådgivning. Efter hårda förhandlingar fick vi
ett result som innebär kraftfulla nedskärningar för bland annat fläckpagell
och en nollkvot för hajar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Jag framförde att det dock krävs ytterligare åtgärder för att skydda
djuphavsmiljöerna från de skadliga effekterna  av bottentrålning. Men den
frågan berörs av andra förhandlingar som pågår i rådet och
Europaparlamentet, säger Sven-Erik Bucht.
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Artikel från Näringsdepartementet

Många vill bidra till det nationella
skogsprogrammet
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

När programrådet för det nationella skogsprogrammet
samlades den 21 maj var det många runt bordet som
uttryckte sin vilja att bidra i arbetet med att utforma
skogsprogrammet.
– Jag vet att näringen vill bidra till skogsprogrammet, att vi ska kroka arm
med varandra för att utveckla hela skogens värdekedja, och här berörs alla.
Detta är ju en fråga som man också kommer att föra även i arbetsgrupperna
och som vi säkert återkommer till på kommande programrådsmöten, sa
Sven-Erik Bucht vid inledningen av mötet.

Miljömålsberedningens kanslichef Stefan Nyström informerade om
beredningens arbete kopplat till klimat och skog. Regeringen har gett
Miljömålsberedningen i uppdrag att utveckla ett klimatpolitiskt ramverk för
en långsiktig klimatpolitik. Presentationen som programrådet fick visade att
skogen spelar en mycket viktig roll i att möta klimatutmaningen, något som
flera av deltagarna poängterade.

Programrådet diskuterade hur arbetet ska läggas upp i de fyra arbetsgrupper
som just nu håller på att bemannas. 

Regeringen bjuder in till nationella skogsprogrammets arbetsgrupper

Tre organisationer om sitt bidrag till programmet

– Innventia anser att det är viktigt att ett nationellt skogsprogram är
långsiktigt och grundat på fakta och kunskap om skogen och dess
möjligheter. Vi tycker att det är viktigt med ett aktivt deltagande från såväl
universitet som institut och övrig vetenskap. Vår roll i arbetet med det
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nationella skogsprogrammet är därför också främst att verka som bollplank,
diskussionspartner och expert inom ramen för arbetsgruppen som ska arbeta
med främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en
skogsindustri i världsklass och ökad export, säger Birgitta Sundblad, vd på
Innventia, och fortsätter:

– För att ett skogsprogram ska bli framgångsrikt anser vi att det är
nödvändigt att programmet hanterar hela frågan om ”skogens roll i en hållbar
samhällsutveckling”. Att fullt ut använda skogens förnybara råvara i det
framtida biobaserade samhället är en av de mer betydelsefulla möjligheterna
för svensk konkurrenskraft och ger samtidigt en möjlighet att bidra positivt
till det svenska klimatarbetet.

– Sverok är Sveriges största ungdomsförbund och i förbundet är det barn och
unga som själva, utan ledare och andra vuxna, startar och driver sina egna
föreningar. Detta innebär att Sverok kan bidra med ett tydligt
ungdomsperspektiv. Vi har en god inblick i vilka intressen dagens barn och
unga har. Inom många av våra verksamhetsgrenar spelar skog och mark en
viktig roll. Våra medlemmar månar om tillgången till skog och mark. Vi kan
även bidra med nya perspektiv på hur barn och unga vill organisera sig och
kommunicera, berättar Johan Groth, förbundssekreterare på Sverok.

Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna betonar styrkan i att
finnas där skogen, skogsägarna och verksamheten finns:

– Vi representerar över 300 000 familjeskogsbruk. Vår styrka är att vi finns
där skogen, skogsägarna och verksamheten finns. Från LRF och
Skogsägarrörelsen kan vi i det korta perspektivet bidra med att aktivt och
konstruktivt medverka i programrådet och de olika nationella
arbetsgrupperna och även i det regionala arbetet med att forma programmet.
Vi kan genom våra lokala nätverk och mötesplatser sprida information och
fånga upp inspel till programmet. Vi kan i denna process tillföra ett lokalt,
skogsnära och genomförbart perspektiv på frågorna.

– I ett längre perspektiv, när skogsprogrammet ska förverkligas, kan vi bland
annat arbeta för ökad skogsproduktion som är till nytta för klimatet och ett
biobaserat samhälle, och vi kan arbeta för teknik- och metodutveckling som
bidrar till att behålla skogsbrukets konkurrenskraft, samt sprida information
om skogsprogrammet. Sverige kan bli en föregångare inom bioekonomi i
världen. Genom den kan Sveriges ekonomi, sysselsättning och välfärd
förbättras, avslutar Sven-Erik Hammar.



Arbetsgrupperna kommer inom det nationella skogsprogrammet inom kort
att vara bemannade och arbetet kommer inledas efter sommaren.

I september inleder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en regional
dialogresa där han kommer att besöka fyra orter. Programrådets nästa möte
äger också det rum i september.



Artikel från Näringsdepartementet

Omfattande arbete för att lindra
mjölkkrisen
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 22 maj 2015

Situationen för många av Sveriges mjölkbönder är
bekymmersam. Det är bland annat låga mjölkpriser som
beror på obalans i världsmarknaden som pressar
mjölkbönderna. Regeringen samarbetar nära med
berörda parter för att lindra krisen och i vårbudgeten
föreslås att mjölkbönder ska kunna få kreditgarantier för
lån.
I februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företag,
organisationer och myndigheter med anledning av det kritiska läget för
mjölkbönderna. Som ett resultat av mötet bildades tre arbetsgrupper för att
föreslå åtgärder och skapa en handlingsplan i syfte att vända krisen.

Arbetsgrupperna är:

Kapitalförsörjning,
Marknad, samt
Rådgivning och produktion

I arbetsgrupperna deltar representanter från mjölkföretagarnas
organisationer, mejerier, banker, handeln, rådgivningsföretag och
myndigheter. Tanken är att alla aktörer på olika sätt ska bidra.
Handlingsplanen ska vara klar den 22 maj 2015 då landsbygdsministern
kallat aktörerna till ett uppföljande möte.

Knäckfrågor är till exempel det högre kostnadsläget för de svenska
mjölkbönderna jämfört med producenter i andra länder. En annan viktig
fråga handlar om att överbrygga likviditetskrisen som för många
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mjölkbönder är akut.

Regeringen har lyssnat på branschen och föreslår en ordning för statliga
kreditgarantier i 2015 års vårbudget. Regeringen för även diskussioner med
de banker som är de största kreditgivarna i frågan. Inom ramen för arbetet
med handlingsplanen har underlag för hur kreditgarantier kan utformas
diskuterats med de banker som är de största kreditgivarna till mjölkföretag.

Det viktigt att stärka lönsamheten för mjölkföretagen. En stor del av Sverige
ligger i det bälte i nordvästra Europa som har goda förutsättningar för
mjölkproduktion. Utmaningarna ligger i att stärka produktionen, höjd
avkastning och sänkta kostnaderna. För detta krävs bland annat målinriktade
satsningar på forskning, utbildning och rådgivning. Arbete med innovationer
och varumärken är också viktiga delar.



Artikel från Näringsdepartementet

FN:s skogsforum beslutar om nytt
mandat fram till 2030
Publicerad 16 maj 2015 Uppdaterad 22 maj 2015

I samband med FN:s skogsforum i New York som
avslutades den 15 maj antogs en ministerdeklaration
och en resolution som sätter riktlinjerna för det
internationella skogsarrangemanget fram till 2030.
Sverige representerades av Elisabeth Backteman,
statssekreterare åt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Det globala skogsarrangemanget består i huvudsak av FN:s skogsforum, ett
partnerskap för skog, ett internationellt skogsinstrument och ett sekretariat.
Det nya mandatet klargör nyckelfunktioner för de olika komponenterna av
arrangemanget och placerar det centralt i uppföljning av skogsrelaterade mål
och delmål i post-2015 utvecklingsagendan som nu förhandlas fram inom
FN.

I och med den nya resolutionen inrättas nu ett globalt nätverk för
skogsfinansiering. Tanken är att detta nätverk ska bistå och bygga upp
kapacitet i utvecklingsländer att hitta befintlig finansiering till projekt för
hållbart skogsbruk. FN:s skogsforum ska också ta fram en strategisk plan och
i större utsträckning involvera intressenter framöver.

Statssekreterare Elisabeth Backteman höll ett anförande vid forumet som
lyfte fram regeringens prioriteringar för en global skogspolicy. I anförandet
tryckte hon särskilt på jobbskapande, att se nya möjligheter för innovationer
i skogssektorn i Sverige men även utomlands.

Backteman lyfte även fram jämställdhet och markrättigheter som viktiga
förutsättningar för hållbart skogsbruk som borde få en tydligare plats i den
globala skogspolicy dialogen.
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- Jag är mycket nöjd med mötet. Vi har fått gehör för våra hjärtefrågor i
ministerdeklarationen och jag är glad att se att det internationella
skogsarrangemanget fortsätter och stärks, säger statssekreterare Elisabeth
Backteman.



Artikel från Näringsdepartementet

Förhandlingarna om ekologisk
produktion fortsätter
Publicerad 12 maj 2015 Uppdaterad 20 maj 2015

EU:s jordbruksministrar diskuterade nya regler för
ekologisk produktion men nådde ingen
överenskommelse. Ett nytt försök sker i juni. Det stod
klart efter rådsmötet i Bryssel den 11 maj.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tog också upp
frågan om förbättrat djurskydd för grisar.
Rådet nådde ingen överenskommelse om det lettiska ordförandeskapets
kompromissförslag om ekologisk produktion. Förslaget gäller nya regler som
ska underlätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk. Avsikten
är nu att rådet ska komma överens på mötet den 16 juni.

– Det hade varit bra att lösa det idag men eftersom en del länder behöver
mer tid för att diskutera frågan så har jag respekt för det, sade
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht efter förhandlingarna.

Djurskydd för grisar

Jordbruksministrarna från Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna
har i ett gemensamt brev till kommissionen efterlyst ett förbättrat djurskydd
för grisar. Initiativet presenterades på rådsmötet och fick stöd av flera EU-
länder. Det gäller bland annat svanskupering och hur grisstallarna ser ut.

Kommissionen lovade att arbeta vidare med frågan, framför allt när det
gäller att se till att befintlig lagstiftning respekteras.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffar pressen efter rådsmötet i
Bryssel den 11 maj.
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Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen bjuder in till nationella
skogsprogrammets arbetsgrupper
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 05 maj 2015

Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för
att nå visionen: Skogen – det gröna guldet – ska bidra
till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till
utvecklingen av en växande bioekonomi.
Representanter för intresseorganisationer, företag och
myndigheter har nu möjlighet att delta i de fyra
arbetsgrupper som är kärnan i skogsprogrammets
dialogprocess.
De fyra arbetsgrupperna kommer att fokusera på:

Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs
Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser
Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en
skogsindustri i världsklass och ökad export
Internationella skogsfrågor

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht understryker vikten av brett
deltagande och långsiktiga perspektiv i dialogprocessens fortsatta arbete.

Anmälan senast den 22 maj 2015

Fram till 22 maj går det att anmäla intresse för att delta i någon av de fyra
arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas slutliga bemanning inklusive ordföranden
samt mötesscheman kommer att presenteras kort därefter. I första hand
kommer representanter för intresseorganisationer, företag och myndigheter
ges möjlighet att delta. Under arbetets gång kommer experter att bjudas in
när så behövs. Varje arbetsgrupp kommer att bestå av 10-talet personer.
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Läs mer om arbetsgruppernas inriktning och arbetssätt samt hur du anmäler
dig i bilagan: Arbetsgrupper inom det nationella skogsprogrammets
dialogprocess.

PM: Arbetsgrupper inom det nationella skogsprogrammets dialogprocess



Artikel

Fiskeministrar överens om hållbar
förvaltning i Östersjön
Publicerad 20 april 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

På rådsmöte i Luxemburg kom EU:s fiskeministrar
överens om en flerårig förvaltningsplan för viktiga fisken
i Östersjön. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representerade Sverige vid rådsmötet den 20 april.
Efter sju års stillestånd i förhandlingarna kunde ministerrådet enas om en
flerårig förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön.
Planen är den första i en ny generation av fleråriga förvaltningsplaner.

Den nya förvaltningsplanen ska ersätta den befintliga plan för
torskbestånden i Östersjön som har gällt sedan 2007.

- Jag är mycket nöjd att ministerrådet har tagit sitt ansvar för en hållbar
förvaltning i Östersjön, sade Sven-Erik Bucht efter mötet.

Nu återstår förhandlingar med Europaparlamentet för att ett slutligt beslut
ska kunna fattas.
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Artikel från Näringsdepartementet

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel i vårbudgeten
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 12 maj 2015

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för
finanspolitiken samt föreslår hur statens pengar ska
användas: på våren i form av en ekonomisk
vårproposition och på hösten i form av en
budgetproposition som är mer detaljerad med förslag
över statens budget för det kommande året. Två gånger
per år lämnar regeringen också en ändringsbudget som
innehåller förslag till förändringar i statens budget för
innevarande år.

Vårbudget 2015

Ökad ersättning för metanreducering

Regeringen föreslår att ytterligare 30 miljoner kronor per år ska satsas på
metanreduceringsersättning under 2016-2019. Detta är en fördubbling av
anslaget under denna period.  Förslaget innebär att totalbudgeten för stödet
till och med 2023 ökar med 50 procent (från 240 till 360 miljoner kronor).
Målet är att minska utsläppen av växthusgaser samt öka produktionen av
förnybar energi som kan ersätta fossil energi.

Källa: Vårpropositionen 2015, UO 23

Kreditgarantier

Regeringen föreslår att staten under 2015 kan ta betalningsansvar för
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kreditgarantier för de mjölkföretag i Sverige som under senare år gjort stora
investeringar i ökad mjölkproduktion. Syftet är att ge bättre förutsättningar
att överbrygga det nuvarande kritiska läget. Åtgärden förutsätter medverkan
från bankerna och en arbetsgrupp har bildats. Målet är att svenska
mjölkföretag ska utvecklas för att ta del av möjligheterna på de växande
globala och lokala marknaderna.

Källa: Vårändringsbudgeten 2015, UO 23.

Nya utbildningsplatser till Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU)

I vårbudgeten föreslås att resurserna till utbildning på grundnivå och
avancerad nivå ökas med drygt 91 miljoner kronor jämfört med den av
riksdagen beslutade budgeten för 2015. Av dessa medel föreslås knappt 7
miljoner kronor tilldelas Sveriges lantbruksuniversitet.

Källa: Vårändringsbudgeten 2015, UO 23

Ökade resurser till Svenska artprojektet

För att möjliggöra arbetet med Svenska artprojektet föreslås anslaget till
Sveriges lantbruksuniversitet ökas med 15 miljoner kronor per år från och
med 2016.

Källa: Vårpropositionen, UO 23

Skogsbranden i Västmanland

Med anledning av skogsbranden i augusti 2014 i Västmanlands län föreslår
regeringen i vårbudgeten att Skogsstyrelsen får ansvar för att administrera ett
bränslestöd för diesel som har förbrukats eller kommer att förbrukas av
skogsmaskiner i brandområdet under perioden 31 juli 2014-31 december
2016. Regeringen föreslår därmed att Skogsstyrelsens förvaltningsanslag
ökas med 1 miljon kronor. Bränslestödet beräknas innebära ökade utgifter
med 7 miljoner kronor varför regeringen föreslår att anslaget Insatser för
Skogsbruket ökas med motsvarande belopp.

Källa: Vårändringsbudgeten 2015, UO 23

Hållbart skogs- och jordbruk



För en förstärkning av de instrument som disponeras av Skogsstyrelsen för
hållbart skogsbruk inklusive skötsel av skyddad skog föreslår regeringen i
vårbudgeten att Skogsstyrelsens förvaltningsanslag ökas med 7 miljoner
kronor per år från och med 2016. Regeringen föreslår vidare att resurserna
för skydd av skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal ökas med 100
miljoner kronor per år från och med 2016. För att öka takten med att nå
miljömålen föreslår regeringen att Jordbruksverkets förvaltningsanslag ökas
med 8 miljoner kronor årligen från och med 2016.

Källa: Vårpropositionen, UO 23

Höjt viltskadeanslag

Förvaltningen av rovdjuren i Sverige behöver kontinuerligt utvecklas. Målet
med svensk rovdjurspolitik är att både ha en levande rovdjursstam och att
människor i landsbygden ska kunna leva och verka med så lite påverkan av
rovdjur som möjligt. Eftersom de stora rovdjuren är fredade djur som kan
angripa tamboskap och husdjur behövs det extra åtgärder för att skydda mot
angrepp. Under 2014 angreps nästan 600 får, knappt 30 nötdjur och
dessutom hundar och hästar. Genom viltskadeanslaget utbetalas bidrag och
ersättningar för att förebygga och ersätta skador på tamboskap och husdjur
som orsakas av fredat vilt. För att kunna vidta lämpliga åtgärder som
förebygger konflikter kring rovdjur föreslår regeringen i vårbudgeten att
viltskadeanslaget ökas med 10 miljoner kronor. För 2016-2018 bedömer
regeringen att anslaget bör öka med 20 miljoner kronor per år.

Källa: Vårändringsbudgeten 2015, UO23



Artikel från Näringsdepartementet

Utredningen Service i glesbygd
har överlämnats till
landsbygdsministern
Publicerad 31 mars 2015 Uppdaterad 12 maj 2015

Idag överlämnade den särskilde utredaren Catharina
Håkansson Boman slutbetänkandet Service i glesbygd
(SOU 2015:35) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utredningen föreslår bland annat nya stöd till
kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara
glesbygder.
Tillgänglighet till kommersiell service är en av förutsättningarna för hållbar
tillväxt och utveckling i alla delar av landet. Dagligvarubutikerna i gles- och
landsbygdsområden är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de
ofta även tillhandahåller en rad andra tjänster.

Utredningen Service i glesbygd (N2014:01)

I vissa särskilt sårbara och utsatta glesbygder är förutsättningarna begränsade
för att kommersiella aktörer ska kunna erbjuda en god tillgång till
kommersiell service. I dessa områden kan staten ibland behöva ta ett särskilt
ansvar för att medborgare och näringsliv också fortsättningsvis ska ha
tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service.

En utredare har därför haft i uppdrag att se över hur man ytterligare kan
stödja tillgången till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara
glesbygder. Syftet är att medborgare och företag i dessa områden ska ha
tillgång till exempelvis dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att
hitta samordningslösningar mellan kommersiell och viss offentlig service.
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Uppdraget slutredovisades idag den 31 mars 2015.

I sitt slutbetänkande föreslår utredaren att två nya stöd riktas till
försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och
utsatta. Stöd ska enligt utredaren kunna ges till:

försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, samt
försäljningsställen som bedöms vara betydelsefulla för tillgängligheten
även till annan grundläggande kommersiell service än dagligvaror, det
vill säga en form av servicepunkter.



Artikel från Näringsdepartementet

Startskott för att ta fram en
livsmedelsstrategi
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 26 mars 2015

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för
regeringens arbete med att ta fram en svensk
livsmedelsstrategi. Under våren 2015 anordnas
regionala dialogmöten på sex platser i landet för att
samla in synpunkter och förslag till strategin.
Den 5 mars bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in aktörer från hela
livsmedelskedjan till ett startskott för arbetet med livsmedelsstrategin.Syftet
med livsmedelsstrategin är att utveckla och stärka den svenska
matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet.
Strategin, som omfattar hela livsmedelskedjan, ska bidra till att öka den
svenska produktionen av mat och även exporten.

Livsmedelsstrategin tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. En
bred politisk förankring är prioriterad för att genomförandet ska bli
långsiktigt. Konkurrenskraftsutredningens betänkande blir ett viktigt
underlag i arbetet. En färdig strategi presenteras under våren 2016.

Den svenska livsmedelsdialogen

För att samla in synpunkter och förslag anordnas regionala dialogmöten på
sex platser i landet. En resa som går under namnet den svenska
livsmedelsdialogen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är på plats vid
samtliga möten. Processledare inom ramen för livsmedelsstrategin är Annika
Åhnberg, ledamot i KSLA, agronomie hedersdoktor och tidigare
jordbruksminister.

Värmland den 23 mars: Länsstyrelsen i Värmland anordnar mötet i
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samarbete med länsstyrelserna i Västmanland och Örebro
Dalarna den 13 april: Länsstyrelsen i Dalarna anordnar mötet i
samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala
Västerbotten den 24 april: Länsstyrelsen i Västerbotten anordnar mötet i
samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och
Jämtland
Östergötland den 4 maj: Länsstyrelsen i Östergötland anordnar mötet i
samarbete med länsstyrelserna på Gotland, i Stockholm, Jönköping,
Kalmar och Södermanland
Västra Götaland den 5 juni: Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnar
mötet
Skåne den 10 juni: Länsstyrelsen i Skåne anordnar mötet i samarbete
med länsstyrelserna i Blekinge, Halland och Kronoberg



Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen överlämnar förslag till
havs- och fiskeriprogram 2014-
2020 till EU-kommissionen
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 10 april 2015

Regeringen beslutade idag den 19 mars att överlämna
ett förslag till havs- och fiskeriprogram till EU-
kommissionen. Förslaget omfattar cirka 1,5 miljarder
kronor för utveckling av ett hållbart fiske och vattenbruk.
Efter regeringens beslut återstår att invänta resultatet av EU-kommissionens
första granskning av förslaget som bedöms kunna ta cirka två månader 

Processen kan innebära att Sverige och EU-kommissionen måste förhandla
om vissa delar av programförslaget innan en överenskommelse om ett slutligt
havs- och fiskeriprogram kan uppnås. EU-kommissionen måste godkänna
programmet innan det börjar gälla i Sverige. 

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Programförslaget går huvudsakligen ut på att möjliggöra finansiering av
åtgärder som understödjer dels genomförandet av den nya gemensamma
fiskeripolitiken och en del av EU:s integrerade havspolitik, dels utvecklingen
av näringarna med direkt koppling till fiske och vattenbruk.

Sex unionsprioriteringar

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 innehåller åtgärder som omfattas
av sex så kallade unionsprioriteringar i havs- och fiskerifondförordningen: 

1. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
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konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
2. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
4. Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom

lokalt ledd utveckling.
5. Främjande av saluföring och beredning.
6. Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Regeringens ambition med programförslaget är i korthet att främja ett
hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk i Sverige genom att
sträva efter målet om att minska dessa näringars inverkan på miljön.
Förslaget kommer även att bidra till uppnåendet av EU-miljödirektivens mål.

Ansvariga myndigheter

Jordbruksverket ansvarar för förvaltningen av havs- och fiskeriprogrammet
och har också till uppgift att bistå övervakningskommittén i dess arbete med
att säkerställa att programmet genomförs effektivt och är av tillfredsställande
kvalitet.

Jordbruksverket är i egenskap av förvaltande myndighet för programmet
ansvarig för bland annat beslut om utbetalning av stöd som lämnas inom
ramen för programmet. Myndigheten delar med länsstyrelsen och Havs- och
vattenmyndigheten ansvaret för prövning av ansökningar om stöd beroende
på vilken typ av åtgärd stödet avser. Ekonomistyrningsverket utses till
revisionsmyndighet.

Om havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplats

Länsstyrelsernas webbplats

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) webbplats



Artikel från Näringsdepartementet

Ekologisk produktion diskuterades
på rådsmöte
Publicerad 16 mars 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Jordbruksministrarna i EU diskuterade förslag om bättre
regler för ekologiskt jordbruk. Syftet är att underlätta för
lantbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade
Sverige vid mötet den 16 mars.
EU-kommissionens förslag om ekologisk produktion omfattar:  enklare
regler; minskad administrativ börda; rättvisa konkurrensvillkor för
jordbrukare; och ett stärkt konsumentförtroende för ekologiska produkter.

Efter hård kritik från EU-länderna har kommissionen aviserat ett
tillbakadragande av förslaget om inte rådet kommer överens inom sex
månader. Det lettiska ordförandeskapet avser att arbeta vidare med
kompromissförslaget och få en överenskommelse vid rådsmötet i maj.

- Förhandlingarna går i rätt riktning. Det är nödvändigt att ta hänsyn till den
ekologiska sektorns behov. Alltför stora förändringar av det nuvarande
regelverket kan leda till att många ekologiska lantbrukare väljer bort det
ekologiska jordbruket, sade Sven-Erik Bucht på mötet.
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Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder arbetet
med ett nationellt skogsprogram
för Sverige
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi som
optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen
av en bioekonomi och som tillvaratar skogens hela
värdekedja. Regeringen vill fortsätta arbetet i bred
dialog med organisationer i det civila samhället och med
myndigheter. Den 19 februari bjöd landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht in till programrådsmöte.
Det nationella skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra
strategiska satsningar och politikområden om till exempel klimat och
miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export,
besöksnäring med mera.

Landsbygdsministern leder arbetet och har till sin hjälp ett programråd. Det
operativa arbetet kommer att ske i arbetsgrupper som är på gång att etableras
under våren 2015. Arbetet med att ta fram ett program är en lång process
som troligtvis kommer att ta 2-3 år.

Regeringen bjuder in till nationella skogsprogrammets arbetsgrupper

Under mötet den 19 februari informerade landsbygdsministern om planerna
för det fortsatta arbetet med att utveckla ett nationellt skogsprogram. Det
hölls även en dialog kring hur de intressenter som ingår i programrådet kan
bidra till arbetet.
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Flera bakgrundsunderlag till ett nationellt
skogsprogram

Det finns flera bakgrundsunderlag till det arbete som nu pågår med ett
nationellt skogsprogram. Beslut om etappmål i miljömålssystemet togs under
2014 och man har presenterat en proposition om en svensk strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen är att starta en
dialogprocess för ett nationellt skogsprogram med intressenter som berörs av
skogen och dess värdekedja. Dialogen ska omfatta ekonomiska, sociala och
miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare
bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad
samhällsekonomi. Skogsstyrelsen har redovisat regeringsuppdrag om en
förstudie till ett nationellt skogsprogram.

Om etappmålen på Naturvårdsverkets webbplats
Prop. 2013/14:141: En svensk strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster



Artikel från Näringsdepartementet

Regeringens stödpaket efter
branden i Västmanland
Publicerad 30 januari 2015 Uppdaterad 30 januari 2015

Den största skogsbranden i modern tid inträffade i
Västmanlands län den 31 juli - 11 september 2014.
Regeringen har anslagit 78 miljoner kronor för att stödja
dem som har drabbats av den stora skogsbranden.
71 miljoner kronor används för åtgärder med anledning av branden. 7
miljoner kronor anslås för att finansiera en reducerad dieselskatt för
skogsmaskiner som arbetar i området.

Detta ingår i paketet:

Stöd för upparbetning av brännved från brandskadat virke
Stöd för lagring av brandskadat virke
Lantmäteriet har tilldelats medel för åtgärder relaterade till fastigheter
och gränser. En särskild organisation har skapats vid Lantmäteriets
kontor i Västerås.
Stöd till enskilda vägar
Finansiering av en ersättning för diesel som används skogsmaskiner som
arbetar i området
Finansiering av tillkommande uppgifter på myndigheter; bland annat
rådgivning/information inklusive kunskapssammanställningar,
inventering, säkerhetsarbete, övervakning av skadegörare och arbete
med skydd av områden.

Den 23 oktober 2014 beslutade regeringen om en förordning som i första
hand syftar till att stödja dem som äger skog i det brandhärjade området.
Stöden bidrar även till att den energived som produceras inom området i
större utsträckning kan tas tillvara och ställas till samhällets förfogande.
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Intresset för stöden har varit stort och under 2014 utbetalades drygt 8
miljoner kronor för åtgärderna. Stöden administreras av Skogsstyrelsen.
Inom Regeringskansliet förbereds stöd för åtgärder på det enskilda vägnätet.
En förordning har skickats för godkännande till EU-kommissionen. En annan
stödåtgärd som utarbetas i Regeringskansliet är en ersättning för diesel som
har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet under tiden 31 juli 2014- 31
december 2016.



Artikel från Näringsdepartementet

Startskott för samarbete med
regionala aktörer
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 28 januari 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade den 21
januari företrädare för den regionala tillväxtpolitiken från
samtliga Sveriges regioner. Träffen var startskottet på
ett kontinuerligt samarbete med fortlöpande dialoger
mellan regional och nationell nivå.
Den regionala tillväxtpolitiken genomförs med ett delat ansvar och i samspel
mellan den regionala och nationella nivån. Därför behöver regeringen föra
dialog med den regionala nivån om politikens inriktning, förutsättningar för
dess genomförande och framtida utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

– Det är lokalt och regionalt som kunskapen finns om vilka utmaningarna
och möjligheterna är i olika delar av landet. Den nya strukturfondsperioden
är ett viktigt instrument i arbetet.

Regeringens avser att presentera en strategi för den regionala
tillväxtpolitiken, vilket var det huvudsakliga temat för dagens möte. I den
anges regeringens prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Landsbygdministern gjorde också kopplingen till regeringens övergripande
mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU2020.

– Oavsett om det handlar om en konkurrenskraftig fordonsindustri i
Västsverige, gruvverksamhet i norr, life science i storstadsregionerna eller
pappersindustri i Värmland så behöver vi ta tillvara på de möjligheter som de
olika delarna av landet kan bidra med för att bygga starka regioner och ett
starkt Sverige.

Under mötet lyssnade landsbygdsministern in regionernas uppfattning om det
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aktuella läget i respektive region och prioriterade frågor. Företrädarna
vittnade om olika utamningar och fokus, men också tydliga områden som
förenar hela Sverige.

– Jag hör tre viktiga områden som är viktiga för utvecklingen av Sverige;
infrastruktur, utbildning och integration. Det är frågor jag tar med mig in i det
arbete som ligger framför oss, avslutade landsbygdsminister Sven- Erik
Bucht.



Artikel från Näringsdepartementet

Från 1 januari finns nya
Näringsdepartementet
Publicerad 02 januari 2015 Uppdaterad 13 april 2015

Regeringens mål är att Sverige år 2020 ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet. Nya Näringsdepartementet blir
navet i arbetet för att skapa jobb och hållbar tillväxt i
hela landet.
– Det nya Näringsdepartementet blir hjärtat i Regeringskansliets arbete för
att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Genom denna organisation
samlar vi frågor tätt kopplade till varandra och jag är övertygad om att vi får
många synergieffekter. Nu ska vi på departementet tillsammans forma och
utveckla arbetet. Det är en process som jag verkligen ser fram emot, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Nya Näringsdepartementet får en helt ny organisation indelat i fyra
avdelningar. Dessa kommer spela en central roll i nya Näringsdepartementet:

Bostäder och transporter
Hållbar tillväxt
Innovation och statliga bolag
Näringsliv och villkor

Mikael Damberg pekar på att landsbygdsfrågorna är en viktig del i
regeringens tillväxtstrategi och att regeringen här ser en stor potential. Han
lyfter också handels- och exportfrågorna som viktiga pusselbitar i det nya
Näringsdepartementet.

Ytterligare ett syfte med nya Näringsdepartementet är möjligheten att arbeta
med gemensamma målbilder och strategier samt använda de samlade
resurserna i Regeringskansliet, hos myndigheter och andra aktörer på ett
effektivt sätt.
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– Jag ser mycket fram emot att leda nya Näringsdepartementet med
landsbygdsfrågorna, ansvaret för de statliga bolagen samt exportfrämjande.
Vi ska ha en helhetssyn på vad som bygger Sverige starkt och där får vårt
departement en viktig roll, avslutar Mikael Damberg.



Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern ger sin syn
på den regionala tillväxtpolitiken
Publicerad 19 december 2014 Uppdaterad 27 januari 2015

Sverige har fått en ny regering. Den leds av
statsminister Stefan Löfven och består av 23 statsråd
utöver statsministern. De regionala tillväxtfrågorna
sorterar in under Näringsdepartementet och
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern presenterar sina egna tankar kring
uppdraget och hur han ser på den regionala tillväxtpolitiken

– Det fanns inte i mina tankar att bli minister, men när jag fick frågan från
statsministern ställde jag naturligtvis upp eftersom jag har ett stort
engagemang för de gröna näringarna och regional tillväxt. Jag ser
landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa
tillväxt i hela landet. Regeringen har satt jobb och tillväxt som högsta
prioritet. Vi har satt ett tydligt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta
arbetslöshet år 2020. Då är ett välmående näringsliv en förutsättning. Det
sätter näringslivet i centrum och innebär att vi kommer bedriva en modern
och aktiv regional tillväxtpolitik, landsbygdspolitik och näringspolitik för
hela landet.

För att regeringens politik ska få fullt genomslag måste vi tänka på de
regionala utmaningar och förutsättningar som finns i Sverige och ta hänsyn
till de olika behov som finns i varje region.

Det är viktigt att vi vågar göra tydliga prioriteringar. Fokus måste vara på att
skapa en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Då är utbildning,
forskning, teknik och innovationer viktiga nycklar samtidigt som vi ska ta
bort onödiga administrativa och institutionella flaskhalsar för att skapa bättre

https://www.regeringen.se/


förutsättningar för våra företag och för regional tillväxt.

Jag är övertygad om att såväl landsbygdsprogrammet som
regionalfondsprogrammen innebär viktiga satsningar för att skapa tillväxt
och bidra till viktiga synergieffekter. Inte minst för våra företag, som finns i
hela vårt land, både i städerna och på landsbygden. Det är där framtidens
jobb kommer att skapas.

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister



Artikel från Näringsdepartementet

Regionalfondsprogrammen
godkända - 16 miljarder för jobb
och tillväxt
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 28 januari 2015

Europeiska kommissionen har godkänt EU:s
regionalfondsprogram för Sverige. Totalt handlar det om
16 miljarder kronor som kommer användas i projekt
fram till år 2020.
Sverige har åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram.
Programmen förvaltas av Tillväxtverket och kommer öppnas för utlysningar
under våren 2015.

Regionalfonden är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att
stärka EU-ländernas konkurrenskraft. Programperioden 2014-2020 innebär
en ny inriktning för EU:s regionalfondsprogram i Sverige med tydligt fokus
på entreprenörskap, innovation och omställning till en koldioxidsnål
ekonomi.

– Regionalfonden utgör ett viktigt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken,
för utveckling och arbetstillfällen i alla delar av Sverige. Insatserna kommer
skapa många nya arbetstillfällen i Sverige som bidrar till att fler kvinnor och
män finner ett jobb, säger Sven-Erik Bucht.

Närmare 13 miljarder kronor av regionalfondsmedlen riktas till att stärka
innovationsförmågan, omställningen till en grön ekonomi och förbättra
konkurrenskraften i små och medelstora företag.
Insatserna stärker också stödet till näringslivsutveckling, tillgång till
finansiering och tillgång till informationsteknik och investeringar i bredband.

Den nya regionalfondsperioden innebär även en kraftfull satsning på hållbara
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städer. Drygt 840 miljoner kronor satsas på hållbar stadsutveckling i
Stockholm, Göteborg och Malmö.



Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om fiskekvoter för
Västerhavet för 2015
Publicerad 16 december 2014 Uppdaterad 17 februari 2015

EU:s fiskeministrar har kommit överens om nästa års
fiskemöjligheter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.
Beslutet omfattar kvoter och begränsningar av fisket i Västerhavet och berör
bland annat Sveriges fiske av torsk, kolja, vitling, sill, makrill och blåvitling.

Fiskeförhandlingarna fördes mot bakgrund av ett förslag från EU-
kommissionen som innebär att kvoter ska grundas på vetenskapliga
rekommendationer och i enlighet med EU:s nya gemensamma fiskepolitik.

– Jag är glad att vi har nått en överenskommelse och jag tycker det är tydligt
att den nya gemensamma fiskeripolitiken fungerar såsom det var tänkt, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogrammet förväntas
få ett godkännande under 2015
Publicerad 10 december 2014 Uppdaterad 06 februari 2015

Ett nytt svenskt landsbygdsprogram för perioden 2014-
2020 förväntas få ett godkännande under första halvan
av 2015. Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet
kommer öppnas för ansökan successivt under perioden
2014 till 2016.
I juni 2014 fattade regeringen det formella beslutet att överlämna förslaget
till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen.
EU-kommissionen har efter detta haft sex månader på sig att granska och
godkänna programmet.

I augusti 2014 återkom EU-kommissionen med kommentarer och frågor på
det utkast till program som skickades innan sommaren. För närvarande pågår
arbete med att utifrån de 333 frågorna ta fram kompletteringar och
förtydliganden. Under processen sker löpande kontakter med EU-
kommissionen för att reda ut frågor så långt det är möjligt.

EU2020-strategin

Landsbygdsprogrammet ska bidra till att uppfylla den så kallade EU2020-
strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. Detta konkretiseras på EU-
nivån i följande sex prioriteringar för insatserna inom den gemensamma
jordbrukspolitikens andra pelare:

1. Kunskapsöverföring och innovation 
2. Jordbrukets konkurrenskraft
3. Organisationen av livsmedelskedjan samt riskhantering (inklusive

djurvälfärd)
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4. Jordbrukets miljöpåverkan
5. Klimatåtgärder
6. Social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden

Regeringens övergripande målsättning för landsbygdsprogrammet är ett
konkurrenskraftigt och miljöanpassat näringsliv i hela landet. Programmet
ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss
öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Programmet kommer vid starten 2014 ha en total budget på cirka 36
miljarder kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8
miljarder kronor från EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten
och resterande medel från andra offentliga finansieringskällor, främst
kommuner.

Fördelning av medel

Fördelningen av programmets medel per prioritering följer nedan:

1. Kunskapsöverföring och innovation, är en horisontell prioritering och
ska enligt regelverket inte ha någon egen budgetallkoring.

2. (jordbrukets konkurrenskraft) 8 %
3. (Korta livsmedelskedjor, djurvälfärd och riskhantering) 3 %
4. (Jordbrukets miljöpåverkan) 60 %
5. (Klimatåtgärder) 2 %
6. (Allmän landsbygdsutveckling) 21 %
7. (Administration) 4 %

Budgeten ska fördelas mellan ett flertal ersättningsformer. Den viktigaste
delen i programmet sett till budget är åtgärder för jordbrukets miljöpåverkan,
både att öka den positiva delen som biologisk mångfald och minska den
negativa som näringsläckage. Det nya programmet innehållet också en stor
förstärkning service och bredband jämfört med föregående programperiod.

Genom att inom ramen för Lokalt ledd utveckling (LLU) öppna upp för
samordnade insatser från alla fyra europeiska struktur- och
investeringsfonder (Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdfonden samt
Havs- och fiskerifonden) möjliggörs i den nya programperioden en större
helhetssyn på den lokala utvecklingen. Ytterligare en nyhet är införandet av
EIP, det europeiska innovationspartnerskapet för ett hållbart och
konkurrenskraftigt lantbruk, en ny arbetsmetod som syftar till att nyttiggöra
forskning och innovation på lantbruksområdet för det konkurrenskraftiga



lantbrukets räkning.



Artikel från Näringsdepartementet

Territoriell sammanhållning
diskuterades i allmänna rådet
Publicerad 19 november 2014 Uppdaterad 21 januari 2015

EU:s ministrar med ansvar för
sammanhållningspolitiken träffades i Bryssel den 19
november. De diskuterade bland annat den sjätte
rapporten om ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning.
Enligt fördraget ska sammanhållningsrapporter tas fram var tredje år för att
beskriva utvecklingen i unionens regioner och medlemsländer, samt följa upp
investeringar som gjorts inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet

Startskottet för EU:s struktur- och
investeringsfonder 2014-2020
Publicerad 11 november 2014 Uppdaterad 21 januari 2015

Idag lanseras struktur- och investeringsfonderna på en
konferens i Stockholm, arrangerad av Tillväxtverket.
EU:s struktur- och investeringsfonder är främsta
verktygen för att förverkliga Europa 2020 - EU:s
tillväxtstrategi.
Som ett led i arbetet med Europa 2020 har Europeiska rådet och
Europaparlamentet beslutat om ett gemensamt strategiskt ramverk för
regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och
fiskerifonden, de så kallade Europeiska struktur- och investeringsfonderna,
eller ESI-fonderna. Det innebär bland annat att en så kallad
partnerskapsöverenskommelse mellan medlemslandet och EU-kommissionen
tas fram.

Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument som syftar till att
effektivisera genomförandet av programmen för ESI-fonderna. Ett annat
viktigt syfte med partnerskapsöverenskommelsen är att förbättra
måluppfyllelsen för Europa 2020.

Sveriges partnerskapsöverenskommelse - 67 miljarder för
jobb och hållbar tillväxt

Den 29 oktober 2014 kom Sverige och EU-kommissionen överens om en
strategi för partnerskapsöverenskommelsen.

Partnerskapsöverenskommelsen beskriver hur Sverige planerar att använda
EU-medel inom ESI-fonderna under programperioden 2014-2020.
Sammantaget handlar det om cirka 67 miljarder kronor för satsningar som
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bidrar till att Europa 2020-målen nås och att EU:s och Sveriges
konkurrenskraft stärks.

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten
till arbetsmarknaden

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen
och synergierna mellan de olika fonderna, och därmed förenkla för de som
ska genomföra projekt och ansöka om EU-medel.

Lokalt ledd utveckling

I partnerskapsöverenskommelsen föreslår regeringen att medel från alla fyra
ESI-fonder ska finnas tillgängliga för arbete på lokal nivå inom ramen för
lokalt ledd utveckling (LLU). Under föregående programperiod fanns LLU
inom ramen för landsbygds- och fiskeriprogrammet. Under programperioden
2014-2020 avsätts även medel ur regionalfonden och socialfonden.

Samarbete mellan Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och
Jordbruksverket i fondgemensamma frågor

Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket har fått ett
regeringsuppdrag att fördjupa sitt samarbete kring fondgemensamma frågor i
syfte att effektivisera genomförandet och förenkla för projektägarna. Inom
ramen för uppdraget ska myndigheterna också inrätta former för samverkan
med andra myndigheter och berörda aktörer. Nätverket kommer att vara en
del i att säkerställa ett effektivt och samordnat programgenomförande.

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partneröverenskommelsen leds av Näringsdepartementet men
Näringsdepartementet ansvarar tillsammans med
Arbetsmarknadsdepartementet för att ta fram och förvalta
partnerskapsöverenskommelsen.

Under framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen har också två
remissmöten ägt rum i syfte att diskutera övergripande prioriteringar och



förankra partnerskapsöverenskommelsen med berörda aktörer.

Regeringskansliet ska säkerställa en fortsatt fördjupad samordning inom
ramen för partnerskapsöverenskommelsen. Verksamheter som idag finns hos
Landsbygdsdepartementet kommer, från och med årsskiftet 2014/2015, att
ingå i Näringsdepartementet. Detta möjliggör en bättre koppling mellan flera
av politikområdena inom partnerskapsöverenskommelsen.

 



Artikel från Näringsdepartementet

En livsmedelsstrategi för tillväxt i
hela livsmedelskedjan
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 05 februari 2015

Regeringen arbetar med att ta fram en
livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan,
från primärproduktion till konsument. En långsiktig
livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa
förutsättningar för hållbar tillväxt i hela
livsmedelskedjan. Arbetet med att ta fram en långsiktig
och hållbar livsmedelsstrategi kommer att starta under
2015.
Regeringen vill ta vara på landsbygdens möjligheter och förena en hållbar
utveckling med ekonomisk tillväxt, en grön tillväxt, som ger förutsättningar
för fler jobb och framtidstro i hela landet. Regeringen anser att en långsiktig
livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för
tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Omfattar hela matens värdekedja

Förslaget innebär att regeringen ska ta fram en strategi som omfattar hela
matens värdekedja, från primärproduktion till konsument. En långsiktig
livsmedelsstrategi ska öka matproduktionen i Sverige, stödja konsumenternas
efterfrågan på svensk och ekologisk mat och skapa sysselsättning på den
svenska landsbygden. Dessutom ska en livsmedelsstrategi vara ett stöd för
offentliga aktörer och deras arbete med offentlig upphandling och med att
erbjuda offentliga måltider av en god kvalitet.

I strategin ingår jordbruksnäringens utveckling, där den pågående
konkurrenskraftsutredningens betänkande kommer att övervägas. Ett viktigt

https://www.regeringen.se/


inslag är också åtgärder som leder till effektivisering och utveckling av
varumärken som har svensk livsmedelsproduktion som råvara. Där ingår
vidare frågan hur livsmedelsproduktionen ska anpassas till
klimatförändringarna samt våra nationella och internationella
klimatåtaganden.

Mer ekologiskt och stöd till export

Regeringen har höga ambitioner för att öka den ekologiska produktionen och
konsumtionen och avser därför att stärka förutsättningarna för det
ekologiska jordbruket i Sverige. Jordbruksnäringen och fiskenäringens
framtid är nära sammanbunden med livsmedelsindustrins förutsättningar att
växa och utvecklas. Det är därför också viktigt att fler företag ska kunna
exportera. Rådgivning, information och finansiellt stöd kan göra att fler
svenska företag kan ta steget ut på världsmarknaden, exportera sina
produkter och därmed kunna anställa fler. Det finns också utvecklingsbara
områden inom besöksnäringen med koppling till mat, jakt och fisketurism
som är viktiga att ta tillvara ut tillväxtsynpunkt. Resurser för utveckling av
nya produkter, måltidsupplevelser och internationell marknadsföring
kommer att avsättas inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Offentliga måltider ska hålla god kvalitet

Ett stort antal måltider serveras varje dag inom skolan sjukvården och andra
offentligt finansierade verksamheter som äldreboende. Att maten ska hålla
en god kvalitet är angeläget. Regeringen vill öka möjligheterna för den
offentliga sektorn att upphandla inte bara ekologiska, utan även
närproducerade livsmedel. Det är därför angeläget att lokala producenter får
en rimlig chans att delta i den offentliga upphandlingen av livsmedel.

Ur konsumentens synvinkel är det viktigt att maten är säker och att
konsumenterna ska kunna känna sig säkra på att den information man får om
livsmedel är korrekt, såväl i butik som på restaurang. Det ska vara enkelt att
göra medvetna val. Den offentliga livsmedelskontrollen har en viktig roll för
såväl producenter och konsumenter och ska vara effektiv och likvärdig i hela
landet.



Artikel från Näringsdepartementet

Torskkvoterna minskar i Östersjön
Publicerad 13 oktober 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

EU:s fiskeministrar beslutade den 13 oktober om kvoter
för fisket i Östersjön för år 2015. Beslutet innebär
minskade kvoter för både östra och västra beståndet av
torsk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i
rådsmötet i Luxemburg.
 Efter svåra förhandlingar har vi lyckats nå en överenskommelse som
innebär ett mer hållbart fiske i Östersjön. Givetvis krävs det ytterligare
åtgärder, men vi tar nu viktiga steg mot att uppfylla de mål som satts upp
inom ramen för EU:s nya fiskeripolitik, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht efter sitt första rådsmöte.
Rådet beslutade bland annat följande kvoter:

* Torsk i västra Östersjön om 15 900 ton, dvs. en sänkning med 6,5 procent
* Torsk i östra Östersjön om 51 429 ton, dvs. en sänkning med 22 procent
- Utgångspunkten för flera Östersjöländer var  oförändrade kvoter för torsk i
Östersjön, vi är därför glada över att vi lyckades påverka slutresultatet i en
mer hållbar riktning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Från och med 2015 införs också den så kallade landningsskyldigheten i
Östersjön som innebär att ingen fisk får kastas överbord utan all fångst måste
föras i land.

- Alla fångster räknas till skillnad från tidigare år av från kvoten. Beslutet
utgör således en större kvotsänkning för torskbestånden i Östersjön än vad
procentsiffran ger uttryck för, säger Sven-Erik Bucht.

https://www.regeringen.se/

