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För att kunna stå sig starkare i konkurrensen med våra europeiska grannar
stärker nu Sverige och Finland samarbetet kring livsmedelsexporten.
Tillsammans vill vi skapa bättre förutsättningar för en ökad
livsmedelsproduktion och en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Därför
lanseras idag i Helsingfors en svensk-finsk samarbetsstrategi för ökad
livsmedelsexport.

Sverige och Finland har många likheter, något som vi kan anamma när det
gäller livsmedelsproduktion och livsmedelsexport. Det handlar om rena,
säkra och högkvalitativa livsmedel med hög innovationsgrad. Det är också
värden som vi vet efterfrågas av allt fler på exportmarknaden vilket ger goda
förutsättningar för att öka exporten. Ett strategiskt samarbete mellan Finland
och Sverige, som är två mindre europeiska länder, kan göra att vi skapar oss
ett bättre utgångsläge för att vinna fler affärer och nå ut till fler konsumenter
globalt.

Sverige exporterar idag livsmedel för ett värde av cirka 49 miljarder kronor
(när man bortser från den norska transitlaxen) och Finland för cirka 16
miljarder kronor. Genom att öka exporten så får svenska och finska
livsmedelsföretag en mer stabil grund att stå på, vilket gynnar företagen, och
jobben som framför allt är på landsbygden.

I Sverige lanserades förra året en blocköverskridande livsmedelsstrategi med
sikte på 2030 som syftar till att skapa en ökad livsmedelsproduktion på ett
hållbart sätt. En viktig nyckel för att nå detta är en ökad livsmedelsexport.

https://www.regeringen.se/


Därför gjorde regeringen i slutet på förra året en historisk satsning på
livsmedelsexport och satsar 48 miljoner kronor 2018.

Den finska regeringen presenterade en matpolitisk rapport 2017. Rapporten
pekar ut politiska mål och prioriteringar för vilka aktiviteter som ska göras så
långt fram som till 2030. Regeringen, parlamentet och alla aktörer inom
livsmedelssektorn ställer sig bakom att man ska nå målen och uppfylla
prioriteringarna. Ett av målen är en ökad livsmedelsexport. För att uppnå en
ökad livsmedelsexport har den finska regeringen lokaliserat cirka 50 miljoner
kronor till framför allt Business Finland och det finska livsmedelsverket,
Evira.

Samarbetet för en ökad livsmedelsexport ska bidra med ett strategiskt utbyte
mellan våra länder för att lära av varandra men innebär samtidigt ett antal
konkreta aktiviteter:

• Vi ska skapa en gemensam samlingspaviljong vid mässor där det finns ett
mervärde att framhäva de nordiska värdena. Idag arbetar både Sverige och
Finland under nationella koncept på stora livsmedelsmässor runt om i
världen. För att skapa ett större intresse och nätverk är ett samarbete under
ett gemensamt koncept en möjlighet som vi har identifierat. Exempelvis, vi
ska etablera och skapa konkurrenskraftiga Nordic Food Business Days i
Hong Kong och USA. Detta är tillfällen som framhäver
livsmedelproduktionen i respektive land och som skapar en bra gemensam
plattform att nå ut till inköpare och distributörer.

• Vi ska samarbeta för att finna gemensamma e-handelslösningar och digitala
plattformar på tillväxtmarknader. Det finns en stor potential för
livsmedelsexporten i att arbeta med e-handelslösningar. I Japan handlas
exempelvis 21 procent av alla livsmedel online. Tillsammans tittar vi på
möjligheten att ha gemensamma e-handelssidor för att locka köpare av
nordiska livsmedelsprodukter.

• Vi utforskar möjligheten till att samarbeta kring logistik och hur vi i
praktiken kan erbjuda möjligheter för företag att samarbeta för att
exempelvis dela en container med varor.

• Vi ska skapa ett utökat utbyte av kunskap och information för offentliga
aktörer för att därigenom skapa ökade förutsättningar för en ökad försäljning
runt om i världen, bland annat utbyte med hur man kan samarbeta med
marknadstillträde runt om i världen. Vi kommer även att organisera
erfarenhetsutbyte vad gäller arbetsmetoder, strategier och prioriteringar.



Det är viktigt för jobben inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin i
både Finland och Sverige att livsmedelsföretagen är konkurrenskraftiga på
exportmarknaden. Det är en hård konkurrens på den globala
livsmedelsmarknaden och många länder vill nå nya tillväxtmarknader i
exempelvis Asien. Med den här samarbetsstrategin hoppas vi kunna flytta
fram positionerna ytterligare för våra länder på den globala marknaden.

Vi arbetar båda med att få marknadstillträde till länder utanför EU, till
exempelvis den kinesiska marknaden. Kina är världens största
fläskköttskonsument och vi kan lära av varandra att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för vår livsmedelsbransch. Ett annat befintligt
samarbete gäller export av lingon- och blåbärsprodukter till Kina.
Tillsammans kan Finland och Sverige skapa bättre förutsättningar av
exportmöjligheter som öppnas av EU:s frihandelsavtal.

Men det är livsmedelsföretagen som måste göra det verkliga arbetet, vi kan
endast erbjuda en möjlighet till en gemensam samarbetsstrategi och bidra
genom att öppna politiska dörrar. Därför uppmanar vi livsmedelsbranschen
att ta del av denna möjlighet.

Tillsammans, genom samarbete mellan våra länder och mellan det offentliga
och det privata, skapar vi nya vägar för att öka vår livsmedelsproduktion och
öka livsmedelsexporten. Det är viktigt för jobben och för tillväxten.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Sverige

Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, Finland



Debattartikel från Näringsdepartementet

”Lägg partitaktiken åt sidan för
landsbygdens bästa”
Publicerad 21 mars 2018

Publicerad som replik i DN DEBATT den 20/3 2018.
LRF skriver självkritiskt om behovet av förändrad syn på landsbygden. Och
det är sant, det finns behov av självkritik. Det gäller framförallt de politiska
partier som har haft makten i Sverige under de senaste decennierna. Mycket
av den outnyttjade potential som finns på landsbygden kan förklaras med
tidigare regeringars bristande landsbygdsfokus. Regeringen vill sluta klyftan
mellan land och stad. Men det kräver samarbete och att vi lägger
partitaktiken åt sidan för landsbygdens och hela Sveriges bästa.

LRF skriver träffande om hur stad och land behöver varandra. Jag har varit
landsbygdsbo i hela mitt liv och instämmer med LRF:s beskrivning av
landsbygdens möjligheter och utmaningar, och det ömsesidiga beroende som
finns mellan stad och land. Som LRF skriver behöver vi också tänka nytt
kring främjandet av landsbygdens utveckling. Den svenska modellen bygger
inte bara på trygghet och social rättvisa, utan också på att vi tar oss an
samhällsutmaningar med nya angreppssätt och tekniker. Det är också därför
teknikutveckling, digitalisering och innovation är några av de viktigaste
delarna i den landsbygdsproposition som regeringen nu har presenterat. Det
är avgörande delar för jobben och företagande på landsbygden.

Med anledning av propositionen satsar regeringen under 2019–2020
exempelvis nära 800 miljoner kronor på att ytterligare stödja
teknikutveckling och digitalisering bland företag på landsbygden. Vi satsar
90 miljoner på att fler företag på landsbygden ska kunna samarbeta med
forskarmiljöer för att kunna utveckla sina idéer och ta del av ny kunskap. Vi
satsar också 40 miljoner på att underlätta investeringar för att etablera
fjärrundervisning i byskolor.
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Men även arbetet med vad som kan betraktas som den traditionella
landsbygdspolitiken måste fortsätta och intensifieras. Vi behöver exempelvis
fortsätta den historiska satsningen på 5,5 miljarder på bredband i hela landet.
Vi måste fortsätta med investeringar för att kommersiell service ska finnas på
landsbygden. Vi behöver också fortsätta att satsa på vägnätet så att företag
kan bedriva sin verksamhet och boende kan tas sig till jobb och skola.

Det är viktig att de reformer som regeringen har inlett består över tid och att
politiska partier prioriterar landsbygden även efter valet. Det är därför
glädjande att flera partier nu fört upp landsbygden på sin politiska agenda.
Men samtidigt saknar vi det politiska klimat som behövs för långsiktig
förändring. Det händer i dag att politiska partier lämnar förhandlingsbordet
innan de har sett förslagen med kommentaren "att det är för lite". Det duger
inte. Det är inte att ta ansvar.

Vår udd är inte riktad mot oppositionen i landsbygdsfrågor, utan mot vad
tidigare regeringar - röda som blå – har gjort och inte gjort. Vi vill samarbeta
brett för att skapa långsiktighet i landsbygdspolitiken. Tillsammans kan vi
göra den hemläxa som borde ha gjorts tidigare.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)



Debattartikel från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar förslag till
moderniserad djurskyddslag
Publicerad 10 januari 2018

DN Debatt 10 januari 2018
Sverige är ett föregångsland när det gäller djurhälsa, djurskydd och
djurvälfärd och regeringens ambition är att vi ska fortsätta att vara det. Vi är
därför väldigt stolta och glada över att idag kunna presentera ett förslag till
en helt ny djurskyddslag.

Den nuvarande djurskyddslagen har funnits i nästan 30 år och djurhållningen
har utvecklats i positiv riktning sedan lagen tillkom 1988. Uppfattningen om
vad som är en acceptabel djurhållning har flyttats fram avsevärt och lagen
har sedan sin tillkomst ändrats och kompletterats vid flera olika tillfällen.

Regeringen har nu tagit ett helhetsgrepp om lagen och avser den 11 januari
fatta beslut om ett förslag till Lagrådet till en helt ny uppdaterad och
moderniserad djurskyddslag. Den nya lagen bygger i huvudsak på
Djurskyddsutredningens förslag (SOU 2011:75). De grundläggande reglerna i
lagen kompletteras av ytterligare bestämmelser i djurskyddsförordningen och
i myndighetsföreskrifter. Regeringens förslag till ny djurskyddslag visar
tydligt att vi har rört oss ytterligare ett steg i riktning mot en bättre
djurvälfärd. Den nya lagen inleds med en ny bestämmelse som gör det tydligt
att lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god
djurvälfärd och respekt för djur.

Den historiskt sett så viktiga bestämmelsen om naturligt beteende har
förtydligats i den nya lagen. Kravet på naturligt beteende kan beskrivas som
att djur ska få utföra sådana beteenden som krävs för att djuren ska må bra
fysiskt och psykiskt eller som är viktiga för deras välfärd. I linje med detta
föreslår regeringen att det av den nya bestämmelsen om naturligt beteende
ska framgå att djur ska få utföra sådana beteenden som de är starkt
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motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. I den nya lagen
ställs även krav på att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett
sådant sätt att deras välfärd främjas samt ett krav på att beteendestörningar
ska förebyggas.

Vi vet att en god kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning i
praktiken. Därför vill vi lyfta fram betydelsen av kunskap. I regeringens
förslag har detta kommit till uttryck genom ett nytt krav på att alla som tar
hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade
katter. Att det idag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn
och omvårdnad rimmar illa med grundsynen i djurskyddslagstiftningen. Om
problemet får fortgå utan åtgärder riskerar dessutom synen på vad som är en
god och ansvarsfull djurhållning på sikt att urholkas.

Regeringen föreslår därför att det införs ett uttryckligt förbud mot att överge
djur av tamdjursarter. Det ska också framgå klart och tydligt att övergivna
och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Det tydliggörs också att
samhället har ett ansvar för att ingripa till skydd för katter utan ägare. Om
man inte kan hitta en person som är ansvarig för katten har länsstyrelserna
en skyldighet att ingripa, eftersom katter som överges eller föds i det vilda
har en mycket dålig djurvälfärd.

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att införa ett krav på
märkning och registrering av katter och regeringen ser att det skulle kunna
underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. I
djurskyddsutredningen fanns inte tillräckligt underlag för att gå vidare med
detta. Därför kommer regeringen att särskilt utreda frågan om märkning och
registrering av katter.

I den nya lagen föreslås flera åtgärder för att stärka skyddet för djur i
samband med träning och tävling. Det föreslås bland annat ett nytt förbud
mot lidande vid träning inför och deltagande i prov med djur samt ett skärpt
förbud mot dopning. Det nuvarande förbudet mot att aga och överanstränga
djur, kompletteras med ett förbud mot att tillfoga djur skada och mot att
använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada.

Djurskyddsutredningen bedömer i sitt betänkande att det saknas praktiska
förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som
tillåter djuren att bete sig naturligt. Regeringen delar den bedömningen och
vill därför utvidga förbudet mot vissa djur på cirkus med dessa arter genom



en förordningsändring.

En annan viktig fråga är att få till stånd lämpliga och proportionerliga
straffsatser för brott mot djur. Regeringen planerar mot den bakgrunden att
tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda frågan.
Regeringen föreslår även att det ska bli möjligt för bland annat personal inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla allvarliga
djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Det
är viktigt för att komma tillrätta med djur som far illa i våra hem.

Att förbättra förhållandena för pälsdjuren är också en prioriterad fråga för
regeringen. Flera utredningar och rapporter har visat att hållningen av mink
haft betydande problem avseende möjligheterna till naturligt beteende
Regeringen har därför beslutat att vid sidan om förslaget till den nya
djurskyddslagen ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos
minkar inom pälsdjursproduktionen. Vi kommer därmed att få en klar bild
över hur djurskyddsläget för minkar ser ut, om djuren ges möjlighet att bete
sig naturligt och om det finns anledning till förbättringsåtgärder.

Sverige ska ha ett gott djurskydd och en hög djurvälfärd. Det betyder att
utformning och tillämpning av regelverket för djurskydd också har stor
påverkan på det svenska lantbruket. I arbetet med den nya lagen har vi noga
sett över konsekvenser för lantbrukare och andra djurhållande företag.
Denna nya djurskyddslag visar att det går att ta steg mot en bättre
djurvälfärd utan att hämma svenska lantbrukares konkurrenskraft eller
arbetet med att öka livsmedelsproduktionen.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat samt vice statsminister



Debattartikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Våra fotbollsplaner – ett hot mot
miljön
Publicerad 19 december 2017

Debattartikel i Aftonbladet, den 19 december 2017
Varje minut hamnar skräp motsvarande en full sopbil i världshaven – mycket
av det är plast. Det kan handla om engångsartiklar som används i några
sekunder, sedan slängts i naturen och till slut hamnat i haven där de flyter
omkring i hundratals år. Om vi inte gör något varnar forskare för att det kan
finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Plast är ett sällsynt hållfast material vilket gör det väldigt användbart, men
potentiellt också väldigt skadligt. När stora plastartiklar till slut bryts ned blir
de så kallade mikroplaster. Sådana påträffas i de flesta vattendrag i hela
världen och de kan ofta ta upp miljögifter och skada livet i vattnet. Till slut
kan mikroplasten hamna i fisken på våra tallrikar, eftersom fiskarna tror att
partiklarna är mat.

Regeringen arbetar intensivt emot spridningen av mikroplaster. Tack vare en
svensk kartläggning vet vi nu vilka källorna till mikroplaster är. Slitage från
däck och vägar har visat sig vara en stor del av problemet. Det samma gäller
konstgräsplaner, på vilka tonvis med gummigranulat årligen tillsätts för att
underlaget ska ha rätt egenskaper. Granulatet sköljs med tiden av planen, till
exempel när det regnar eller när man snöröjer, och hamnar i vattnet.

På grund av den stora spridningen är det tyvärr inte förvånande att det visat
sig förekomma partiklar av mikroplast i dricksvattentäkter som Mälaren och
Vättern. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det finns nu ett stort
behov av att undersöka frågan om mikroplast i dricksvattnet i Sverige.

Regeringen ger nu tre svenska myndigheter i uppdrag att stärka sitt arbete
kring mikroplaster:
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Statens Väg- och transportforskningsinstitut ska ta fram ytterligare
kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet. Det handlar till
exempel om hur däck- och vägmarkeringar slits och hur stor andel av
partiklarna som når vattenmiljön.
Naturvårdsverkets uppdrag fokuserar på konstgräsplaner. De ska
undersöka om det bör tas fram särskilda regler som styr hur planerna ska
anläggas och skötas för att minska utsläppen av mikroplaster.
Livsmedelsverket ska sammanställa kunskap om hälsorisker med
plastpartiklar i dricksvatten. Dessutom ska de kartlägga om sådana
föroreningar är vanliga i Sverige och vid behov lämna förslag på
åtgärder.

I budgeten för 2018 har regeringen och Vänsterpartiet presenterat en
satsning mot plast om 100 miljoner kronor per år. Regeringen förbereder ett
nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av och
har tillsatt en stor plastutredning som tillsammans med två myndigheter ska
lämna förslag på konkreta åtgärder.



Debattartikel från Näringsdepartementet

"Så ska vi få butikerna på landet
att överleva"
Publicerad 19 oktober 2017

Debattartikel av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
och Eva Pettersson, vd för Axfood Närlivs, Aftonbladet
den 14 oktober 2017.
Den service som många lanthandlare runt om i Sverige erbjuder är en viktig
förutsättning både för att invånarna ska kunna bo kvar och verka på
hemorten samt för tillfälliga besökare och sommargäster. Det behövs därför
satsningar som motverkar att butiker på landsbygden läggs ned och som
möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten. Genom
regeringens budgetproposition ges handlare runt om i hela landet framtidstro
och optimism.

En levande landsbygd är avgörande för hela vårt lands utveckling. På många
orter är lanthandeln navet i byn men under flera år såg utvecklingen mörk ut
då många butiker tvingades stänga på grund av tuffa ekonomiska
förutsättningar. För att vända den utvecklingen har regeringen sedan 2016
satsat 35 miljoner per år på driftsstöd till kommersiell service i glesbygd.

I budgetpropositionen för 2018 kommer stödet att permanentas och på så
sätt säkrar vi tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta
glesbygderna. Dessutom kommer stödet att öka med ytterligare 35 miljoner
kronor årligen under 2018 och 2019. Det innebär en rejäl och välbehövlig
förstärkning för lanthandlare runt om i landet.

Många lanthandlare fungerar som en servicepunkt där du, förutom att kunna
handla mat, också kan hämta ut paket, beställa varor från Apoteket och
Systembolaget, ta del av grundläggande betaltjänster och få information om
kommunen. På många mindre orter är butiken även den självklara sociala
mötesplatsen och är även viktig för tillfälliga besökare och sommargäster.
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I sådana särskilt utsatta och sårbara glesbygder är förutsättningarna mer
besvärliga med längre avstånd och lägre befolkningstäthet. Där är det viktigt
att staten tar ett särskilt ansvar för att medborgare och näringsliv har tillgång
till en grundläggande nivå av kommersiell service.

Regeringen har därför tillfört landsbygdsprogrammet 750 miljoner kronor
under perioden 2014 - 2020 för just detta ändamål. Det handlar om medel till
investeringar, kompetensutveckling för företagare som säljer dagligvaror
eller drivmedel samt för lokal serviceutveckling.

Tillväxtverket har konstaterat att satsningarna på kommersiell service och
bensinmackar i glesbygd har varit uppskattade och att de har bidragit till att
nedläggningen av butiker på landsbygden har stannat upp och nu satsar
handlarna framåt för att utveckla sina butiker. Nyvunnen trygghet och
framtidsoptimism har resulterat i satsningar på bland annat renoveringar,
utbyggnader, investeringar i miljöeffektiva frysar och kylar, nystartad
kaféverksamheter, utökade sortiment, nyanställningar och generösare
öppettider.

De mindre butikerna i våra gles- och landsbygder har många utmaningar att
brottas med. Befolkningsutveckling och förändrade boendemönster, ökad
arbetspendling, ändrade köpvanor och effektiviseringar inom handeln är
några av utmaningarna.

Det har sammantaget blivit svårare för små butiker att konkurrera med
utbud, annan service och priser. Därför är det viktigt att tillgången till
kommersiell service på landsbygden ges nödvändiga förutsättningar för att
kunna fortsätta att serva lokalbefolkningen. År 2016 beviljades totalt 140
miljoner kronor till kommersiell service. Det är mer än en fördubbling av
medlen jämfört med år 2015.

Tillgänglighet till kommersiell service är grundläggande för att människor ska
kunna bo, jobba och driva företag i hela landet. Det är viktigt dels för
människans frihet att kunna bosätta sig var hon vill, dels för att mycket av
produktionen inom de gröna näringarna sker på landsbygden. Då måste
människor också kunna bo där under rimliga förutsättningar.
Landsbygden och lanthandlarna förtjänar stabila och förutsägbara spelregler.
Med betydande satsningar på service i gles- och landsbygder tas ett viktigt
steg för att hela Sverige ska fortsätta att utvecklas.

Sven-Erik Bucht,



landsbygdsminister

Eva Pettersson,

vd Axfood Närlivs



Debattartikel från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Branschen viktig för
livsmedelsstrategins
förverkligande
Publicerad 05 juni 2017

Göteborgsposten, den 2 juni 2017
I januari fattade regeringen beslut om Sveriges första livsmedelsstrategi, i
juni klubbas de övergripande målen i riksdagen. Fokus för politikens
inriktning är att skapa ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och ökad
hållbar produktion inom hela livsmedelskedjan. Beslutet är möjligt efter en
bred överenskommelse med sju av åtta riksdagspartier om målen för
livsmedelsstrategi fram till 2030. Riksdagsbeslutet ger en tydlig signal om att
livsmedelssektorn är en av våra viktiga framtidsbranscher. Med en
livsmedelsstrategi på plats har mat och jordbruk potentialen att bli Sveriges
nästa framgångssaga.

Den tidigare regeringen gjorde viktiga insatser för att uppmärksamma och
stärka livsmedelssektorn genom Matlandet Sverige. Vi vill ta det ett steg
längre och ge ännu bättre förutsättningar för en livmedelssektor i framkant.
Det innebär att forskning, utveckling och innovation behöver stärkas i
livsmedelskedjans alla led - från produktion, via förädling, distribution och
försäljning till slutlig konsumtion och export. En utveckling som sätter
konsumentens behov och framtidens utmaningar i centrum kommer att
gynna företag och människor i hela Sverige.
Men våra visioner kan inte bara nås genom politiska beslut, arbetet måste på
motsvarande sätt bäras av branschen.

I somras tillsatte därför regeringen en kontaktperson gentemot näringen.
Uppdraget var tydligt. Kontaktpersonen skulle kartlägga och väcka intresse
hos livsmedelskedjans aktörer till att ta egna initiativ för att bidra till
livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och
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ökad hållbar produktion. Slutsatserna från arbetet blev tydligt; för att hela
livsmedelskedjan ska utvecklas är det nödvändigt att näringen hittar ett
bättre och mer kraftfullt sätt för att agera tillsammans. Kontaktpersonen
föreslog därför att företagen tillsammans skulle bilda en organisation och
kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller innovationskraft och
kompetensförsörjning.

Vi delar de här slutsatserna. Livsmedelssektorn är Sveriges fjärde största
industrigren och vi är övertygade om att vi behöver är en ökad samverkan
mellan livsmedelsskedjans olika aktörer. Det gäller företag,
branschorganisationer, akademi och myndigheter. Motsvarande samverkan
finns inom andra branscher och är en viktig anledning till framgångarna för
exempelvis den svenska stål- och järnindustrin.

Till vår stora glädje ser vi att många inom livsmedelsbranschen delar synen
på behovet av ökad samverkan. Ett flertal företag och branschaktörer har
förklarat sig beredda att påbörja en process för att etablera en
samverkansorganisation med målet att skapa en livsmedelskedja i
världsklass. Därför har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att aktivt
stötta branschens etablering av en sådan gemensam organisation, som ägs
och drivs av företagen själva.

Vi går nya tider till mötes. Vi har en unik livsmedelsstrategi på plats. Och
tillsammans med livsmedelssverige lägger vi nu grund för att bygga
motsvarande samverkansarena som finns på många andra områden. En
samlad och starkare livsmedelssektor är till nytta för hela Sverige, för
ekonomin, för jobben och utvecklingen på både landsbygder och i städer.

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
minister för högre utbildning och forskning 
Helene Hellmark Knutsson



Debattartikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Världen måste öka takten för att
rädda haven
Publicerad 05 juni 2017

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 5 juni 2017 av
Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat, Sven Erik Bucht,
landsbygdsminister, Karolina Skog, miljöminister, och
Anna Johansson, infrastrukturminister.
På måndagen invigs FN:s havskonferens, The Ocean Conference, som
Sverige tillsammans med Fiji och små önationer tagit initiativ till. Det är det
största möte världen någonsin hållit för haven och det kommer i en tid då det
krävs en global kraftsamling för att bryta den negativa utveckling vi ser i
världshaven. Från svensk sida kommer vi att göra vårt yttersta för att samla
världen kring konkreta åtgärder för haven. I en tid när USA väljer att isolera
sig från Parisavtalet är det än viktigare att andra länder samlas och tar
ledarskap för att klara utmaningarna som vi endast kan lösa gemensamt.

Situationen för haven är kritisk. 30 procent av de globala fiskebestånden är
överfiskade och 60 procent är fullt utnyttjade. Att haven fylls med plast och
annat skräp är ett snabbt växande problem. Försurning och uppvärmning av
havet till följd av klimatförändringarna riskerar att allvarligt skada hela eko‐
systemen. Samtidigt saknas det i dag tillräckligt med kunskap för att helt
kunna greppa konsekvenserna av de påfrestningar som haven nu utsätts för.

Utvecklingen påverkar oss alla, men allra hårdast drabbas många av
världens minst utvecklade länder och små önationer. För dem är det en
direkt fråga om överlevnad då de riskerar att hamna under havsytan. Vi ser
även allt tydligare spår här hemma av förstörelsen. En av de hårdast
drabbade kusterna i Europa är vår svenska Bohuskust, där 8 000 kubikmeter
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plast flyter i land årligen.

För knappt två år sedan antog FN:s samtliga medlemsländer den historiska
resolutionen Agenda 2030, med de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Agenda 2030 vilar på insikten om att vi inte längre kan ha en ekonomisk
utveckling som sker på bekostnad av miljön. Fattigdomsbekämpning måste
gå hand i hand med klimatåtgärder och hållbar användning av naturresurser.

Världens arbete med de 17 globala målen har generellt sett gått framåt, men
för mål 14, som handlar om levande och friska hav och marina resurser, är
trenden tyvärr den motsatta. Nu tar Sverige tillsammans med Fiji ledarskap i
det globala havsarbetet. Havskonferensen blir en plattform för
kunskapsutbyte och en möjlighet till handling i form av nya partnerskap och
innovation. Vi förväntar oss ett stort deltagande från FN:s samtliga
medlemsländer men också från näringsliv, civila samhället, forskarsamhället
och regionala och lokala samarbeten. Vi förväntar oss även ett stort antal
frivilliga åtaganden som dessa aktörer kommer att lova att genomföra. Det är
dags att ta fram att-göra-listan för att rädda världshaven.

Inför och under konferensen annonserar regeringen drygt 20 svenska
åtaganden som ska bidra till en hållbar utveckling för haven. Sverige
fokuserar särskilt på tre områden: 

1. Marint skräp. För att komma till rätta med problemet med nedskräpning i
haven behövs nya miljösmarta material, mindre avfall och större kapacitet
för att samla in det skräp som hamnat i haven.

Regeringen:

vill öka det statliga stödet till strandstädning och ge ökade resurser till
kommunernas arbete med att förhindra att mikroplaster sprids till
vattendrag och hav.
förbereder ett nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter
som sköljs av, och uppmanar länderna runt Östersjön och Nordsjön att
göra detsamma.
satsar på innovation och utveckling av nya hållbara material och plaster.
har beslutat om en ny förordning om plastbärkassar som gör att
dagligvaruhandeln måste informera om kassarnas miljöpåverkan och
fördelarna med en minskad förbrukning.

2. Ökad kunskap om klimatförändringarnas påverkan på haven samt
stärkt anpassningsförmåga. Det är avgörande för den biologiska



mångfalden i havet att klimatförändringarna hejdas och att ekosystemen
värnas. Den viktigaste åtgärden är att minska utsläppen av växthusgaser.
Men det kommer också behövas mer kunskap om de nya påfrestningar som
klimatförändringarna innebär.

Regeringen:

har satt upp som mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser senast år 2045.
inrättar fler marina skyddade områden och stärker arbetet med
kunskapsinhämtning och forskning. Andelen marint skyddade områden
har bara det senaste året ökat från 7 procent till omkring 14 procent.
ökar stödet för att rädda korallreven och minska försurningen av haven
liksom stödet till utvecklingsländer för att lokala kustsamhällen ska stå
bättre rustade mot effekterna av klimatförändringarna.

3. En hållbar blå ekonomi. Att utgå från ett ekologiskt hållbart
resursutnyttjande skapar utveckling och möjligheter för näringar som fiske,
sjöfart, maritim industri, vattenbruk och havsbaserad energi.

Regeringen:

vill stärka den svenska kvalitetssjöfarten. Regeringen satsar på att främja
en överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart.
genomför just nu den maritima strategin som berör områden som friskt
och säkert hav, internationellt samarbete samt förutsättningarna för de
maritima näringarna.
driver på arbetet i FN:s sjöfartsorganisation IMO där en rad positiva
åtgärder nyligen har beslutats för att minska sjöfartens miljö- och
klimatpåverkan.
ökar stödet till utvecklingsländer för att motverka olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske.

Globalt samarbete är avgörande för att vända den negativa utveckling som
vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta
fram en ny global strategi för klimat, miljö och hav mellan 2018 och 2022
som totalt omfattar mellan 4,5 och 7 miljarder kronor.

Friska och levande hav är en förutsättning för vår överlevnad och vår
välfärd. Därför måste vi öka takten i det globala havsarbetet. Vi fyra ska
göra allt vi kan för att konferensen ska bli det startskott som behövs för att
rädda världens hav.



Isabella Lövin 
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Sven Erik Bucht
Landsbygdsminister

Karolina Skog 
Miljöminister

Anna Johansson
Infrastrukturminister

 



Debattartikel från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Gott nytt fiskeår
Publicerad 27 december 2016 Uppdaterad 27 december 2016

Debattartikel av Isabella Lövin, Sven-Erik Bucht och
Ann Linde i Upsala Nya Tidning den 27 december.
På samma sätt som man en gång trodde att jorden var platt har man trott att
haven är oändliga. Hur mycket man än fiskade skulle det ändå alltid finnas
fisk. Hur mycket skräp man än slängde ut i haven skulle det ändå aldrig
komma tillbaka.

Nu vet vi att vi hade fel. Enligt FN:s siffror är nästan 60 procent av världens
fiskebestånd fullt utnyttjat eller överfiskat.

En fullständig överblick saknas, eftersom runt 15 procent av det globala
fisket sker illegalt. Siffrorna är skrämmande. Ett levande hav med hållbara
fiskbestånd är centralt för havets ekosystem men också för världens
livsmedelsförsörjning.

Fiskbestånden känner inte några nationsgränser, överfiske är en global
utmaning och därmed alla länders ansvar.

Liksom i klimatfrågan är de viktigaste framstegen bara möjliga genom
internationellt samarbete. 2017 blir ett viktigt år för det hållbara fisket
genom processer i såväl FN som WTO.

När FN i september 2015 antog Agenda 2030 fanns hållbara hav med som
ett av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Det är en stor framgång att ansvaret för världshavens många komplexa
utmaningar nu på allvar har flyttats upp på den globala dagordningen.

Hållbarhetsmål 14, om bevarandet av haven och de marina resurserna, är
helt centralt i det internationella arbetet som nu fått ny kraft.
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Därför har den svenska regeringen tillsammans med Fiji tagit initiativ till en
stor FN-konferens om mål 14 i New York i juni 2017. Konferensen, dit
uppemot 8 000 delegater från hela världen väntas komma, blir den första på
hög nivå som fokuserar på ett enskilt mål i den nya hållbarhetsagendan.
Konferensen fokuserar på det som världen redan enats kring och ännu inte
lyckats genomföra, men också på nya utmaningar som plastskräp och
försurning.

I dag finns inget FN-organ som jobbar med haven på ett samlat sätt. Därför
behövs konferensen, för att samla momentum och driva på arbetet som
hittills gått alldeles för långsamt.

En av de viktigaste åtgärderna för att nå hållbarhetsmål 14 är att förbjuda
fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

Här spelar förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen, WTO, en
avgörande roll. Regeringen, genom oss tre undertecknande statsråd, skrev nu
i december brev till EU-kommissionen i syfte att EU ska ansluta sig till FN-
organisationernas (Unctad, FAO och Unep) gemensamma uttalande om
förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

Syftet är att få ytterligare fart på förhandlingarna för en multilateral
överenskommelse i WTO.

En överenskommelse om förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett
ohållbart fiske bör finnas med på dagordningen inför WTO:s nästa
ministerkonferens som sker i Buenos Aires i december 2017. Sverige har
också bidragit till en studie som ska analysera hur resultatet i WTO-
förhandlingarna om fiskesubventioner kan gynna de fattigaste länderna.

Det är viktigt att se att framsteg är möjliga när man jobbar ihop
internationellt. Sverige har länge drivit på för att EU ska ha ett större fokus
på hållbarhet i fiskeförvaltningen. Arbetet ledde till flera viktiga förändringar
i mer hållbar riktning när EU:s fiskeripolitik reformerades år 2013.

Sedan dess har flera av EU:s gemensamma bestånd återhämtat sig och fiskas
nu på hållbara nivåer.

Sverige har också länge arbetat aktivt för att göra EU:s
fiskepartnerskapsavtal med utvecklingsländer mer hållbara. Exempelvis
ställs det numer krav på att EU-fartyg enbart får fiska om det finns ett
dokumenterat överskott av fisk. En fastslagen andel av betalningen för



fiskerättigheterna ska också gå till att utveckla och stärka
utvecklingsländernas nationella fiskeriförvaltning.

Friska hav och livskraftiga fiskbestånd är grundläggande för vår miljö och för
att bekämpa fattigdom, trygga livsmedelsförsörjning och skapa välstånd för
miljoner människor. Nästa år kommer världens länder ha chans att ta beslut
som kan stödja en hållbar utveckling i världen. Regeringen kommer under
2017 att fortsätta arbeta aktivt för att nå framsteg som säkrar levande hav
med hållbara fiskbestånd – i New York i juni och i Buenos Aires i december.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Ann Linde, EU- och handelsminister



Debattartikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Mer riskkapital åt ny hållbar teknik
Publicerad 24 oktober 2016 Uppdaterad 24 oktober 2016

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, debattartikel i
Ny Teknik, 21 oktober 2016.
Sverige ska ha höga ambitioner och vara ledande i omställningen till en
klimatsmart ekonomi – regeringen har därför etablerat en grön
investeringsfond för att accelerera omställningen till en hållbar ekonomi.
Detta gör vi för att Sverige ska behålla sin ledande position inom miljöteknik
även i framtiden.

Parisavtalet har satt ambitionsnivån. Den globala temperaturökningen ska
hållas så långt under två grader som möjligt. När världens alla länder nu på
kort tid ska ställa om från fossila bränslen till förnyelsebart krävs nya
tekniska lösningar som ännu inte är uppfunna.

Miljöteknikutvecklingen går idag mycket snabbt. Nya innovationer som
minskar energiförbrukning kombinerat med stora framsteg inom förnyelsebar
energi håller på att konkurrera ut fossila bränslen på många marknader.
Många nya företag står redo inför ytterligare tekniksprång och därmed kunna
leverera morgondagens lösningar för en omställning i energisektorn.

Teknikintensiva företag skiljer dock ut sig mot andra företag på så sätt att det
kräver en annan typ av långsiktighet, vilket gör att det privata kapitalet
många gånger drar sig för att investera i viktig teknologi för hållbara
lösningar som kan lösa klimatutmaningarna.

I höstbudgeten presenterade regeringen nyligen den största
investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia. Genom
Klimatklivet och många andra satsningar har takten ökat väsentligt i Sveriges
arbete för en grönare ekonomi. Exempelvis stiger biogasproduktionen
kraftigt och antalet laddstolpar har fördubblats på två år, nu finns nästan 4
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000 laddpunkter runtom i Sverige.

Under programperioden 2014-2020 ska dessutom betydande insatser inom
EU:s program för investeringar i tillväxt och sysselsättning gå till att stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Regeringen har därför beslutat att
i det nationella regionalfondsprogrammet etablera en grön investeringsfond
med en total kapitalbas på ca 650 miljoner kronor.

Fonden finansieras till hälften av EU och till hälften av nationella offentliga
medel. Utöver detta tillkommer även privat finansiering. Tillväxtverket, som
är förvaltande myndighet för EU:s regionala utvecklingsfond, har beslutat att
ge Almi Invest uppdraget att förvalta den gröna investeringsfonden.

Med fokus på investeringar i tidiga faser kan fonden fylla den kapitalbrist
som uppstår mellan den fas där forsknings- och demonstrationsstöd tar slut
och den fas där privata riskkapitalaktörer eller industriella aktörer kan ta
över eller annan finansiering kan ske. Investeringarna ska vara långsiktigt
lönsamma och fonden har en mycket lång investeringshorisont, längre än de
traditionella 3-7 åren.

Den övergripande målsättningen är att bidra till att utbudet av privat och
offentligt riskkapital i tidiga faser stärks. Särskilt inom områden relaterade till
klimat, förnybar energi, energieffektivisering och framväxten av en
koldioxidsnål ekonomi.

Fondens verksamhet ska därför

förstärka möjligheten för en framgångsrik marknadsetablering av
produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan.
vara inriktad på direktinvesteringar i svenska små- och medelstora bolag
i tidig fas, med produkter och tjänster som bidrar till minskade utsläpp av
koldioxid.
investera i företag som har stor tillväxtpotential och som arbetar med
innovationer som har en direkt eller indirekt påverkan på utsläpp av
växthusgaser.

Klimatutmaningen är vår tid stora ödesfråga. Genom den gröna
investeringsfonden höjer vi de svenska klimatambitionerna. Vi främjar
övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom ökad spridning och
användning av hållbara tjänster och tekniker. Det kommer att skapa fler
gröna jobb och en hållbar tillväxt.



Debattartikel från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Utbildning i hela landet – hela livet
Publicerad 26 augusti 2016 Uppdaterad 26 augusti 2016

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning och Sven-Erik Bucht,
landsbygdsminister, debattartikel, Vestmanlands Läns
Tidning, 25 augusti 2016 Utbildning ger människor
kunskap – och kunskap ger i sin tur människor frihet
och makt. Utan tillgång till utbildning i en region blir det
svårt för den att utvecklas.
Den svenska modellen bygger därför på goda möjligheter att utbilda sig –
oavsett inkomst, bakgrund eller var i landet som man bor. Det har lagt
grunden till svenskt välstånd och konkurrenskraft.

Flera strategiska politiska beslut ligger bakom, bland annat utbyggnaden av
den svenska högskolan.

Under den gamla borgerliga regeringen stannade tyvärr satsningarna på
utbildning i hela landet av. Den här regeringen vägrar lämna någon del av
landet i sticket.

Vi ser de enorma möjligheter som god tillgång till utbildning ger. Bland annat
har produktionen ett stort behov av kompetent arbetskraft.

Eftersom produktionen till stor del ligger på landsbygden måste det finnas
möjlighet att utbilda sig där jobben finns. Och att vidareutbilda sig där du
bor.

Regeringen genomför därför ett betydande nytt kunskapslyft med så här
långt mer än 50 000 aviserade utbildningsplatser till bland annat Komvux,
Yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Samt den första större
utbyggnaden av högskolan på över tio år med permanenta utbildningsplatser
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över hela landet.

Det här kunskapslyftet är helt nödvändigt, eftersom vi står inför en situation
där stora delar av landet riskerar att få brist på högutbildad arbetskraft. Det
handlar framför allt om brist på personal inom utbildning/skola, vård och
omsorg men även om kompetens till det privata näringslivet.

Då måste möjligheterna att studera oavsett var du bor, eller var i livet du
befinner dig, stärkas.

Sverige ska klara av att möta behoven lokalt på hemmaplan likväl som stora
globala samhällsutmaningar. Utifrån detta blir vårt vägval framåt tydligt.

För att skapa ett livslångt lärande investerar regeringen i utbildning av hög
kvalitet som är tillgänglig att läsa under olika skeden av livet och i hela
landet. Ett arbete som kommer att fortsätta under mandatperioden.

Det ska vara möjligt att kunna studera vidare, byta karriär och bilda sig
under hela livet – och i hela landet.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister
Anna Wallén (S), riksdagsledamot från Västmanland



Debattartikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

"Att minska resistensen mot
antibiotika är en ödesfråga"
Publicerad 25 april 2016 Uppdaterad 25 april 2016

Debattartikel i Göteborgsposten, 22 april 2016 Tio
miljoner personer årligen kommer att dö fram till år
2050 om vi inte lyckas tackla den ökade resistensen
mot antibiotika. Därför presenterar regeringen nu en ny
strategi för att vända utvecklingen, skriver bland andra
Gabriel Wikström.
Den moderna hälso- och sjukvården är på många sätt fantastisk. Vi kan bota
och lindra sjukdomar och skador som tidigare låg bortom den medicinska
vetenskapens förmåga. Samtidigt vilar denna förmåga på en bräcklig grund.
Modern kirurgi bygger i hög grad på att vi kan använda antibiotika för att
minimera risken för infektioner.

Antibiotikaresistens, och andra former av mikrobiell resistens, är redan i dag
ett utbrett problem. Allt fler bakterier utvecklar resistens mot befintliga
antibiotika, samtidigt som utvecklingen av nya antibiotikaklasser har bromsat
upp. Enligt en nyligen publicerad rapport dör cirka 700 000 personer per år i
infektionssjukdomar på grund av resistens mot olika läkemedel. Siffran
riskerar att växa till 10 miljoner personer årligen till år 2050 om vi inte
lyckas tackla problemet. För att möta denna utmaning fattade regeringen på
torsdagen beslut om en ny och uppdaterad strategi mot antibiotikaresistens.

Sprids globalt
Resistenta bakterier sprids globalt. De kan spridas i vår miljö, mellan
människor och djur, samt via livsmedel. Resistens är inte ett isolerat problem
för någon enskild sektor eller del av världen. Det är ett gemensamt problem
och måste tacklas gemensamt, med ett så kallat one health-perspektiv. Det
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innebär att djur- och humanmedicinområdena arbetar samordnat med ett
gemensamt synsätt, samt att övriga sektorer måste bidra. För att nya
antibiotika ska kunna utvecklas krävs insatser från både den akademiska
forskningen och näringslivet.

Världshälsoorganisationen WHO antog förra året, efter en process där bland
annat Sverige varit starkt pådrivande, en global handlingsplan mot
antibiotikaresistens. Varje land ska anta egna strategier eller handlingsplaner.

Dags att uppdatera
Sveriges senaste strategi mot antibiotikaresistens är från 2005. Under vårt
arbete med att uppdatera den har också företrädare för de borgerliga
partierna och Vänsterpartiet varit inbjudna till diskussion, vilket resulterat i
värdefulla inspel. Även om strategin beslutas av regeringen, konstaterar vi
att det i stor utsträckning råder blocköverskridande enighet inom detta
viktiga område.

En ny strategi måste bottna i det arbete som redan görs – och i ett
internationellt perspektiv är Sverige framgångsrikt. Det betyder inte att vi
kan vara nöjda, vi måste bygga vidare på och utveckla dagens insatser.

Strategin innehåller sju målområden:

1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning. Sverige är ledande på
övervakning av resistensläget, liksom på att ha data kring försäljning och
användning av antibiotika.

2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder. Så långt det är möjligt måste vi
genom att förebygga infektioner och smittspridning minska behovet av
antibiotika hos både djur och människor.

3. Ansvarsfull användning av antibiotika. Vi måste säkerställa att verksamma
antibiotika används ansvarsfullt och endast när det är nödvändigt, för att
förebygga ytterligare resistensutveckling. Det är extra angeläget att vi har
modeller för att befintliga och nya antibiotika görs tillgängliga, men under
former där risken för resistensutveckling minimeras. Därför ger regeringen
idag Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utforma förslag till en eller flera
sådana modeller.

4. Mer forskning. För att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner
och antibiotikaresistens med nya metoder krävs ökad kunskap. Det behövs
breda insatser inom forskningen – från grundforskning inom



infektionsmedicin till forskning om prevention och smittskydd, och vidare till
forskning om implementering.

5. Ökad kunskap. Kunskap behöver finnas såväl hos allmänheten som inom
de medicinska professionerna om riskerna för resistensutveckling vid
antibiotikaanvändande, liksom om förebyggande åtgärder för att förhindra
infektioner. Konsumenter måste också ges möjlighet att göra aktiva val.
Ursprungsmärkning av kött kan bidra till att konsumenter kan välja kött från
länder med en bättre antibiotikaanvändning i produktionen.

6. Stödjande strukturer och system. Ett samordnat arbete med tydliga
stödstrukturer är nödvändigt för att kunna bedriva ett långsiktigt uthålligt
arbete.

7. Ledarskap inom EU och i det internationella arbetet. Sverige ska visa
fortsatt ledarskap i det globala arbetet. Det gäller såväl i arbetet i
internationella samarbeten och organisationer som i bilaterala kontakter med
enskilda länder. Det tydliga internationella perspektivet är en förändring
gentemot den tidigare strategin. Det nationella och internationella arbetet
måste gå hand i hand.

Sverige driver på
I höst ska frågan om antimikrobiell resistens, inklusive antibiotikaresistens
lyftas i FN:s generalförsamling. Arbetet med att förhandla formerna för
mötet pågår. Sverige är pådrivande för att få ett tydligt politiskt
ställningstagande på högsta nivå om vikten av att ta problemen på allvar, och
arbeta i enlighet med WHO:s globala handlingsplan.

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora ödesfrågor. Det är endast
tillsammans – såväl inom Sveriges gränser som mellan länder – vi kan möta
denna utmaning.

Gabriel Wikström
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Sven-Erik Bucht
landsbygdsminister

Helene Hellmark Knutsson
minister för högre utbildning och forskning



Debattartikel från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Högskola för hela Sverige
Publicerad 09 februari 2016 Uppdaterad 09 februari 2016

Västerviks-Tidningen 3 februari 2016 I dag besöker vi
Campus Västervik för att diskutera samhällsutveckling
och tillgång till högre utbildning i hela landet.
Tillgången till kompetens en viktig konkurrensfaktor för hela Sverige och
avgörande för att nå regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet
i EU år 2020. Att ta tillvara och utveckla hela befolkningens kompetens är
centralt för att främja företagande, entreprenörskap och för att kunna
utveckla nya varor, tjänster och tekniska lösningar. Regeringen satsar varje
år cirka 1,5 miljarder kronor på regionala tillväxtåtgärder. Kalmar län får
cirka 43 miljoner kronor, där länets regionala utvecklingsstrategi pekar ut
prioriterade utvecklingsområden. Ett av de prioriterade områdena är lärande
och kompetensförsörjning, något som har enorm betydelse för regional
tillväxt. Högskolan spelar en stor roll för välfärd, tillväxt och utveckling. Den
är den största statliga verksamheten i antalet anställda och har 400 000
studenter. Verksamheten har en stor regional betydelse för en dynamisk
samverkan med samhället, men sker samtidigt alltmer på nationell och
internationell nivå. Alla lärosäten har utifrån detta ett nationellt uppdrag.
Den tidigare borgerliga regeringens politik ledde till att högskolorna och de
nya universiteten, däribland Linnéuniversitetet, fick avsevärt mindre
forskningsmedel än de äldre universiteten. För att ge stabilare förutsättningar
samt skapa en bättre balans och koppling mellan forskning och utbildning har
regeringen för 2016 ökat anslagen med 29 miljoner för detta till
Linnéuniversitet. Dessutom fördelar vi 37 miljoner till nya utbildningsplatser
vid Linnéuniversitet till 2018. Vi föreslår även ett nytt nationellt system för
att främja och säkra kvaliteten på utbildningarna. Stora delar av landet
riskerar att få brist på högutbildade. Att människor kan få tillgång till
utbildning är viktigt och här skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika delar
av landet. Därför besöker vi med intresse Campus Västervik, ett av de
lärcentrum som finns runtom i landet och som skapar ökade möjligheter till
högre utbildning utan att du behöver lämna din hemkommun.
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Regionförbundet i Kalmar län har på regeringens uppdrag skapat en regional
kompetensplattform. Den ska öka samverkan mellan den regionala
tillväxtpolitiken, jobb- och utbildningspolitiken. Inom ramen för detta
genomförs flera aktiviteter för att långsiktigt kunna möta näringslivets och
den offentliga sektorns behov av kompetens. Sådan samverkan är ett viktigt
exempel på hur olika politikområden kan komplettera varandra för att bidra
till en positiv utveckling. På så sätt skapar vi goda långsiktiga förutsättningar
för en hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller ihop.

landsbygdsminister, minister för högre utbildning och forskning,
riksdagsledamot från Kalmar samt ordförande i riksdagens
utbildningsutskott, riksdagsledamot Västervik

Sven-Erik Bucht (S) , Helene Hellmark Knutsson (S) , Lena Hallengren (S) ,
Krister Örnfjäder (S)



Debattartikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Dags att märka upp köttet på
restauranger
Publicerad 21 december 2015 Uppdaterad 21 december 2015

Konsumentminister Per Bolund och landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht, debattartikel i Expressen, den 21
december 2015.
Mat är ett ämne som engagerar. Vi köper kokböcker som aldrig förr, tittar
gärna på matlagningsprogram och åker på kulinariska resor till olika delar av
världen. Samtidigt ökar intresset för matens kvalitet, innehåll och ursprung.
Allt fler konsumenter vill veta hurden mat vi köper påverkar miljön, djuren
och den egna hälsan.

Det är oerhört viktigt att politik och näring går hand i hand med
konsumenten och möjliggör medvetna val.Därför vill vi se en
ursprungsmärkning för kött på restaurang och storkök. Konsumenten ska ha
samma möjlighet att välja som restauranggäst som när man handlar i butik.

I Jordbruksverkets senaste undersökning om svenskarnas matvanor syns ett
tydligt växande intresse av att handla svenskproducerat och ekologiskt.
Kvalitet har blivit ett ledord för många konsumenter och intresset för att
stödja lokala producenter är stort. Matens ursprung har också blivit en allt
viktigare fråga för konsumenterna. I en undersökning av den europeiska
konsumentorganisationen BEUC från 2013 svarar 83 procent av de
tillfrågade att de vill veta mer om varifrån maten kommer. Köttet hamnade
högst upp på listan av produkter som konsumenter vill ha mer information
om.

Vi vet att köttproduktionen skiljer sig kraftigt åt i olika delar av världen. I
dag importeras nästan hälften av allt kött vi äter i Sverige från andra länder.I
många av dessa länder leder köttproduktionen ofta till stor negativ
miljöpåverkan. Det kan handla om en utbredd antibiotikaanvändning, hög
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vattenförbrukning och en omfattande användning av bekämpningsmedel.

Djurhållningen i många av de länder vi importerar från är dessutom betydligt
sämre än den svenska. Sverige har länge utmärkt sig som ett föredöme när
det gäller djurskydd och låg antibiotikaanvändning. För många konsumenter
är valet av svenskt kött ett sätt att stödja en produktion som ställer höga krav
på djurskydd och miljöhänsyn. Men för att kunna välja svenskt kött måste vi
naturligtvis veta varifrån köttet kommer.

Efter den omfattande hästköttskandalen för ett par år sedan restes allt
starkare krav på information om var köttet kommer ifrån. Diskussionen har
fått effekt – från och med april i år omfattas fler köttslag av EU:s krav på
ursprungsmärkning som tidigare enbart gällt nötkött. I dag måste även helt
kött från gris, får, get och fågel märkas med det land som djuret har fötts upp
och slaktats i.

Men medan vi som konsumenter numera har tillgång till information om var
köttet i vår livsmedelsbutik kommer ifrån, gäller inte detta när vi går ut och
äter på restaurang.Trots att behovet av information om köttets ursprung inte
borde vara annorlunda bara för att vi väljer att äta ute på restaurang.

För att underlätta för konsumenter att göra medvetna val även när vi äter ute
vill regeringen se en ursprungsmärkning som omfattar kött på restaurang och
storkök. En liknande lagstiftning finns redan i Frankrike där alla restauranger
som serverar nötkött måste uppge varifrån köttet kommer.

Vi vill därför se en frivillig modell för att kunna ge restauranggästerna
information om varifrån köttet kommer. Vi tror att frivillig märkning är det
bästa sättet att lösa detta på, men om branschen inte agerar är vi beredda att
titta på andra alternativ för att möta konsumenternas behov.

För att konsumenter ska kunna göra medvetna val är det en grundläggande
förutsättning att de får tillgång till information – såväl i butiken som på
restaurangen.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Sverige måste hålla ihop
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 26 oktober 2015

Länstidningen Södertälje 15 oktober 2015 Efter drygt
åtta år med en borgerlig nedskärningsagenda så står
Sverige inför stora utmaningar. Nu sätter vi stopp för
den negativa utvecklingen och påbörjar vändningen.
Sverige måste hålla ihop, skriver infrastrukturminister
Anna Johansson och landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.
Vi behöver investera för jobb i hela landet och ta tillvara den potential som
finns från norr till söder. Vi vill skapa förutsättningar för arbete och välfärd i
hela landet. En viktig pusselbit för detta är fungerande person- och
godstransporter.

Arbetslösheten har bitit sig fast på högre nivåer på landsbygden än i
städerna. Ska jobb skapas i hela landet måste man också kunna leva i hela
landet. Dåligt underhållna spår och vägar skapar stora svårigheter för
människor som bor på landsbygden. Det drabbar arbetspendlingen negativt.

Bristerna i väg- och järnvägsnät slår också mot svensk basindustris
godstransporter. Framför allt skogsnäringen är helt beroende av fungerande
godstransporter i landsbygd. Ofta inleds dessa på väg för att sedan lastas om
till mer klimatsmarta transporter på järnväg. En satsning på ökat väg- och
järnvägsunderhåll var ett vallöfte från Socialdemokraterna. Nu levererar vi.

Regeringen satsar 200 miljoner årligen fram till 2019 på ökat underhåll av
spår och vägar i landsbygd. Det är nya medel som tillförs utöver redan
tidigare aviserade satsningar på till exempel kraftigt förstärkt
järnvägsunderhåll.

Satsningen gynnar hela landet och förstärker Sveriges position som export-
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och industriland.

När möjligheterna till arbetspendling förbättras breddas arbetsmarknaden.
Alla har dock inte tillgång till bil och förutsättningarna för att bedriva
kollektivtrafik är begränsad på landsbygden. Regeringen föreslår därför
också en tidsbegränsad satsning på åtgärder som kan främja kollektivtrafik i
landsbygd.

Tillsammans med satsningen på underhåll bidrar det till ökad regional tillväxt
och goda levnadsvillkor i landsbygden.

För tillväxten och jobben är det lika viktigt att industrins transporter
fungerar, som att den omfattande arbetspendlingen med tåg i Mälardalen är
pålitlig.

Vi ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Vi vet att vi inte kommer
nå det om inte hela Sverige ges möjlighet att bidra.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Så kraftsamlar vi för ett Sverige
som håller ihop
Publicerad 10 juli 2015 Uppdaterad 10 juli 2015

Göteborgs-Posten 10 juli 2015 Nyligen röstades
regeringens vårändringsbudget igenom i riksdagen. Nu
börjar arbetet för ett Sverige som håller ihop. En ny
jobbagenda med fokus på fler jobb, ökad
konkurrenskraft och hållbar utveckling – i hela landet.
Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Därtill
ska minst 250 000 nya bostäder byggas och vi ska nå miljö- och klimatmålen.
Det är ambitiösa mål och ska så vara. Vi tror på det samarbetande samhällets
styrka. Och vi vet att Näringsdepartementet med sin nya form har en
avgörande roll i utvecklingen.

Vårbudgeten innebär ett skifte, en ny riktning för Sverige. I den finns
verktygen för att investera för framtiden, skapa förutsättningar för fler och
växande företag och för en effektiv arbetsmarknad där matchningen mellan
utbildning och efterfrågan blir bättre. Och den har lösningar för hur vi gör
det på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart vis. Kort sagt, den är
ett första steg för att lösa den uppgift som vi i regeringen brinner för: fler
jobb och ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling eftersom det skapar
ett bättre liv för oss och våra barn.

För att lyckas med detta krävs att politikområden krokar arm och drar åt
samma håll. Vi som leder Näringsdepartementet har flera avgörande
områden av regeringens jobbagenda på samma ställe. Vi tar nu ett
helhetsgrepp om den breda näringspolitiken, genom ökad kraft i
infrastrukturinvesteringarna, en offensiv bostadspolitik och ett orubbligt
fokus på att ta tillvara hela Sveriges potential. På så sätt ges det möjlighet för
företag i hela landet att skapa, växa och exportera.
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Ökar och stärker kapaciteten

När industrier och företag i dag funderar på var de ska starta nästa
verksamhet är det inte olika städer i samma land de väljer mellan. Snarare
olika städer i världen. Regioner står mot varandra. Många regionföreträdare,
industrier och företag uppger att fungerande och effektiva transporter är en
avgörande faktor för etableringar. Därför satsar regeringen i
vårändringsbudgeten 620 miljoner extra på järnvägsunderhåll under 2015.
Därtill planerar vi bland annat för höghastighetståg mellan våra tre största
städer. Dessa satsningar ökar och stärker kapaciteten på järnvägen, så får vi
fler tåg som går i tid och ökar pålitligheten i transporterna. Det öppnar för
fler hållbara transporter, breddar arbetsmarknaden och ökar
konkurrenskraften i alla landsändar.

Också bostäder spelar en avgörande roll. I dag är dessvärre bostadsbristen ett
av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Den hindrar människor
att gå den efterlängtade utbildningen eller att ta sitt drömjobb, och den
försvårar för företag att hitta rätt kompetens. Efter många år av för lågt
bostadsbyggande är det dags att öka takten och regeringen fokuserar nu på
två huvudspår. Det första handlar om ett intensifierat arbete med
regelförenklingar så att det går snabbare, blir lättare och billigare för
bostadsbolagen att bygga fler bostäder. Det andra spåret handlar om att
stötta kommunerna ekonomiskt i deras bostadsförsörjningsansvar.
Regeringen kommer därför att satsa 6,7 miljarder per år i ett bostadspolitiskt
paket. Det kommer att bidra till att det byggs fler bostäder i Sverige. 3,2
miljarder av dessa ska gå direkt till att bygga små, klimatsmarta och billiga
hyresrätter för unga, studenter och de som har det tuffast ekonomiskt.

En enorm potential

För att vi ska lyckas nå vårt mål om en ökad sysselsättning behöver vi
kraftsamla i hela Sverige. Det finns en enorm potential runt om i landet som
inte tillräckligt tagits tillvara. Vår regering vill se en nyindustrialisering av
Sverige och vi är övertygade om att vi åter kan bli ett av världens ledande
produktionsland. Men vi ska inte konkurrera med låga löner utan med
kompetens och kvalité.

Hela Sveriges potential gäller inte minst matsektorn. De rika möjligheter
Sverige har på detta område kan lyfta oss, och skapa fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet. Därför har regeringen beslutat att ta fram en
livsmedelsstrategi. Den ska bli den färdplan som behövs för att öka den



svenska livsmedelsproduktionen och exporten av svenska livsmedel. Det
finns även en stor potential i vår skog. Regeringen arbetar med en nationell
skogsstrategi i bred samverkan med övriga intressenter. Visionen är att
skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Stabil infrastruktur

Vi vill att fler små- och medelstora företag ska växa och anställa fler. Då
krävs en stabil infrastuktur, fler bostäder, säkrad kompetensförsörjning och
ett fokus på hela Sverige. Växande företag är i hög utsträckning
exporterande företag. Därför presenterades en exportoffensiv i vårbudgeten
med flera åtgärder för att göra det enklare och smidigare för företag att
exportera till de marknader i världen som växer. Dessutom har de statliga
finansieringsåtgärderna under våren genomlysts på rekordtid och en
utredning med ett flertal intressanta förslag för att stärka företagens
finansiering går nu ut på remiss.

Vi som leder Näringsdepartementet har fått verktygen att genomföra den
breda näringspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi kommer
använda de verktygen. Våra reformer i vårbudgeten ska leda till att fler har
ett jobb att gå till, en bostad att vrida om nyckeln i och att fler människor i
hela vårt land känner att vi är på väg åt rätt håll tillsammans.



Debattartikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

”Nu tar vi ett helhetsgrepp på
resistenta bakterier”
Publicerad 09 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Medicin 9 mars 2015 Tre ministrar kallar till
blocköverskridande möte mot antibiotikaresistens i dag.
Den ökande förekomsten och snabba spridningen av antibiotikaresistenta
bakterier är ett växande globalt hälsohot. Att bekämpa det är en ödesfråga
som i högsta grad berör oss i Sverige. Om vi inte kan få stopp på spridningen
av resistens så kommer världen att stå utan effektiva läkemedel mot en rad
sjukdomar. Här spelar forskningen en viktig roll. Vår moderna vård är
beroende av effektiva antibiotika för att bekämpa bakterieinfektioner, men
också vid behandling av bland annat cancer.

Om vi hamnar i ett läge där effektiva antibiotika saknas riskerar tillstånd som
vi i dag enkelt kan bota att bli dödliga. Redan i dag dör minst 25 000
personer varje år i EU på grund av infektioner som borde ha kunnat botas
med antibiotika, om bakterierna inte hade blivit multiresistenta.

Användningen av antibiotika påverkar både uppkomst och spridning av
resistens. Att internationellt minska användningen av antibiotika är därför
nyckeln till att motverka resistensen. Det är avgörande att antibiotika endast
används när det verkligen behövs, när det är effektivt, och under kort tid.

Sverige har under lång tid vidtagit åtgärder mot antibiotikaresistens och har
ett bra läge jämfört med många andra länder. Tidigare regeringar har
prioriterat frågan. Vi är stolta över den samsyn som funnits över
blockgränserna, och hoppas att den kan fortsätta. Samtidigt påverkas Sverige
av en sämre resistenssituation på global nivå. I dag reser vi fritt över världen
och fler svenskar söker också vård utomlands. Resistenta bakterier sprids då
med de människor som bär dem. I Sverige ökar antalet fall av infektioner
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med antibiotikaresistenta bakterier.

Även inom djurnäringen ligger Sverige bra till, mycket tack vare vår goda
djurvälfärd och förebyggande smittskyddsåtgärder. Därför är det viktigt att
vi arbetar för ett bättre djurskydd, och mot slentrianmässig användning av
antibiotika till djur, både inom EU och globalt. Genom framsynta
investeringar kan vi minska behovet av antibiotika till djuren. Detta är den
modell vi arbetar efter i Sverige. Antibiotika i djurhållningen får aldrig
maskera undermåliga uppfödningssystem.

Resistenta bakterier kan spridas både mellan människor och djur och i
miljön. Dessutom kan bakterier sinsemellan utbyta gener som ger resistens.
Resistensarbetet kräver därför ett helhetsperspektiv, som omfattar
användningen av antibiotika hos både människor och djur.

För att vi ska lyckas bromsa resistensutvecklingen ser vi att
det krävs åtgärder på flera fronter. Vår tanke är därför att
en ny strategi ska kunna tas fram i politisk enighet. Det är
ett arbete vi nu initierar med ett politiskt blocköverskridande
möte.

Sverige vill stödja Världshälsoorganisationen WHO med att ta fram ett
globalt program för övervakning av antimikrobiell resistens. Här finns ett
etablerat samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och WHO. Vi
behöver stå på en fast kunskapsgrund om problemets globala vidd. Det
krävs en omfattande kunskap om resistensläget. Både för att väcka dem
som ännu inte sett allvaret och för att ha goda grunder för beslut och
uppföljning av åtgärder.
Sverige behöver fortsätta vara en stark internationell aktör. Vi är ledande
när det gäller kampen mot antibiotikaresistens globalt, bland annat inom
den USA-initierade satsningen The Global Health Security agenda.
Sverige är också drivande i arbetet med den plan som föreslås antas på
WHO:s världshälsoförsamling i maj. Sverige är det land som använder
minst antibiotika till djuren i hela EU, där vi just nu driver
antibiotikafrågan i arbetet med tre pågående lagförslag för djursektorn.
Vi kommer även arbeta inom FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, bland annat för en kraftfull resolution om
antibiotika i juni, samt inom OECD.
För att kunna utveckla nya läkemedel, behandlingsmetoder, diagnostiska
verktyg och förebyggande åtgärder mot bakteriella infektioner krävs



omfattande forskningssatsningar. Dessutom behövs bättre samverkan
mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Sveriges omfattande statliga
finansiering av forskning vid universitet och högskolor spelar en viktig
roll i möjliggörandet av forskning som kan ligga till grund för
morgondagens mediciner. Dessutom stöds forskning på EU-nivå både
genom Horisont 2020-programmet och genom ett gemensamt initiativ
medlemsstaterna emellan som Sverige koordinerar via Vetenskapsrådet.

När nya antibiotika tas fram krävs globala system som säkrar en restriktiv
användning, för att hindra att bakterier utvecklar ny resistens. En modell
behövs därför som säkerställer tillgänglighet men också att de inte
överanvänds. Detta kräver nya samverkans- och affärsmodeller för att
stimulera nya satsningar på området.

Även det inhemska arbetet behöver ses över. Samtidigt som
antibiotikaförskrivningen generellt sett sjunkit, är skillnaderna stora mellan
olika landsting. 2014 varierade antalet förskrivna antibiotikarecept per 1000
invånare hos landstingen mellan 260 och 359 – en för stor skillnad för att
vara slumpmässig.

Den nu gällande svenska strategin är från 2005. Efter tio år har det blivit
dags att se över och uppdatera den. Antibiotikaresistens är för viktigt för att
vi ska låta partipolitika meningsskiljaktigheter hindra arbetet. Med ett
fortsatt högt internationellt engagemang, framstående forskning och en
förnyad svensk strategi som sätter färdriktningen för vårt arbete vill vi ta nya
steg för att motverka antibiotikaresistensen. Det är en avgörande hälsofråga
för framtiden.

Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister

Helen Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
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Så får vi balans i vargpolitiken
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

SvD Brännpunkt 5 februari 2015 För att få till stånd en
långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera
åtgärder. Bland annat inrättas en permanent
vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht(S)
och Åsa Romson (MP).
För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige, men sedan dess har
den återhämtat sig. I dag är vargen här för att stanna. Det är ett tecken på att
djurlivet i våra skogar blir rikare. Det innebär också betydande utmaningar
för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför
ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en
stärkt vargstam med villkoren för att hålla tamboskap och ha husdjur i
områden med varg.

Det innebär att vi måste jobba vidare för att få en politik som värnar både
människan och djuret. Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt
livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik
är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus –
samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk
hänsyn tas.

Vargen klassades som starkt hotad i 2010 års rödlista, som är framtagen av
Sveriges lantbruksuniversitet, och tillhör klass tre på den sexgradiga skalan. I
2015 års rödlista som kommer att presenteras i april 2015 är vargen klassad
som sårbar, det vill säga klass fyra. Detta är en klar förbättring av vargens
status men den är fortfarande en hotad art. Vargen bedöms som ”strikt
skyddad” enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

För att få till stånd en långsiktigt hållbar

https://www.regeringen.se/


vargstamsförvaltning vidtar nu regeringen följande
åtgärder:

I närtid inrättas en permanent vargkommitté. Kommitténs uppgift blir att
vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell
vargpolitik. Vargkommittén ska bestå av representanter för samma
organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén. Det är
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund,
Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen,
Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden. Kommittén
ska vid behov kunna knyta till sig forskare.
Regeringen kommer att uppdra till Naturvårdsverket att, i samråd med
Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget
ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred
vetenskaplig grund. Uppdraget kommer även att handla om att redovisa
socioekonomiska aspekter där en livskraftig ren- och landsbygdsnäring
tillsammans med ett tydligt ansvarstagande mot ursprungsbefolkning och
glesbygdsbefolkning ska inkluderas och beaktas.
För att förebygga viltangrepp och viltskador på tamdjur och husdjur
avser regeringen att öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till
Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och
stödåtgärder. Dessutom kommer Naturvårdsverket att få ett uppdrag om
att utreda om beslutsprocesser och kriterier för skyddsjakt ytterligare
kan utvecklas för att bidra till vargpolitikens övergripande syfte.
De regionala viltförvaltningsdelegationerna kommer att utvärderas av
regeringen. Utvärderingen kommer att titta på hur väl delegationerna
fyller sin funktion, sammansättningen av delegationerna med fokus på
balansen mellan olika intressen samt förutsättningarna för delegationerna
att klara ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.
En utredning i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent
och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-
rätten. Processen ska möjliggöra beslut och prövning så att besluten kan
vinna laga kraft innan jaktsäsongen börjar.

Det behövs mer samverkan mellan dem som berörs av rovdjurspolitiken och
det behövs respekt för både människa och rovdjur. Vi ska ha livskraftiga
bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva
djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de
åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna
leva tillsammans.



SVEN-ERIK BUCHT (S)

landsbygdsminister

ÅSA ROMSON (MP)

klimat- och miljöminister


