
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökad tillgång på utsäde
Publicerad 14 januari 2019

Förra årets torka och 2017 års blöta höst har lett till en
brist på utsäde inför vårsådden. I dag fattade EU beslut
om ett undantag som gör att en viss typ av utsäde får
användas för att odlas ytterligare en säsong. Detta
underlättar för svenska lantbrukare som annars hade
haft svårt att få tag på utsäde till våren.
- Torkan slog hårt mot svenska lantbrukare och svensk matproduktion.
Många har haft det tufft. Det här undantaget kommer, tillsammans med det
utsäde som vi har erbjudits från våra grannländer, att minska bristen på
utsäde inför vårsådden. Det är goda nyheter för lantbruket, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Svenskt lantbruk drabbades hårt av förra årets långvariga torka och 2017 års
blöta höst då skördarna blev mycket mindre än under normalår. Det har lett
till brist på utsäde för viktiga växtslag som till exempel korn och havre. Ny
statistik från Jordbruksverket visar att den svenska spannmålsskörden
minskade med 45 % 2018 jämfört med skörden 2017. Detta kan jämföras
med en minskning om 28 % i Danmark och 20 % i Finland.

EU-beslutet innebär ett undantag från regelverket och möjliggör att utsäde
som annars hade använts som till exempel foder nu får säljas för ytterligare
en säsongs odling. Det gäller dock endast utsäde som särskilt har
fältbesiktigats av Jordbruksverket för detta ändamål,

Beslutet är efterlängtat av den svenska utsädesbranschen och svenska
lantbrukare som är i stort behov av utsäde inför kommande säsongens
vårsådd som i de södra delarna av landet påbörjas i mars.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fisket i EU är fastställt för 2019
Publicerad 19 december 2018

EU:s fiskeministrar har i dag den 19 december kommit
överens om 2019 års kvoter gällande fisket i EU:s
vatten i Västerhavet och i vissa vatten utanför EU.
Ytterligare steg togs för att uppnå målen i den
gemensamma fiskeripolitiken om ett hållbart fiske.
Överenskommelsen omfattar också en begränsning för
ålfiske i Atlanten, Östersjön och Medelhavet. Nytt för
2019 är att regleringen avser all ål, vilket innebär även
glasål, och att fritidsfisket samt Medelhavet omfattas av
regleringen.
Varje år på jordbruks- och fiskerådet i december fastställs kommande års
fiskemöjligheter för EU:s vatten i Västerhavet, det vill säga Nordsjön,
Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet samt för EU:s fiske i tredje
länders vatten.

Beslutet fattades sent på natten efter två dagars förhandlingar. Resultatet av
förhandlingarna innebär att fler bestånd fiskas enligt målet om maximal
hållbar avkastning. Detta gäller också för majoriteten av de svenska
kvoterna, bland annat för torsk, kolja, gråsej, vitling, rödspätta, sjötunga,
havskräfta och räka. Under nästa år införs också landningsskyldighet för alla
kvoterade arter inom EU, vilket innebär att all fångst – även bifångst – inte
längre får kastas samt måste föras i land. Landningsskyldigheten är en av de
viktigaste principerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Beslutet innebär också ett fortsatt tre månaders fiskestopp för fiske efter ål i
Östersjön och Atlanten. Nästa år utvidgas fiskestoppet till att också omfatta
glasål, vilket är ål som är mindre än 12 centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i
Medelhavet.
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- Det har varit ett hårt jobb för att utöka fiskestoppet av ål så att det omfattar
hela EU och alla ålens livsstadier. Det finns i Sverige en bred politisk samsyn
i denna fråga, det här beslutet visar att trägen vinner, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förhandlingar i Bryssel om fisket i
Atlanten, Nordsjön och
Medelhavet
Publicerad 14 december 2018

17 december är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i
Bryssel för att bland annat förhandla om nästa års
fiskemöjligheter i Nordsjön, Atlanten och Medelhavet.
Varje år i december samlas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel för
att avsluta förhandlingarna om nästa års fiskemöjligheter för de kommersiellt
viktigaste fiskebestånden i EU:s vatten samt kvoterna för EU:s fiske i tredje
länder. Sverige har fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslut
fattas efter förslag från kommissionen och vetenskaplig rådgivning.

Utöver fiskekvoterna kommer även ministrarna att diskutera uppdateringen
av EU:s bioekonomistrategi samt den gemensamma jordbrukspolitiken efter
2020.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagstiftningen om smittsamma
djursjukdomar ska ses över
Publicerad 06 december 2018

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning
för att se över lagstiftningen om smittsamma
djursjukdomar. Syftet med översynen är att anpassa
lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning som ska
börja tillämpas i april 2021.
EU-förordningen omfattar bland annat regler om sjukdomsövervakning,
sjukdomsbekämpning, villkor för djurförflyttningar.

Utredaren ska överväga och ta ställning till om det krävs ytterligare
kompletterande nationella bestämmelser. Syftet är att säkerställa att det finns
en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande svensk reglering om
bekämpning av överförbara djursjukdomar på plats när den nya EU-
förordningen börjar tillämpas.  Det kan till exempel handla om vilka
bestämmelser i nuvarande svensk lagstiftning som kan och bör behållas samt
om det finns behov av och möjlighet att införa nya bestämmelser.  

- Det är oerhört viktigt att vi i Sverige lyckas behålla det gynnsamma läge
med få sjukdomar som de svenska lantbrukarna arbetat så hårt för att nå.
Regeringen är fast besluten att vända på varje sten för att hitta den bästa
lösningen, säger Sven-Erik Bucht

Sverige är till övervägande del positiv till den nya förordningen men röstade
emot kommissionens förslag när det gäller kategorisering av djursjukdomar,
eftersom det innebär att vi inte längre får kräva provtagning för PRRS och
paratuberkulos vid införsel av djur till Sverige. Kategoriseringsförslaget
antogs dock med stor majoritet av medlemsländerna. Den nya förordningen
innehåller också flera viktiga framsteg som till exempel att djurhållare och
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yrkesverksamma blir skyldiga att inte bara övervaka och bekämpa
djursjukdomar, utan även att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

I uppdraget ingår att föreslå en ny sammanhållen lag som är enkel att förstå,
överblicka och tillämpa. Den ska också ersätta de fem lagar som idag finns
på området. Den nya lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd och
därmed tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt
produktionsekonomiska intressen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på
skogskonferens inom ramen för
skogsprogrammet
Publicerad 05 december 2018

Den 6 och 7 december anordnas konferensen
Nationella skogsprogrammet i praktiken, i Upplands
Väsby. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder
konferensen tillsammans med Skogsstyrelsens
generaldirektör Herman Sundqvist.

Plats:

Konferensen är den första inom ramen för det fortsatta arbetet med det
nationella skogsprogrammet. Under två dagar kommer skogsbranschens
fortsatta jämställdhetsarbete och arbetet med regionala skogsstrategier och
dialoger att presenteras och diskuteras ur olika perspektiv.  

Temat för den första dagen är hur skogssektorn kan göras mer jämställt och
inkluderande. Den andra dagen fokuserar på hur de regionala
skogsstrategierna som nu tas fram ska bidra till det nationella
skogsprogrammets vision och en 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.

Konferensen anordnas av Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet på
uppdrag av regeringen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
konferens i Köpenhamn
Publicerad 03 december 2018

På tisdag den 4 december representerar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet vid en
konferens i Köpenhamn. Konferensen handlar om
Öresundsregionens fortsatta tillväxt samt dess
möjligheter och utmaningar.
Landsbygdsministern ska, tillsammans med sin danske ministerkollega Eva
Kjer Hansen, hålla ett tal på konferensen Greater Copenhagen, En integrerad
tillväxtregion – möjligheter och utmaningar.

Konferensen arrangeras av Greater Copenhagen & Skåne Committee och
Öresunddirekt, i samarbete med Nordiska ministerrådet och Sveriges
ambassad i Köpenhamn.

Tid: Tisdag den 4 december
Plats: Faellesalen, Folketinget, Köpenhamn

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strängare regler kring antibiotika i
EU
Publicerad 26 november 2018

I dag röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning
om veterinärmedicinska läkemedel. Beslutet innebär
bland annat betydligt strängare regler i hela EU kring
hur antibiotika får användas till djur.
- Sverige är det land i EU där man ger minst antibiotika till djur. Vi har länge
drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket, och det har
gett resultat. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Det är
därför oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den
onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Viktiga nyheter i förordningen är att antibiotika inte får användas
rutinmässigt eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Den nya
förordningen innebär också ett förbud mot användning av antibiotika i
förebyggande syfte till grupper av djur. Tillsammans med krav på
medlemsstaterna att årligen redovisa siffror för försäljning och användning
av antibiotika till djur, förväntas de nya reglerna bidra till en fortsatt
minskning av den veterinärmedicinska antibiotikaanvändningen i EU.

Den nya förordningen har varit föremål för hårda förhandlingar både i rådet
och i parlamentet. I Sverige finns en samsyn kring ansvarsfull användning av
läkemedel, inte minst gällande antibiotika, och detta har präglat det svenska
arbetet med förordningen inom berörda myndigheter och regeringskansliet. I
förhandlingarna har den svenska modellen för ansvarsfull användning av
läkemedel till djur fått ett stort genomslag.

Utöver de nya antibiotikareglerna har Sverige har lyckats få igenom andra
viktiga förslag i förordningen. Till exempel skärps miljöskyddet och Sverige
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har även fått genom ett undantag som innebär att den stränga nationella
narkotikalagstiftningen kan bibehållas.

Förordningen kommer att börja gälla om tre år.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar i
svensk-finsk skogskonferens
Publicerad 20 november 2018

På onsdag den 21 november åker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Finland för att delta på den svensk-
finska skogskonferensen Forest Academy for Decision
Makers.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer tillsammans med bland andra
Jari Leppä, Finlands jordbruks- och skogsbruksminister delta i diskussioner
om skogsbruk i Sverige och i Finland. Syftet med konferensen är att skapa en
djupare förståelse och inblick bland beslutsfattare i EU för hur Sverige och
Finland bedriver skogsbruk.

Tid: 21 november 
Plats: Asikkala, Finland

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på rådsmöte
i Bryssel
Publicerad 16 november 2018

Måndag den 18 november samlas EU:s jordbruks- och
fiskeministrar för rådsmöte i Bryssel. På agendan står
bland annat diskussioner om EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (CAP) efter år 2020 samt
fiskemöjligheterna i nordatlanten.
I juni 2018 presenterade Kommissionen ett förslag på en reformerad
gemensam jordbrukspolitik för EU. Reformpaketet som består av tre
förordningsförslag har diskuterats tidigare i ministerrådet. På måndag
kommer fokus att ligga på två av förslagen: förordningen om den samlade
marknadsordningen och den horisontella förordningen.

Under ministermötet kommer även ett fastställande av fiskemöjligheterna för
vissa djuphavsbestånd i nordatlanten att diskuteras. Ministrarna kommer
även att få information av kommissionen gällande den rådande
marknadssituationen för jordbruksprodukter, om arbetet i arbetsgruppen för
den afrikanska landsbygden (Task Force Rural Africa) och om läget för
genomförandet av europiska havs- och fiskerifonden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2019
beslutade
Publicerad 15 oktober 2018

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under
måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och
fiskeministrar i Luxemburg och där beslutat om
fiskemöjligheterna i Östersjön under 2019.
– För att vi ska kunna fiska och äta fisk från vårt närmsta hav även i
framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar
alltid för ett långsiktigt hållbart fiske i alla havsområden, men det är klart att
Östersjön ligger Sverige och mig varmt om hjärtat, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

– Vad gäller utfallet för lax i hela Östersjön är jag riktigt nöjd med resultatet,
då vi för första gången tar ett helhetsgrepp om laxförvaltningen och får med
oss de andra länderna på en försiktigt TAC och dessutom tar itu med det
”tjuvfiske” som enligt ICES förekommer i vissa länder. Detta är något som
jag, tillsammans med min finska kollega, har jobbat för i många år och jag är
särskilt glad att vi kunde få det på plats under vårt svenska ordförandeskap i
det regionala forumet Baltfish, fortsätter landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

– Tyvärr kom vi inte helt i mål med torsk i östra Östersjön, men jag kommer
fortsätta göra vad jag kan för att komma till rätta med den problematik och
de utmaningar som vi har med det beståndet, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s
gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen,
dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig
förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

https://www.regeringen.se/


Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2019 (i procent, jämfört med
2018)

Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 15 %
Torsk, västra Östersjön: en ökning av TAC med ca 70%
Lax, centrala Östersjön: oförändrad TAC +/- 0 %
Lax, Finska Viken: en sänkning av TAC med ca 3 %
Skarpsill: en ökning av TAC med ca 3 %
Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 48 %
Sill, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med ca 26 %
Sill, Rigabukten: en ökning av TAC med 7 %
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med ca 7 %
Rödspätta: en ökning av TAC med 43 %

Beslutet innebär även att fritidsfisket av torsk i västra Östersjön fortsätter att
regleras under 2019, samt att det i syfte att skydda lekande östlig torsk
kommer att vara förbjudet för fartyg över 12 meter att fiska med vissa
torskfångande redskap under sommaren. Beslutet tar alltså hänsyn till det
småskaliga kustfiskets särskilda förutsättningar.

Rådet har också tagit ett helhetsgrepp vad gäller frågan om lax i Östersjön.
Dels genom att besluta om en försiktigare TAC än den som har föreslagits av
kommissionen, dels genom ett gemensamt uttalande av Östersjöländerna och
kommissionen att åta sig att eliminera all felrapportering och illegalt laxfiske
från och med den 1 januari 2019. Dessutom förbjuds öringsfiske utanför 4
nautiska mil, i syfte att ytterligare försvåra felrapportering av lax som öring.
Denna reglering kommer inte att ha någon negativ påverkan på svenskt
öringfiske.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om
nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-
kommissionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjökvoterna 2019 ska
fastställas i Luxemburg
Publicerad 12 oktober 2018

På måndag, den 15 oktober, samlas EU:s jordbruks-
och fiskeministrar i Luxemburg för att bland annat
fastställa 2019 års fiskekvoter i Östersjön. En reform av
den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 ska
även diskuteras. Sverige representeras av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
En av huvudpunkterna för ministermötet är förslaget om maximal tillåten
fångst (TAC) i Östersjön 2019 och där kvoterna för arterna torsk, sill,
skarpsill, lax och rödspätta fastställs.

Sveriges hållning är att kvoterna ska fastställas i linje med den gemensamma
fiskepolitikens mål och principer.

Under mötet ska även Kommissionens lagstiftningsförslag om reform av den
gemensamma jordbrukspolitiken, GJP, efter 2020 att diskuteras.
Kommissionen föreslår bland annat att medlemsländerna ska få ett större
ansvar för politikens genomförande i det egna landet och att politiken ska bli
mer resultatorienterad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordiskt skogs- och lantbruk ska
rustas för kommande extremväder
Publicerad 20 september 2018

De nordiska lantbruksministrarna beslutade vid sitt
möte i Stockholm den 19 september att tillsätta en
arbetsgrupp som tar fram strategier och åtgärder för ett
mer robust skogs- och lantbruk.
Förslag till samverkansområden mellan de nordiska länderna för att göra
skogs- och lantbruket bättre rustat att möta klimatförändringarna ska tas
fram och en första rapportering ska presenteras för det nordiska
ministerrådet innan årets slut.

Det finns mycket att lära från varandra hur man i länderna hanterat
sommarens kris med torka och skogsbränder och det är viktigt den
gemensamma kunskapen tas till vara och utvecklas.  

- Det var ett bra möte med intressanta diskussioner. Vi är alla överens om de
utmaningar vi står inför och de påfrestningar som årets torka och framtida
extremväder innebär. Därför är det angeläget att vi arbetar tillsammans i de
här frågorna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern hade bjudit in sina kollegor för en gemensam
diskussion kring hur de nordiska länderna gemensamt kan förbereda sig för
extremväder.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Extra ändringsbudget med
anledning av krispaket till
lantbrukare som drabbats av
torkan 2018
Publicerad 20 september 2018

Regeringen beslutade idag om en extra ändringsbudget
för 2018 med anledning av behovet av stöd till
djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018.
 – Den torra sommaren har inneburit en exceptionell situation för lantbruket
och särskilt för djurägare inom lantbruket. Som regeringen tidigare har
aviserat, vill regeringen stötta drabbade lantbrukare under 2018 och 2019.
Det är angeläget att åtgärder vidtas snarast för att begränsa de konsekvenser
som uppstått, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen aviserade i juli 2018 ett krispaket till lantbrukare som drabbats
av torkan på totalt 1,22 miljarder kronor. För att säkerställa att krispaketet
till lantbrukarna kan betalas ut så fort som möjligt har regeringen nu beslutat
om en extra ändringsbudget som rör den första delen av krispaketet, på totalt
460 miljoner kronor.

Stöden kommer i och med detta kunna betalas ut väsentligt tidigare än om
förslaget skulle placeras i den ordinarie ändringsbudgeten.

- Torkan har fått allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket, till
exempel har grovfoderpriserna ökat kraftigt. Regeringen bedömer att
åtgärder måste vidtas så snabbt som möjligt för att ge de svenska
lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Jordbruksverket kommer att ansvara för att betala ut ett stöd på totalt 400
miljoner. Stödet inriktas på djurägare med nötkreatur och får och utformas
som ett enhetligt stöd per djur. Livsmedelsverket ansvarar för att genomföra
en sänkning av slakteriavgiften med 60 miljoner kronor

Regeringen aviserade i juli 2018 att det för 2019 tillkommer ytterligare
stödåtgärder på 760 miljoner. Jordbruksverket har fått i uppdrag att i dialog
med branschen utforma åtgärderna så att medlen kan riktas där de gör störst
nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Regeringen har förankrat behovet av en extra ändringsbudget med
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Vänsterpartiet.

Propositionen kommer att lämnas till riksdagen den 21 september.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordiska ministerrådet diskuterar
effekterna av sommarens torka
Publicerad 18 september 2018

Onsdagen den 19 september ska landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht möta sina nordiska kollegor i
Stockholm för att diskutera effekterna för jordbruk och
skogsbruk av sommarens extrema väder.
Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, och redogöra för hur situationen
ser ut i respektive land samt vilka insatser som satts in för att stötta
drabbade.

Mötet sker inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska
ministerrådet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedel i fokus när
landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Växjö
Publicerad 06 september 2018

Fredagen den 7 september besöker
landsbygdsministern Växjö och temat för besöket är
livsmedelsproduktion.
Kl. 10.10 Besök Ekobacken, en KRAV-certifierad stadsnära odling

Kl. 12.00 Rundvandring bland livsmedelsproducenter på MAT2018,
Stortorget

Kl. 13.00 Invigningstal på MAT2018,
Stortorget

Kl. 13.30 Tid för media

Kl. 14.00 Möte med LRF Sydost,
 Kronobergsgatan 9

Kl. 15.30 Debatt med Eskil Erlandsson inom ramen för MAT2018,
Konserthusparken

Media är välkomna att delta under delar av dagen

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Nynäshamn
Publicerad 06 september 2018 Uppdaterad 06 september 2018

Idag torsdagen den 6 september besöker
landsbygdsministern Nynäshamn.
Program

Kl 13.15 Besöker Torö Lanthandel
Storbygården 2, Nynäshamn             

Kl 14.45 Rundvandring på Nynäs gods och visning av kommande satsningar
på en fullt utvecklad ekologisk verksamhet
Valsjö gård, Nynäshamn

Media är välkomna att delta under besöken.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Kalix
Publicerad 04 september 2018

Onsdagen den 5 september besöker
landsbygdsministern Kalix i Norrbotten.
Första stopp är Kalix Ost där ostar på getmjölk produceras och säljs i
gårdsmejeri, butik och kafé.

Sven-Erik Bucht fortsätter sedan till Konsum i Morjärv som var planerat att
läggas ner. Bybor har nu bestämt sig för att själva fortsätta driva lanthandeln
och kommer att kunna göra det med hjälp av regeringens butiksstöd.

Kalix Ost
Tid: Kl 10.30       
Plats: Bondersbyn 199, 952 92 Kalix

Konsum i Morjärv
Tid: Kl 11.10
Plats: Köpmangatan 1, 950 42 Kalix

Media är välkomna att delta under besöken.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utreda skärpta straff för brott mot
djur
Publicerad 31 augusti 2018

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om
straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Syftet är
att se till att de allvarligaste brotten mot djur har
tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om
brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.
– Vi är jättebra på djurhälsa och djurskydd i Sverige men vi måste också se
till att den som gör ett djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser
på brottet. De här reglerna kan behöva skärpas, därför tillsätter vi nu den här
utredningen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I den särskilda utredarens uppdrag ingår att se över straffen vid brott mot
djur och att överväga om straffet för djurplågeri bör skärpas. Den särskilda
utredaren ska även analysera om det är lämpligt och möjligt att ersätta straff
med sanktionsavgifter eller vite vid mindre allvarliga överträdelser, för att på
ett mer effektivt sätt upprätthålla djurskyddet.

Utredaren ska också överväga om kontrollmyndigheternas skyldighet att
anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten bör
förtydligas. I uppdraget ingår också att överväga om en dom eller ett
strafföreläggande om företagsbot bör kunna leda till ett djurförbud.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Norrbotten
Publicerad 28 augusti 2018

På onsdag den 29 augusti är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Älvsbyn och Luleå och träffar
livsmedelsföretag och Sveaskog.
Polarbröd AB och Sveaskogs förvaltningskontor återfinns båda i Älvsbyn
och på onsdag förmiddag får landsbygdsminister Sven-Erik Bucht möjlighet
att träffa dem och höra om deras verksamheter.

På eftermiddagen går turen till Luleå där Sven Erik Bucht besöker företagen
Biergo och Nyhlén Hugosson som båda hanterar förädling av köttprodukter.

Media är välkomna under delar av programmet. Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.

Program onsdag 29 augusti

Besök Polarbröd
Tid: Kl. 10.30
Plats: Ställverksvägen 14 Industriområdet, Älvsbyn

Besök Sveaskog
Tid: Kl. 12.00
Plats: Nygrensvägen 1, Älvsbyn

Besök Nyhlén Hugosson
Tid: Kl. 14.00
Plats: Depåvägen 4A, Luleå

Besök Biergo

https://www.regeringen.se/


Tid: Kl. 16.30
Plats: Nygatan 10, Luleå



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Värmland
Publicerad 24 augusti 2018

På måndag och tisdag besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Säffle och Årjäng i Värmland.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar med att besöka företaget Grön
Ko & Café och Saluhall i Säffle. Det är en gårdsbutik och saluhall som säljer
ekologiskt nötkött från närliggande gårdar.

Därefter besöker Sven-Erik Bucht Wermlands Mejeri i Värmlands Nysäter
som är ett nystartat mejeri. Landsbygdsministern återvänder sedan till Säffle
där han besöker stadens brandstation.

Tisdagen börjar med att Sven-Erik Bucht träffar tränare och personal på
Årjäng travbana och besöker sedan Silleruds stationshus i Svensbyn. Det
gamla stationshuset har omvandlats till ett hotell. Landsbygdsministern
besöker även den intilliggande ICA-butiken som innehåller ett servicekontor
för orten.

Efter ett öppet möte på hembygdsgården i Svensbyn åker Sven-Erik Bucht
till Grums och Gruvöns pappersbruk. Pappersbruket som håller på att byggas
ut till att bli en toppmodern anläggning för tillverkning av olika slags kartong
för livsmedel.

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program måndag den 27 augusti

Besök Grön Ko & Café och Saluhall
Tid: Kl. 12.30
Plats: Brovägen 23, Säffle

https://www.regeringen.se/


Besök Wermlands Mejeri
Tid: Kl. 14.00
Plats: Gillbergavägen 2, Värmlands Nysäter

Besök Brandstationen i Säffle
Tid: Kl. 15.30
Plats: Norrlandsvägen 33, Säffle

Program tisdag den 28 augusti

Besök Årjängs Travbana
Tid: Kl. 8.30
Plats: Årjängs Travbana, Årjäng

Besök Sillerudsstation och ICA Nära i Sillerud
Tid: Kl. 9.50
Plats: Svensbyn 51, Årjäng

Öppet möte
Tid: Kl. 10.45
Plats: Hembygdsgården eller trädgården vid Cafét (beroende på väder)

Besök Gruvön pappersbruk
Tid: Kl. 13.10
Plats: Storjohannsväg 4, Grums.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Bodens
skördefest
Publicerad 24 augusti 2018

På lördag den 25 augusti besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Bodens Skördefest & Miljödagar.

Tid: 25 augusti 2018 kl. 13.15
Plats: Boden Skördefest & Miljödagar, scenen står nära Norrigården

Den årliga skördefesten i Boden växer för varje år och över 180 utställare
bestående av företag, organisationer, produkter och tjänster inom jordbruks-
och miljöbranschen besöktes förra året av cirka 25 000 människor. En av
besökarna i år är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som kommer att hålla
ett anförande samt bli intervjuad på scen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

110 miljoner i stöd till drabbade
inom skogsbruket
Publicerad 23 augusti 2018 Uppdaterad 23 augusti 2018

Regeringen har fattat beslut om att ge Skogsstyrelsen i
uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig
kompensation för skador och ökade kostnader för de
inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt
omfattande skogsbränder. Ersättningen för åtgärderna
får uppgå till totalt 110 miljoner kronor och får inte gå till
kostnader som annars kan ersättas av försäkringsbolag.
- Det har varit en tuff sommar för drabbade skogsägare, både ekonomiskt
och känslomässigt. Skogsbränderna har orsakat stora materiella skador och
omfattande arealer skog som har skötts om och brukats i generationer har
eldhärjats. Det är därför viktigt att samhället går in och stöttar i denna
exceptionella situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Skogsstyrelsen ska i sitt uppdrag kartlägga förlusterna samt, i samråd med
berörda myndigheter och intressenter inom skogsnäringen, utreda vilka
stödmottagare och vilka geografiska områden som kan vara aktuella för stöd.

- Skogen är en nyckel i omställningen från ett oljebaserat till ett fossilfritt
samhälle. Skogen är också oerhört viktig för jobben på svensk landsbygd.
Det här stödpaketet ska därför kompensera skogsägare, skogsentreprenörer
och andra berörda som har drabbats av extra hårt av sommarens bränder,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 oktober 2018.

Tidigare insatser med anledning av skogsbränderna 2018:

https://www.regeringen.se/


Regeringen har gett MSB ökade möjligheter att ersätta drabbade
kommuner för kostnader med anledning av skogsbränderna. Preliminärt
kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag att samordna
eftersläckningsarbetet av de stora bränderna 2018 och tilldelas 3
miljoner kronor för detta uppdrag.
Regeringen bedömer att staten kommer behöva avsätta 50 miljoner
kronor för efterarbetet med anledning av skogsbränderna.
Förstärkta resurser till frivilligorganisationer med 25 miljoner kronor för
att kompensera för kostnader som uppstått i samband med bränderna.
En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i
samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och
Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till
vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i
framtiden.
Trafikverket och Skogsstyrelsen fick den 16 augusti i uppdrag att
kartlägga skador på trafikinfrastruktur som uppstått på grund av bränder.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht presenterar stöd
till skogsbruk efter sommarens
skogsbränder
Publicerad 22 augusti 2018

Den 23 augusti, kl. 10.00, håller landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht pressträff om stödpaket till skogsbruket
med anledning av sommarens skogsbränder.

Tid: 23 augusti 2018 kl. 10.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Anmäl intresse till pressekreterare Maria Soläng. Medtag legitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Södra
Renbergsvattnet
Publicerad 21 augusti 2018

På onsdag den 22 augusti besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Renbergsvattnet i Skellefteå kommun.
I den västerbottniska byn ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöka
Renbergsvattnets lantbruk samt hålla i ett öppet möte i Södra skolhuset.

Media är välkomna att delta under programmet. Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 22 augusti

Besök Renbergsvattnets lantbruk
Tid: Kl. 13.00
Plats: Södra Renbergsvattnet 74

Öppet möte
Tid: Kl. 14.00
Plats: Södra skolhuset, Södra Renbergsvattnet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inviger
solcellsanläggning i Sörmland
Publicerad 17 augusti 2018

Måndag den 20 augusti besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Kvicksund och Valla i Sörmland.
Landsbygdsministern kommer under dagen inviga en
solcellsanläggning på kycklinggården Tumbo
Husbygård. Sven-Erik Bucht besöker även Kronfågel
och äldreboendet Vallgården i Valla.
Program för den 20 augusti:

Besök och invigning Tumbo Husbygård
Tid: Kl. 13.15
Plats: Tumbo Husby Gård 1, Kvicksund

Besök Kronfågel Valla
Tid: Kl. 16.00
Plats: Åsen Gunnarsdal 2, Valla

Besök äldreboendet Vallgården
Tid: Kl. 17.00
Plats: Björkövägen 5, Valla

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Enklare regler för vattenbruk
Publicerad 16 augusti 2018

Regeringen ser stora möjligheter att öka odling av bland
annat fisk, skaldjur och alger och vill att det ska bli
lättare att driva vattenbruk. Därför får Jordbruksverket i
uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin,
kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare
prövning av vattenbruksverksamheter.
- Odling av fisk, musslor, kräftdjur och alger är den snabbast växande
matproduktionssektorn i världen och nästan varannan fisk som konsumeras i
världen är odlad. Det svenska vattenbruket kan ta en mycket större
marknadsandel på den nationella marknaden där efterfrågan på fisk, skaldjur
och blötdjur är betydligt större än produktionen, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Den tekniska utvecklingen inom vattenbruket medför att vi i dag har många
fler arter och organismer än tidigare som kan odlas med en rad olika
tekniker. Det är viktigt att regelverket följer utvecklingen och verkar för att
skapa bättre incitament till både ökad livsmedelsproduktion och bättre
miljöhänsyn, därför får nu Jordbruksverket detta uppdrag.

I uppdraget ingår även att analysera om befintliga krav på tillstånd,
registrering eller anmälningar skulle kunna samordnas och ge förslag på
sådan samordning.

- Under mina resor runt om i landet har många berättat om de problem som
finns med tillstånd kring vattenbruket. Det finns en stor potential vad gäller
det svenska vattenbruket, men vi måste minska byråkratin, säger
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt ledning för Jordbruksverket
Publicerad 16 augusti 2018

Regeringen har idag utsett en styrelse och en
överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat
att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.
För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det
betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin
verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som
stöd till generaldirektören i det löpande arbetet. Jan Cedervärn utses till
överdirektör för Jordbruksverket.

- Det ska vara ordning och reda, bönderna ska få sina pengar i tid. Med den
nya ledningen får vi en nystart och kommer ha stort fokus på en effektivare
utbetalning av EU-stöden och på stärkt konkurrenskraft, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Bakgrunden till regeringens beslut att ändra Jordbruksverkets ledning är de
ökade kostnaderna för genomförandet av EU-stöden som dels lett till
förseningar i utbetalning av stöd och dels till att andra verksamheter fått stå
tillbaka.

Jordbruksverket är idag en enrådighetsmyndighet med insynsråd vilket
betyder att myndigheten leds av generaldirektören. Insynsrådet har ingen
beslutsbefogenhet utan har istället en rådgivande roll. Den 16 april 2018
tillträdde Jordbruksverkets nya generaldirektör och med en styrelse och
överdirektör stärks nu alltså Jordbruksverkets ledning ytterligare.

1 september tillträder överdirektör Jan Cedervärn och styrelsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Gävleborgs län
Publicerad 13 augusti 2018

På tisdag och onsdag är landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i Gävleborgs län för att träffa bland annat
lantbrukare och företagare. Landsbygdsministern
kommer också att ta del av arbetet kring brandområdet i
Färila i Ljusdal.
Besöket i Gävleborg börjar på Erik Jörmgårds bondgård i Ingesarven.
Därefter besöker ministern Dellenmejeriet som tillverkar mejeriprodukter av
mjölk från lokala kor.

I Delsbo besöker Sven-Erik Bucht sedan företaget Senseair AB som
specialiserar sig i gas- och luftdetektionsteknologi.

Onsdagen inleds med att landsbygdsministern åker till Ljusdal för att ta del
av arbetet i det skogsbrandsdrabbade området i Färila. Släckningsarbetet
efter den stora skogsbranden avslutades i Ljusdals kommun först i förra
veckan. Sven-Erik Bucht besöker även skogsbolaget Setras sågverk i Färila.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 14 augusti:

Besök Erik Jörmsgårds bondgård
Tid: Kl. 09.30
Plats: Ingesarven 243

Besök Dellenmejeriet
Tid: Kl. 13.45

https://www.regeringen.se/


Plats: Fänsmyrvägen 1, Delsbo

Besök Senseair AB
Tid: Kl. 15.00
Plats: Stationsgatan 12, Delsbo

Program för den 15 augusti:

Besök samverkanskansli för brandområde Färila
Tid: Kl. 09.30
Plats: Hotellgatan 6, Ljusdal

Besök Setra i Färila
Tid: Kl. 10.20
Plats: Snasbäcken, Färila



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att utforma krispaket till
torkdrabbade lantbrukare
Publicerad 09 augusti 2018

Regeringen har idag den 9 augusti gett Jordbruksverket
i uppdrag att, tillsammans med branschen och andra
berörda myndigheter, föreslå inriktning och utformning
av ett stöd på 760 miljoner kronor till lantbrukare som
drabbats av sommarens torka. Stödet ingår i det
krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor som regeringen
presenterade den 30 juli.
- Stödet på 760 miljoner ska riktas mot de lantbrukare som drabbats hårdast
av torkan. Det kan exempelvis röra sig både om djurhållare och
spannmålsodlare. Pengarna ska bidra till att lindra torkans långsiktiga
konsekvenser för svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Stödet på 760 miljoner kronor ska framför allt bidra till att begränsa
inkomstbortfall som lantbruksföretag oavsett produktionsinriktning drabbats
av denna sommar.

Jordbruksverket ska i nära samråd med branschorganisationer och andra
berörda myndigheter utforma stödet och titta på var pengarna kan göra mest
nytta. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018 och förslagen ska
ligga till grund för utbetalning av stödet under 2019.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Västernorrland
Publicerad 07 augusti 2018

På onsdag och torsdag besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Västernorrland där han kommer att
göra olika besök för att lyssna in lokala
landsbygdsfrågor.
Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts besök i Västernorrland börjar på
släktgården Häggby Gård som har brukats av samma släkt i 15 generationer.
Gården producerar mejeriprodukter och kött som även säljs i gårdsbutiken.

I Härnösand besöker landsbygdsministern Sambiblioteket för att prata om
regionens livsmedelsstrategi och stadens arbete med att stärka utvecklingen
av näringslivet. I staden besöker Sven-Erik Bucht även två plusboenden
(äldreboende med särskildservice) för att träffa och prata med personal och
boende.

På torsdagen besöker landsbygdsministern Rogsta Gård i Ljustorp. Gården
bedriver mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur. I Ljustorp träffar
Sven-Erik Bucht även personer från Ljustorp Bygdegård för att höra om
deras insatser med släckningsarbetet av skogbränder i trakten.

Avslutningsvis kommer Sven-Erik Bucht i Söråker att diskutera
fiberutbyggnad på landsbygden.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program:

Onsdag den 8 augusti

https://www.regeringen.se/


Besök Häggby Gård
Tid: Kl. 09.00
Plats: Häggdånger

Besök Sambiblioteket
Tid: Kl. 10.30
Plats: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3, Härnösand

Besök plusboende Torsvik
Tid: Kl. 13.00
Plats: Beckhusgatan 2-6, Härnösand

Besök kretsloppsparken Hemab AB
Tid: Kl. 14.30
Jägaregatan 9, Härnösand

Besök Westerlind Fastigheter AB
Tid: Kl. 15.30
Plats: Fiskaregatan 4, Härnösand

Besök plusboendet Bildhuggaren
Tid: Kl. 16.30
Plats: Nattviksgatan 1-5, Härnösand

Torsdag den 9 augusti

Besök Rogsta Gård
Tid: Kl. 08.30
Plats: Rogsta 115, Ljustorp

Besök Ljustorp Bygdegård
Tid: Kl. 09.30
Plats: Ljustorp Bygdegård, Öppom 110, Ljustorp

Samtal om Fiberutbyggnad
Tid: Kl. 12.00
Plats: Västansjölokalen, Svarvar Böle.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Eftersläckningsarbetet får nationell
samordning
Publicerad 02 augusti 2018 Uppdaterad 02 augusti 2018

Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län
uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de
stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett
samordnat och säkert sätt.
– Det finns ett behov av en enhetlig hantering av eftersläckningsarbetet och
att samlat ta vara på relevanta erfarenheter. Vid en större brand med många
markägare är eftersläckning en svår uppgift eftersom den kräver god
samordning, resurser och kunnande – då arbetet är svårt och riskfyllt. Med
detta uppdrag vill vi skapa en trygghet för skogsägarna och stödja dem i det
arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen gör därtill den preliminära bedömningen att det kommer behövas
avsättas 50 miljoner för efterarbetet med anledning av skogsbränderna.

Nationella samordningsuppdraget
Jämtlands län är ett av de län som drabbats hårdast av skogsbränderna i år.
Länsstyrelsen i Jämtlands län får 3 miljoner kronor för att:

Bistå andra myndigheter och kommuner med information i frågor som
rör eftersläckningsarbetet.
Underlätta överlämning av ansvaret från räddningstjänst till markägare
genom att ta fram samarbetsformer mellan försäkringsbolag, markägare
och övriga intressenter inför eftersläckning.
Utforma en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i
områden med många berörda markägare. Stötta länsstyrelser och andra
myndigheter samt kommuner i arbetet.
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Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019 till Näringsdepartementet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljardpaket till krisdrabbade
lantbrukare
Publicerad 30 juli 2018 Uppdaterad 30 juli 2018

Regeringen ger ekonomiskt stöd till lantbrukare som har
drabbats av vårens och sommarens extrema torka.
Regeringen presenterade idag ett nationellt
åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför
allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som
uppstått på grund av torkan.
Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge kompensation på såväl
kort som lite längre sikt.

– Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för
sina djur och för sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt
1,2 miljarder kronor ger vi lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera
denna svåra situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– De som drabbas av torkan ska känna samhällets stöd. Det är i situationer
som den här det starka samhället ska finnas där. Vi ska hålla ihop. Ett
nationellt stödpaket till Sveriges lantbrukare är viktigt för de drabbade
lantbrukarna men även för att säkra vår livsmedelsförsörjning, säger
finansminister Magdalena Andersson.

Foderbristen riskerar att innebära höga kostnader för lantbrukare som
tvingas importera eller köpa dyrt grovfoder. Foderbristen kan också leda till
att djur behöver slaktas i förtid. För att motverka detta scenario och stärka
lantbrukarnas likviditet skjuter regeringen till 400 miljoner kronor i
höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort
som möjligt, men senast i december 2018. Djurproducenterna stärks också
indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under
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2018.

– Regeringen tar frågan om klimatförändringar och klimatanpassning på stort
allvar och arbetar långsiktigt för att både minska utsläppen och begränsa
skadeverkningarna från bland annat extremväder, säger vice statsminister
Isabella Lövin.

Under 2019 tillkommer stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformning av
åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas
där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att betala ut stöden till
lantbrukarna, medan Livsmedelsverket hanterar den sänkta slakteriavgiften.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med anledning av
torkans effekter på lantbruket
Publicerad 30 juli 2018

Idag måndagen den 30 juli presenterar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, finansminister
Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin
regeringens nationella krispaket för lantbruket med
anledning av torkan.

Tid: 30 juli 2018 kl. 14.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handlingsplan för att förverkliga
det nationella skogsprogrammet
Publicerad 13 juli 2018

Igår fattade regeringen beslut om en handlingsplan och
ytterligare nio åtgärder för att göra verkstad av det
nationella skogsprogrammet. Handlingsplanen omfattar
så här långt närmare 90 åtgärder under
mandatperioden som alla bidrar till att nå
skogsprogrammets vision och mål.
Den 17 maj beslutade regeringen om Sveriges första nationella
skogsprogram. I och med dagens regeringsbeslut finns det en handlingsplan
på plats som samlar alla regeringens insatser under mandatperioden som
bidrar till att uppnå skogsprogrammets mål och vision. Handlingsplanen
innehåller närmare 90 åtgärder och idag har regeringen fattat beslut om nio
av dessa.

- Det nationella skogsprogrammet ska vara en ledstjärna för skogspolitiken
under en lång tid framöver. Handlingsplanen samlar många konkreta
åtgärder inom flera politikområden. Den innehåller också kommande
satsningar som ska bidra till en växande fossilfri bioekonomi, fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

De nio åtgärder som regeringen har fattat beslut om i dag:

Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att ta fram och kommunicera
tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. 5 miljoner 2018, 3,5
miljoner kronor 2019.

Uppdrag till Skogsstyrelsen att utveckla rådgivning för ett hållbart
skogsbruk. 2 miljoner 2018, 1 miljon kronor 2019.
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Uppdrag till Skogsstyrelsen att bistå i arbetet inom internationella
skogsfrågor. 4,3 miljoner kronor 2018 och 1,7 miljoner kronor 2019.

Uppdrag till Skogsstyrelsen att genomföra och förbereda en
Skogsakademi för beslutsfattare inom EU. 0,7 miljoner kronor 2018 och
1,0 miljoner kronor 2019.

Uppdrag till Skogsstyrelsen att bistå i genomförandet av det nationella
skogsprogrammet. 2,5 miljoner 2018 och 3,5 miljoner 2019.

Uppdrag till Skogsstyrelsen att stödja regionala dialoger och insatser i
arbetet med regionala skogsprogram. 17 miljoner under 2018 och 9
miljoner under 2019.

Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att genomföra en
samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda
värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB. 0,5 miljoner 2018
och 0,5 miljoner 2019.

Uppdrag till Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och
Naturvårdsverket att utarbeta en sammanhållen och regelbunden
statistik om arealen skogsmark. 0,5 miljoner 2018 och 0,5 miljoner 2019.

Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att utforma ett ändamålsenligt
utbildningspaket för älgförvaltning. 1 miljon under 2018.

- Detta är den första handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet
och vi har ett stort fokus på offentliga insatser. Regeringen kommer löpande
att ta fram fler handlingsplaner eftersom det är ett långsiktigt arbete. Vår
förhoppning är att skogssektorn och samhället i stort medverkar med
åtgärder till förverkligandet av visionen och målen. Förutsättningarna för att
det ska bli ett framgångsrikt genomförande av skogsprogrammet är
engagemanget och insatserna från företag, organisationer och intressenter i
skogens hela värdekedja tillsammans med myndigheter, universitet och
högskolor och regeringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Övertorneå och Överkalix
Publicerad 13 juli 2018

På lördag 14 juli besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Övertorneå där han ska delta på Matarengi
marknad. Sven-Erik Bucht kommer därefter att besöka
Överkalix sommarmarknad.

Tid: 
Övertorneå marknad, Matarengi kl 10.30-11.45
Överkalix marknad, kl 12.30-13.45

Observera! Tiderna kan komma att ändras något och ska ses som
ungefärliga.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Daniel Ferreira.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen storsatsar på
näringslivet på Sveriges
landsbygder
Publicerad 12 juli 2018 Uppdaterad 12 juli 2018

Regeringen har idag som ett led i genomförandet av en
sammanhållen landsbygdspolitik fattat beslut om ett
stort företagspaket. Det handlar om satsningar på
närmare 890 miljoner kronor under åren 2019–2020 för
att öka företagens konkurrensförmåga och stärka
möjligheterna att möta de utmaningar som följer av
långa avstånd och glesa befolknings- och
näringslivsstrukturer.
Genom beslutet utses även Tillväxtverket till samordnande myndighet för
den sammanhållna landsbygdspolitiken, samt får i uppdrag att tillsammans
med andra berörda myndigheter hitta ett sätt att bedöma konsekvenser för
landsbygden av olika myndighetsbeslut.

- Regeringen har under mandatperioden lagt om politiken för Sveriges
landsbygder. Vi har också förankrat ett ambitiöst och långsiktigt mål för en
sammanhållen landsbygdspolitik med riksdagen. I och med dagens beslut tar
regeringen ännu ett steg i arbetet för likvärdiga möjligheter till företagande,
arbete, boende och välfärd i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Tillväxtverket ska ta fram förslag till företagsinsatser som bidrar till att
företag på landsbygderna tar tillvara dessa möjligheter, ökar företagens
digitala mognad och nyttjandet av ny teknik samt främjar innovations- och
kunskapsutveckling.
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Förslag till insatser tas fram inom följande områden: Testbädd landsbygd,
stärkt digitalisering, bättre teknikutveckling, kunskapsutveckling och
utveckling av besöksnäringen. Myndigheten ska redovisa förslagen senast
den 15 oktober 2018.

- Nu lägger vi ytterligare fokus på näringslivsutvecklande insatser som bidra
till att öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft. Vi vill på detta sätt vara
med och bidra till den stora potential som finns. Insatsen ska ge fler växande
företag och fler jobb i hela landet, säger närings- och innovationsminister
Mikael Damberg.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen vill införa
ursprungsmärkning av kött och
fisk på restaurang
Publicerad 12 juli 2018 Uppdaterad 12 juli 2018

Det finns ett stort intresse för mat och för var maten
kommer ifrån bland svenska konsumenter idag. God
information är en förutsättning för att konsumenter ska
kunna göra medvetna och hållbara val. Regeringen ger
därför Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka
åtgärder som krävs för att kunna införa obligatorisk
ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i
storhushåll.
– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg
antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets och
fiskens ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang.
Därför får Livsmedelsverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för att
kunna anmäla en sådan märkning till EU-kommissionen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Med bättre informerade konsumenter kan fler agera efter vad man tycker
känns rätt och riktigt. Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge
information om den mat som hamnar på tallriken. Det kommer
förhoppningsvis göra att fler väljer mer hållbart producerat kött, säger
konsumentminister Per Bolund.

Anmälan till EU-kommissionen
För att Sverige ska kunna genomföra en nationell bestämmelse för
obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i
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storhushåll måste regeringen göra en anmälan till EU-kommissionen. I
anmälan ska man kunna bevisa sambandet mellan kvaliteter hos livsmedlet
och dess ursprung eller härkomstplats. Man ska också lägga fram belägg för
att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig.
Livsmedelsverket får därför i uppdrag att analysera vilka studier som Sverige
behöver ta fram för att kunna underbygga en ansökan. Konsumentverket ska
bistå Livsmedelsverket i uppdraget. Verket ska också följa utvecklingen i
den anmälan som Finland gjort av en motsvarande märkning.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 3 december
2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tätt samarbete för att hitta
lösningar för ett torkdrabbat
jordbruk
Publicerad 09 juli 2018

Regeringen, Jordbruksverket och Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF, arbetar tillsammans intensivt för att
hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem i
nuvarande torka och för att säkra
livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att
utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i
regelverken, till en uppmaning till alla som har mark
med foder att skörda dessa för att få fram mat till djuren.
Situationen för lantbrukarna är svår just nu med en mycket bristfällig
fodertillgång på grund av årets torka och varma väder. Läget är allvarligt,
men det sker ett intensivt arbete hos regeringen, Jordbruksverket, LRF och
andra aktörer så att situationen kan hanteras på ett bra och samordnat sätt.

– Regeringen vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stödja
lantbrukarna under torkan. Vi för en nära dialog med Jordbruksverket, LRF
och resten av branschen där vårt fokus just nu ligger på att skapa
förutsättningar att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Regeringen
följer utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder i
förhållande till hur situationen utvecklar sig, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

I den samverkansplattform som finns, där representanter för
Regeringskansliet, Jordbruksverket, LRF och andra aktörer ingår, förs breda
diskussioner och analyser om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt.
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Det handlar bland annat om åtgärder som innefattar att utreda större
förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken. En annan viktig
fråga på kort sikt är hur befintligt foder kan transporteras från delar av landet
där det finns foder till andra delar som har svårt med fodertillgången. Därför
vill regeringen, Jordbruksverket och LRF rikta en särskild uppmaning till alla
i hela landet som har mark med foder att skörda dessa och erbjuda
marknaden. Varje centimeter av skörden behövs, skörda eller låt beta allt ni
kan och samverka med andra i ditt närområde.

– Jordbruksverket har en nära dialog med LRF och Näringsdepartementet,
men även andra organisationer om läget, vi inventerar allt som går att göra,
ser över regelverk som finns och informerar löpande för att stödja lantbruket,
säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

– Läget förvärras för varje dag. Spannmålsskörden är kraftigt påverkad och
det är mycket svårt att få fram foder till djuren. Vi hoppas att alla som har
outnyttjade marker erbjuder gräs och hö till behövande gårdar. Vi vädjar
även till regeringen att påskynda utbetalningarna av tidigare jordbruksstöd
och att vi även kan få del av EU:s krisfond. Många gårdar riskerar i höst att
få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström,
förbundsordförande i LRF.

Åtgärder som vidtagits eller är under utredning

Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler.
Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än
vanligt.

 I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för
ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen
att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall
och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får
skördas.

Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra
med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in
till Jordbruksverket först.

 Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på
landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.

Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde.



Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som
egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.

 Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med anledning av
torkan
Publicerad 06 juli 2018

Måndag den 9 juli klockan 10.00 håller
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht pressträff,
tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör
Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström,
med anledning av torkan och konsekvenserna för
svensk livsmedelsproduktion. Vid pressträffen ges en
lägesbeskrivning, samt information om vilka åtgärder
som vidtagits och vilka åtgärder som planeras.

Tid: 9 juli 2018 kl. 10.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Pajala marknad
Publicerad 06 juli 2018

På lördag 7 juli besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Pajala Marknad som är en av Norrbottens största
sommarmarknader med ca 300 knallar och närmare
45.000 besökare.

Tid: 7 juli 2018 kl. 14.45 till kl. 17.00
Plats: Pajala Marknad

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Maria Soläng.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på
produktionen av biogas
Publicerad 06 juli 2018

Biogas spelar en viktig roll i omställningen från ett
oljebaserat samhälle till ett fossilfritt. För att öka
produktionen av biodrivmedel, och särskilt den biogas
som uppgraderas till biodrivmedel, och stärka
konkurrenskraften satsar regeringen nu 270 miljoner
kronor.
Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla. Större delen av det som
används för att framställa biogas kommer från substrat inom lantbruket och
livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier,
livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har därför en central roll i
omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige, i arbetet med
att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Regeringen har
därför fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd till produktion av
biogas som ska användas som biodrivmedel.

– Många av de producenter som tillverkar biogas har svårt att få det att gå
ihop. Samtidigt är deras produktion en viktig pusselbit när Sverige ska bli ett
fossilfritt samhälle. Vi måste säkerställa att de producenter vi har kan vara
konkurrenskraftiga och därför är det här ett viktigt ekonomiskt tillskott på
kort sikt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta
emot ansökningar under hösten 2018.

För att stärka konkurrenskraften och påskynda omställningen till förnybara
energikällor föreslog regeringen i vårändringsbudgeten 2018 att stödet till
produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel.
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Vårändringsbudgeten för 2018, är en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet.

Regeringen har även tillsatt en utredning om hur biogasens nytta som resurs
bäst ska tas till vara på och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på
längre sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och
långsiktiga styrmedel för svensk biogas, utredningen ska redovisas senaste
den 3 juni 2019.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill se mer
vildsvinskött på marknaden
Publicerad 05 juli 2018

Trots en växande vildsvinsstam når det mesta av
vildsvinsköttet från jägarna aldrig
konsumentmarknaden. Regeringen vill att mer
vildsvinskött ska bli tillgängligt och har därför beslutat
att utreda hur detta ska gå till.
– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar men vi
glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste
vi ändra på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har därför beslutat att ge ett uppdrag till Livsmedelsverket att
analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för avsättning av
vildsvinskött på marknaden. I uppdraget ingår även att analysera vilka
volymer av vildsvinskött som kan göras tillgängliga för marknaden.
Utgångspunkten i förslagen ska vara bibehållen livsmedelssäkerhet, där både
livsmedelshygien och köttkvalitet säkras.
Livsmedelsverket ska genomföra uppdraget i samråd Jordbruksverket, SVA,
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län.

– Jägarnas engagemang och stora ansvarstagande har bidragit till att vi i dag
har en framstående viltvård. Det gläder mig även att se lantbrukarnas stora
engagemang i frågan. En ökad avskjutning av vildsvin kan uppnås på flera
sätt, där en enklare avsättning av köttet är en möjlig väg att gå. Jag vet att
det finns exempel på hur man arbetar med det här i andra länder, exempelvis
i Tyskland, som är intressant att titta närmare på, säger Sven-Erik Bucht.

I den nationella livsmedelsstrategin framhåller regeringen att den
tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt viltkött bör tas tillvara.
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Avskjutningen av vildsvin har generellt sett ökat under senare år och jaktåret
2016/2017 sköts drygt 100 000 vildsvin i Sverige, men det mesta av
vildsvinsköttet från jägarna når aldrig konsumentmarknaden

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
gård med anledning av torkan
Publicerad 03 juli 2018

Imorgon 4 juli besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht gården Stora Lundby i Vallentuna. Syftet med
besöket är att diskutera torkan och vattenbristen.

Tid: 4 juli 2018 kl. 09.45
Plats: Stora Lundby, Markims-Lundby 22 Vallentuna

Prognoser visar att det är stor risk för en påtagligt mindre skörd än normalt
vilket påverkar både jordbrukare med växtodling och jordbrukare med
djurproduktion. Bristande tillgång till vinterfoder kan bli ett av de största
problemen för jordbrukarna. Regeringen följer händelseutvecklingen när det
gäller grundvattennivåerna och vattenförsörjningen.

Media är välkomna att delta på besöket. Föranmälan krävs och görs till
pressekreterare Maria Soläng.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsbyggande på landsbygden
ska underlättas
Publicerad 30 juni 2018

Finansieringssvårigheter är ett vanligt hinder för
bostadsbyggande i mindre kommuner. Samtidigt
uppger många landsbygdskommuner att det råder
bostadsbrist. Regeringen har nu givit Boverket i
uppdrag att ta fram förslag på kostnadseffektiva statliga
åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och
ombyggda bostäder på landsbygden. Uppdraget gäller
byggande både av egnahem och flerbostadshus.
Möjligheten att få tillgång till en attraktiv bostad är en viktig faktor för att
bibehålla eller utveckla landsbygdens livskraft. Därför ger nu regeringen
Boverket i uppdrag att utreda hur staten kan underlätta finansieringen av
bostadsbyggande på landsbygden.

- Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden,
oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom
har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta
finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister
Peter Eriksson.

- Landsbygden har länge försakats på flera sätt och det här är ännu ett.
Landsbygdspropositionen och flera andra initiativ från regeringen har en
pekat ut en ny riktning för landsbygden. Människor på landsbygden ska
självklart ges samma möjligheter till ett eget boende som i städerna och det
är tydligt att marknaden inte ensam kan lösa problemen med bostadsbrist på
landsbygden. Vi tänker därför nu försöka hitta andra finansieringslösningar
för bostadsbyggande på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik
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Bucht.

En lösning på problemen med finansiering av bostadsbyggande på
landsbygden har efterfrågats i regeringens landsbygdsproposition som
riksdagen röstade genom den 7 juni. Finansieringssvårigheterna har även
lyfts fram i betänkandet Lån och garantier för fler bostäder. Det saknas dock
förslag som riktar in sig på byggande av egnahem.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2019 med en delredovisning
gällande egnahem senast den 30 november 2018. Förslagna åtgärder ska
endast avse bostäder för permanent bruk.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen
Publicerad 29 juni 2018

Näringsdepartementets statsråd medverkar under
Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang.
Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-
politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt,
samt transporter och infrastruktur.
Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg

Söndag
14.30 - Allmän invigning av Almedalen: Näringsminister Mikael Damberg
håller tal. Stora scen, Strandvägen 2.

Måndag
10.00 - Inviger Techarenan., Serendipidy Challange, Stora scen/Techarenan
Strandvägen 2
11.00 - Panelsamtal: Digital transformation – future of work. Google.
Hästgatan 1
13.05 - Almedalens stora näringspolitiska debatt/utfrågning – Vart går svensk
industri?, Industrirådet. S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.
13.45 - Seminarium: Utländska investeringar – en motor för Sverige,
Business Sweden & Dagens Industri. Donners plats 2
14.30 - Seminarium: Hur skapar vi bättre förutsättningar för ökad
innovationskraft inom samhällsbyggnad?, Svensk byggtjänst & Bygg 4.0.
Samhällsbyggararenan på fartyget Blue Charm, Visby hamn.
16.00 - Seminarium: Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i
entreprenörskap?, Grant Thornton & Företagarna. Strandvägen, H521
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Tisdag
08.45 - Öppna Nasdaq-börsen från Almedalen med efterföljande frågor,
Dagens industri & Danska Bank. Dagens industris tält, Donners plats 2.
09.00 - Seminarium: Världens största utmaningar kan lösas med svensk
innovation – om kraften i entreprenörskap, Dagens industri & Danske Bank.
Dagens industris tält, Donners plats 2.
10.15 - Seminarium: Hur stärker vi svensk fordonsindustri?, BIL Sweden &
MRF, Cramérgatan 3, Campus Gotland, E-huset, sal B25
11.30 - Prisutdelning: Innovationstävlingen Transformativ infrastruktur –
innovation för nollutsläpp. Därefter paneldebatt med miljöminister Karolina
Skog. Naturvårdsverket m.fl. Veckans Affärer, Kronstallsgränd 4
12.20 - Seminarium: Vårt ekonomiska läge – utmaningar och möjligheter i en
politisk orolig tid, Swedbank. Volters gränd 8
13.30 - Seminarium: Testbädd Göteborg – verktyg för att möta städers
utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?, Göteborgs Stad &
Västsvenska Arenan. Västsvenska Arenan, Strandvägen H553 (Vid
Kruttornet)
15.00 - Seminarium: Så blir Sverige Europas hetaste industriland, Vattenfall.
Energihuset, Mellangatan 9

Onsdag
08.30 - Seminarium: Hur blir Sverige en världsledande AI-nation som stärker
den svenska industrins konkurrenskraft?, ABB. Hästgatan 5
10.00 - Seminarium: Hur blir Sverige ett hållbart välfärdssamhälle?, IKEA,
Handelns Hus, Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1.
11.15 - Panel: Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret,
Chef och Samhall. Korsgatan 24
12.30 - Seminarium: Politik för fler viktiga jobb / Kockduell mot Elisabeth
Svantesson, Visita. Trädgården på Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26
13.30 - Seminarium: Innovation i samhällets tjänst, Microsoft, Pickit, våning
2, Södra kyrkogatan 3.
15.30 - Intervju Expressen TV, Expressen. Expressens scen, Donners plats,
Hamngatan
16.00 - Intervju Ny Teknik, Ny Teknik, Dagens Medias båt (White Pearl),
Visby hamn, nära Hamnplan 5
16.35 - Mikrofestival & Öppet talarforum: Ekonomisk och social hållbarhet
– Kultur som katalysator för attraktiva städer, Gather Festival & Atrium
Ljungberg. Södra murgatan 9.

Torsdag
08.20 - Intervju med Di TV Börsmorgon, Dagens industri. Dagens industris
scen, Donners plats 2



09.30 - Svensk Handel – knäckas av eller knäcka utanförskapet och
kriminaliteten, Svensk Handel. Handelns Hus, Kårhuset Rindi. Donnersgatan
1.
17.15 - Anförande: Framtidens arbetsmarknad – kommer vi ha
kompetensen?, Saco. Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18

Peter Eriksson

Måndag
16.00 - Seminiarum: Är artificiell intelligens ett hot – och varför verkar ingen
bry sig? Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda.
Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
17.00 - Varför borde fler bostäder byggas i trä? Folkhem. Clarion Hotel
Wisby

Tisdag
08.15 – Seminarium: Boende efter plånbok – vart går gränsen? Business
Arena, SSSB. Supper, Strandgatan 9.
10.30 – Seminarium: Hur skapas en smartare samhällsbyggnadsprocess med
hjälp av digitala standardiserade detaljplaner? Lantmäteriet. Wisby Strand
Congress & Event.
12.30 - Utfrågning på scen av Dagens samhälle
14.00 – Seminarium: Ansvarsfullt byggande – hur kan vi bygga bostäder med
lägre hyra? Örebro kommun. Wisby Strand Congress & Event
15.00 – Seminarium: Etik, hållbarhet och regeringens syn på artificiell
intelligens. Digitaliseringsrådet. Södra kyrkogatan 3.

Onsdag
10.00 – Seminarium: Krävs det ett livslångt lärande för digitaliseringen av
Sverige? IT & Telekomföretagen, Digitaliseringsrådet. Almedalens hotell,
Strandvägen 8.
11.15 – Seminarium: Smart urbanisering, att bygga i det redan byggda.
Boklok, Sveriges träbyggnadskansli. Strandvägen H515
13.40 – Seminarium: Framtidens sociala bostadspolitik, SABO, Mellangatan
7

Torsdag
10.00 – Seminarium: Utan kompetensutveckling stannar Sverige. TCO.
Strandgatan 19.
11.00 – Seminarium: Ökad digitalisering i industrin – ett hot mot jobben eller
nyckeln till framtidens konkurrenskraft? Stora Enso. Gotlands museum
12.30 – Seminarium: Makten över arkitekturen i brytningstid. Boverket.



Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1.
14.00 - Deltar i mångfaldsparaden

Sven-Erik Bucht

Torsdag
10.00 – Monterbesök: Hela Sverige Ska Leva. S:t Hans café, S:t Hansplan 2
11.30 – Intervju med Expressen. Expressens scen, Donners plats.
12.00 - Monterbesök: Svenska Jägareförbundet, Ödins Garveri, Tage Cervins
gata 3
13.30 – Intervju med Dagens Samhälle, Dagens Samhälles scen, Donners
plats.
16.00 - Monterbesök: Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch,
Cramérgatan 3
17.00 Monterbesök: Axfood, Handelns Hus, Kårhuset Rindi, Donnersgatan
1.

Tomas Eneroth

Tisdag
12.25 - Stockholmslunchen – Stockholms infrastruktur. Supper, Strandgatan
9
15.30 - Anförande Aerospace Almedalen. Strandvägen 4

Onsdag
10.45 – Seminarium: Är Sverige redo för framtidens fordon?, BIL Sweden.
Campus Gotland rum B25, Cramérgatan 3, Visby
13.30 – Seminarium: "dyra stickspår eller nya stambanor?", Sveriges fyra
södra Handelskammare. Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid
Kruttornet
15.00 - Seminarium: "Hur går det för sjöfarten efter valet?", Blå tillväxt.
Hamngatan 1, trädgården

Torsdag
10.00 – Seminarium: Samhällsbygget Sverige – vart är vi på väg, Skanska.
Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
11.30 – Seminarium: "Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?",
Industrins utvecklingsråd. Hamngatan 3



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordisk strategi för bioekonomi
antagen vid ministerrådsmöte i
Haparanda
Publicerad 27 juni 2018

Vid Nordiska ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda fattades
idag, den 27 juni, beslut om ett strategiskt
bioekonomiprogram för Norden.
Bioekonomiprogrammet innehåller 15 insatser för att
stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi.
Den bioekonomistrategi som de nordiska länderna nu har enats om ska bidra
till att underlätta utvecklingen av både nya och gamla värdekedjor och
optimera möjligheterna för produktion och värdeskapande av biomassa.
Arbetet med strategin inleddes under det isländska ordförandeskapet 2014
då en bioekonomipanel tillsattes i syfte att presentera ett strategiskt program
för den nordiska bioekonomin.

- Norden har en värdefull och relativt unik plats i världen – en plats som
innebär många möjligheter och ett stort ansvar att bidra till den nödvändiga
övergången till hållbara samhällen och att utveckla nya biobaserade tekniker
och lösningar som bidrar till en hållbarare framtid. Den nordiska
bioekonomistrategin ger oss en riktning som kan bidra till att de nordiska
länderna tillsammans kan bli ledande i flera bioekonomiska värdekedjor med
utgångspunkt från såväl land som vatten och återvinning, säger Sven-Erik
Bucht, landsbygdsminister.

Vid ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och
skogsbruk i Haparanda diskuterades dessutom finansieringen av NordGen
(Nordiskt genresurscenter) och hur en långsiktig balans mellan budget och
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verksamhet kan uppnås. Andra frågor på dagordningen var till exempel
behovet av att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna,
användning av ny teknik och digitalisering inom fiskenäringarna samt
nordiska initiativ inom besöksnäringen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar nordiska
ministerrådsmöten till Haparanda
Publicerad 21 juni 2018

Mellan den 26-27 juni hålls två nordiska
ministerrådsmöten i Haparanda där landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht står som värd. Det är nordiska
ministrar med ansvar för regional utveckling, fiske och
vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk som
samlas i Haparanda för formella möten och studiebesök
i närområdet.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till två ministerrådsmöten
under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, dels
ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-R) och dels ministerrådet för fiske och
vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog (MR-FJLS).
Eftersom dessa båda möten hålls samtidigt i Haparanda kommer de två
ministerråden för första gången att mötas i en politisk diskussion om
digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Förutom
formella mötessejourer finns ett spännande program för mötesdeltagarna
med studiebesök i närområdet.

Ministerrådet för hållbar tillväxt: Mötet har två teman, dels samarbete
över landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb.

Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog:
Mötet förväntas besluta om ett nordiskt bioekonomiprogram, och
ställningstagande görs beträffande NordGens framtid. Dessutom diskuteras
gränsregionala frågor, nordiska näringsrekommendationer och
besöksnäringens betydelse för de areella näringarna m.m.

Boreala samarbetet
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I anslutning till ministerrådsmötena anordnas ett borealaskt 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. Värd för mötet är Skogsstyrelsen.

Program:

Den 26 juni

10.00-12.00: Borealt ministermöte, arrangeras av Skogsstyrelsen.
(Haparanda stadshotell)

13.00: Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och
skogsbruk inleds med lunch på Hulkoffgården.

14.00 – 17.00: Exkursioner med två parallella program, media är välkomna,
föranmälan krävs:

1. Företagande på landsbygden: Företagande kring rennäring och
renprodukter, Liehittäjä sameby. Skogsexkursion i Veittivaara.
Demonstration av skogsinventering med drönare. Besök på Pesula
lantbruk.

2. Fisketurism och traditionella fisket: Deltagarna får prova på sportfiske
vid Matkakoski

Den 27 juni:

08.00-17.00: Mässa på Haparanda stadshotell. Organisationer, myndigheter
kommuner, m.fl. visar upp projekt och verksamhet. Media är välkomna!

09.00-12.00: Formellt möte för ministerrådet för fiske och vattenbruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Haparanda stadshotell

10.30-12.00: Ministerrådet hållbar tillväxt besöker Torneå stadshus

12.00: Pressträff med Sven-Erik Bucht och närvarande ministrar.
Föranmälan krävs.

14.00: Gemensamt möte för ministerråden för hållbar tillväxt och fiske,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

15.00-18.00: Formellt möte för Ministerrådet hållbar tillväxt



15.15-17.00: Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och
skogsbruk besöker Torneå stadshus.

Exkursioner:

Tid: Tisdag 26/6 kl. 14.00-17.00
Plats: Utgångspunkt från Hulkoffgården

Pressträff:

Tid: Onsdag 27/6 kl. 12.00
Plats: Haparanda stadshotell, Gulaschbaronen

Anmälan krävs och görs till Claes Nordmark tel: 072-5506709 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Elefanter och sjölejon förbjuds på
cirkus
Publicerad 21 juni 2018

Regeringen har fattat beslut om att förbjuda elefanter
och sjölejon på cirkus. Regeringen har också fattat
beslut om att utreda en obligatorisk märkning och
registrering av katter.
Riksdagen beslutade i förra veckan om regeringens förslag till en helt ny,
uppdaterad och moderniserad djurskyddslag. Den nya lagen träder i kraft
den 1 april 2019.

I propositionen Ny djurskyddslag (2017/18:147) aviserar regeringen även
vissa andra åtgärder som ska genomföras och flera av dessa åtgärder har
regeringen nu fattat beslut om. En av åtgärderna är ett förbud mot elefanter
och sjölejon på cirkus. Förbudet, som regleras i djurskyddsförordningen,
träder i kraft den 1 januari 2019.

– Det är tydligt att sjölejons och elefanters behov av naturligt beteende inte
kan tillgodoses på cirkus och därför väljer nu regeringen att införa ett förbud.
Den svenska cirkusbranschen har redan själva tagit initiativ till en utfasning
av elefanter och sjölejon, därför kommer förbudet framförallt att påverka
utländska cirkusar som turnerar i Sverige, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Märkning och registrering av katter kan underlätta för berörda myndigheter
att skilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför ger
regeringen chefsrådmannen Ulrika Geijer i uppdrag att utreda hur ett system
med obligatorisk märkning och registrering av katter skulle kunna utformas
och vilka konsekvenser det kan medföra.

– De övergivna och förvildade katterna är en jätteviktig djurskyddsfråga. I
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den nya lagen finns flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Jag
vet att många gärna hade sett att vi hade beslutat om en obligatorisk
märkning och registrering av katter men för att kunna göra det krävs mer
kunskap, bland annat om hur en registrering förhåller sig till de nya
personuppgiftsreglerna och EU:s nya förordning om dataskydd. Därför
tillsätter vi nu den här utredningen, säger Sven-Erik Bucht.

En annan åtgärd som regeringen fattade beslut om är att ge Jordbruksverket i
uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa ett krav på att alla djur
ska hållas lösgående samt att utreda behovet av övergångsbestämmelser och
undantag. I uppdraget ingår även att överväga om det finns andra incitament
än lagstiftning som kan främja en snabb och effektiv omställning till
lösgående system.

Regeringen beslutade även att ge Jordbruksverket, i samråd med
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i uppdrag att se över
gränsdragningen mellan djurförsök och förvaltningsåtgärder beträffande
vilda djur.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Säljakt i Sveriges ekonomiska zon
remitteras
Publicerad 20 juni 2018

Regeringskansliet remitterar nu Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdraget om säljakt i
Sveriges ekonomiska zon. Syftet är att minska de
skador som orsakas av säl.
- Sälstammen har vuxit avsevärt de senaste åren. Sälarna orsakar skada då de
tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskarnas utrustning. Möjligheten att
jaga i den ekonomiska zonen har därför betydelse för att fiskare bättre ska
kunna freda sina redskap, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förslaget innebär att den ekonomiska zonen upplåts för jakt på säl. Jakt i den
ekonomiska zonen får ske efter anmälan till jaktkortsregistret och i enlighet
med Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på säl. Uppgifter om fullgjord
anmälan ska framgå direkt på jaktkortet för att underlätta tillsynen som ska
bedrivas av Kustbevakningen.

Remissvaren ska senast vara inne den 22 oktober 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handlingsplan för minskat
matsvinn
Publicerad 18 juni 2018

Matsvinnet ska minska. Regeringen gav därför
Livsmedelsverket i uppdrag (2017-2019) att
tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket
att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Nu
har handlingsplanen presenterats och den innehåller
bland annat 42 förslag på åtgärder för att minska
matsvinnet.
Arbetet med handlingsplanen inleddes efter den kick-off för nationellt
matsvinnsarbete som Näringsdepartementet genomförde tillsammans med
Livsmedelverket den 4 oktober 2017.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har under arbetet
haft en nära dialog med branschaktörer, andra myndigheter, organisationer
och forskare för att ta in idéer och synpunkter på förslag till handlingsplanen.
Handlingsplanen identifierar fyra punkter som är viktiga förutsättningar för
ett framgångsrikt arbete för minskat matsvinn. Planen innehåller också 42
förslag på åtgärder inom nio åtgärdsområden.

- Vi behöver växla upp vårt arbete för att minska matsvinnet, det är ett
oerhört slöseri med resurser. Med handlingsplanen har vi nu ett mycket bra
underlag för hur vi kan gå vidare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Den största miljöinsatsen är den som tar bättre tillvara på våra resurser. Där
spelar arbetet med att minska matsvinnet en viktig roll, säger miljöminister
Karolina Skog

Innehåll
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I handlingsplanen har fyra punkter identifierats som förutsättningar för ett
framgångsrikt arbete:

Ett nationellt mål och utveckling av uppföljningsmetoder.
Ett aktivt samarbete mellan aktörer i livsmedelskedjan.
Ett förändrat konsumentbeteende
Utredning, forskning och innovation

Handlingsplanen innehåller 42 åtgärdsförslag inom 9 åtgärdsområden:

Mål och mätningar
Samverkan och dialog
Kunskapshöjning, beteendeförändring och attityder
Regler och tillämpning
Datummärkning, hållbarhetstid och kylkedja
Prognos, logistik och hantering
Avtal och upphandling
Motivationshöjande åtgärder
Utredning, forskning och innovation.

Myndigheterna ser handlingsplanen som ett verktyg och ett steg på vägen i
det matsvinnsförebyggande arbetet. En central del i det fortsatta arbetet
inom uppdraget 2018–2019 är för myndigheterna en fortsatt dialog mellan
berörda aktörer om handlingsplanens åtgärdsområden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hårdare EU-regler för antibiotika
till djur
Publicerad 18 juni 2018

EU får strängare regler kring antibiotikaanvändning till
djur. Antibiotikafrågan har varit en mycket viktig fråga
för regeringen under förhandlingarna och här har
Sverige varit framgångsrikt.
- Om vi vill ha effektiva antibiotika i framtiden är det oerhört viktigt med en
lagstiftning som innehåller bestämmelser om ansvarsfull användning av
antibiotika. Tillsammans med likasinnade medlemsstater har vi arbetat hårt
för att få in sådana bestämmelser och det har gett resultat. Till exempel har
vi nu ett förbud mot att ge antibiotika i förebyggande syfte till friska grupper
av djur vilket jag är mycket glad för. Friska djur behöver ingen antibiotika – i
Sverige använder vi minst antibiotika till djur i EU och samtidigt växer till
exempel svenska grisar snabbast i världen, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Förslaget innehåller även flera andra bestämmelser om hur antibiotika får
användas till djur och det är en nyhet jämfört med nu gällande EU-
lagstiftning som inte innehåller några sådana bestämmelser.

- Det här visar tydligt att även små medlemsstater kan ha stor påverkan på
viktiga frågor inom EU. Sedan vi blev medlemmar har vi varit med och drivit
fram flera viktiga beslut inom området, till exempel. förbudet mot
användning av antibiotika för att få djuren att växa snabbare, säger Sven-
Erik Bucht.

Den nya förordningen reglerar djurläkemedlens hela livscykel, från
godkännande till användning. Andra viktiga delar för Sverige i
förhandlingarna har varit att säkerställa tillgången till godkända läkemedel på
små marknader som den svenska och minska den administrativa bördan för
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både företag och myndigheter. Även i dessa delar har förhandlingarna fallit
väl ut. Ministerrådet har ställt sig bakom ett förslag till ny förordningen om
veterinärmedicinska läkemedel.

I ett nästa steg ska förslaget formellt antas och de nya bestämmelserna börjar
sedan gälla efter tre år.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Framtida CAP diskuteras i
Luxemburg
Publicerad 15 juni 2018

På måndag den 18 juni representerar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Sverige på
ministerrådsmötet för jordbruk och fiske i Luxemburg.
EU-ministrarna kommer bland annat att diskutera den
framtida jordbrukspolitiken, CAP, för efter år 2020.
Den framtida jordbrukspolitiken CAP fortsätter att vara en stor fråga på
EU:s ministerrådsmöten om jordbruk. På måndag ska bland annat ett förslag
om att medlemsländerna ska få större ansvar och att politiken ska bli mer
resultatorienterad att diskuteras.

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

Ministrarna ska även diskutera ett förslag om revidering av förordningen om
fiskerikontroll.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny djurskyddslag beslutad av
riksdagen
Publicerad 15 juni 2018

Riksdagen har nu beslutat att anta den nya
djurskyddslagen och förslaget till ändringar i
offentlighets- och sekretesslagen. Den nya
djurskyddslagen är tänkt att träda i kraft den 1 april
2019. Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott
djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för
djur.
– Den nya djurskyddslagen innebär att vi har tagit ytterligare ett steg i
riktning mot en bättre djurvälfärd. Det känns därför väldigt bra att riksdagen
nu har ställt sig bakom regeringens förslag, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Regeringen lämnade i mars i år ett förslag till en helt ny, uppdaterad och
moderniserad djurskyddslag till riksdagen. Den nya lagen syftar till att
säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för
djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden
som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande.
Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla
som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för
djur som tävlar och deltar i prov.

– Vi har gjort noggranna överväganden för att se till att reglerna i största
möjliga utsträckning utformas så att de främjar målet i livsmedelsstrategin
om en ökad livsmedelsproduktion. Vi vill behålla vår höga nivå på djurhälsa
och djurvälfärd samtidigt som vi värnar om djurhållarnas vilja och
möjligheter att växa och starta nya verksamheter, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.
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Regeringen föreslog även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) som innebär att personal inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten får möjlighet att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem
till berörda myndigheter.

I går beslutade riksdagen att anta den nya djurskyddslagen och förslaget till
ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya djurskyddslagen är
tänkt att träda i kraft den 1 april 2019.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger
Midnattstravet i Boden
Publicerad 15 juni 2018 Uppdaterad 15 juni 2018

På lördag den 16 juni inviger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht den årliga folkfesten Midnattstravet i Boden.
Det populära idrottsevenemanget lockar världseliten av
hästar, tränare och kuskar till att tävla i V75 på Sveriges
nordligaste travbana, Bodentravet.

Tid: 16 juni 2018 kl. 20.00
Plats: Bodentravet, Boden

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer även att dela ut pris i
tävlingens huvudnummer, Norrbottens Stora Pris.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht inviger det nya
servicekontoret i Överkalix
Publicerad 15 juni 2018 Uppdaterad 15 juni 2018

Onsdag 20 juni invigs det nya servicekontoret i
Överkalix som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar vid invigningen tillsammans med
representanter från myndigheterna.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Maria Soläng för mer
information.

Tid: onsdag 20 juni kl. 09.00-10.00
Plats: Storgatan 30, Överkalix

Välkomna!

 

Vad är ett servicekontor?
På servicekontoren samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika
frågor på ett och samma ställe. Det innebär att varje handläggare kan hjälpa
till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat
få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar,
information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med
handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även
möjlighet att ansöka om Id-kort.
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Från och med 1 januari 2019 kommer Statens servicecenter att ansvara för
verksamheten.

Om de nya servicekontoren
Regeringen har gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni
2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors,
Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby och Överkalix, samt att fyra servicekontor
ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge,
stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen
Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten
av dessa stadsdelar.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya satsningar för ökad
matproduktion
Publicerad 14 juni 2018

Den svenska matproduktionen ska öka. Därför ger
regeringen Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag
att tillsammans ta fram förslag på ytterligare satsningar
som kan leda till att livsmedelsstrategins övergripande
mål om ökad matproduktion uppnås.
20 juni 2017 antog riksdagen Sveriges första nationella livsmedelsstrategi.
Strategins övergripande mål är att öka livsmedelsproduktionen, skapa
långsiktiga förutsättningar för hela livsmedelskedjan samt stärka
konkurrenskraften. För att göra verkstad av strategin har regeringen tidigare
fattat beslut om ett 40-tal satsningar som sträcker sig till 2019-2020. Nu är
det dags för nästa steg.

Regeringen ger Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att ta fram
förslag på konkreta satsningar för det fortsatta arbetet med
livsmedelsstrategins långsiktiga arbete. Förslagen ska sedan utgöra ett
underlag till en framtida handlingsplan

- Svensk matproduktion är i världsklass, den producerar hälsosamma och
hållbara produkter. Hösten 2014 upplevde, enligt LRF konsults
lantbruksbarometer, 19 procent av svenska lantbrukare lönsamhet. Våren
2018 låg den siffran på 52 procent. Det är goda nyheter och visar att vi är på
rätt väg. Det här är en positiv trend som vi ska bygga vidare på, och det gör
vi i och med detta uppdrag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Myndigheterna ska göra en inledande behovsanalys, utifrån de mål och de
bedömningar som regeringen gör i propositionen "En livsmedelsstrategi för
Sverige" och sedan föreslå konkreta satsningar som ska mynna ut i en
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handlingsplan. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med
Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, samt Formas, Vinnova
och andra berörda myndigheter. Dessutom ska arbetet ske i dialog med
näringsliv och andra aktörer i livsmedelskedjan.

Tillväxtverket och Jordbruksverket får tillsammans 1 miljon kronor 2018 och
en miljon kronor 2019 för utföra uppdraget.

Tillväxtverket ansvarar för att samordna rapporteringen och en första
gemensam delrapport ska lämnas senast den 27 mars 2019. En
slutredovisning senast den 19 juni 2019.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern gör
campingbesök i Västerbotten
Publicerad 13 juni 2018

I morgon den 14 juni avslutas resan längs med E45:an i
de västerbottniska orterna Dorotea och Vilhelmina.
Landsbygdsministern kommer där att besöka
campingplatserna Dorotea Camping och Kolgården
Camping.
Den fyra dagar och 87 mil långa resan längs E45:an är del av
landsbygdsministerns pågående Sverigeresa. Sven-Erik Bucht har på vägen
stannat till i länen Värmland, Dalarna, Jämtland och nu i Västerbotten för att
möta medborgare och företag för att fördjupa sig i lokala
landsbygdsförhållanden.

På Dorotea Camping kommer Sven-Erik Bucht att träffa aktörer inom den
lokala besöksnäringen och prata om förutsättningarna för att driva
lanthandel, fjällturism, camping och hotellverksamhet.

I Vilhelmina kommer landsbygdsministern att delta i ett öppet möte på torget
utanför ICA.

Vad som kan göras för att underlätta för besöksnäringen är även temat när
landsbygdsministern besöker Kolgården Camping i Vilhelmina.

Media är välkomna att delta under programmet. Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 14 juni

Besök Dorotea Camping
Tid: Kl. 11.00
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Plats: Storgatan 1A, Dorotea

Öppet möte
Tid: Kl. 12.45
Plats: Volgsjövägen 36, Vilhelmina

Besök Kolgården Camping
Tid: Kl. 13.45
Plats: Kolgården Camping, Vilhelmina



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på
Sverigeresa i Jämtlands län
Publicerad 12 juni 2018

Onsdag och torsdag fortsätter landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Jämtlands län på sin Sverigeresa
längs E45:an. Han kommer där att bland annat besöka
företag, en hälsocentral och träffa medborgare.
Färden genom Jämtlands län börjar med ett besök på Jönssons potatis i Sveg.
Efter det beger sig landsbygdsministern till Vemdalen där han besöker
företaget Vemservice. Företaget utvecklar specialfordon och utför
ombyggnation av och anpassar nya och gamla lastbilar.

I Svenstavik besöker landsbygdsministern Rödins trävaru som sågar, förädlar
och säljer jämtländsk skog. Sven-Erik Bucht avslutar onsdagen med ett öppet
möte i Oviken.

Torsdagen börjar med ett besök hos SCF Betongelement. Betonggjuteriet är
en av de största arbetsgivarna i Strömsund och tillverkar betongelement till
bland annat bostadshus.

I Strömsund avslutar landsbygdsministern besöket i Jämtlands län med att ta
en fika och träffa personalen på Simonssons Café och besöka verksamheten
på Strömsunds hälsocentral.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 13 juni:

Besök Jönssons Potatis
Tid: Kl. 12.30
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Plats: Byvallen, Sveg

Besök Vemservice
Tid: Kl. 14.40
Plats: Östgärdegatan 18b, Vemdalen

Besök Rödins trävaru
Tid: Kl. 16.15
Plats: Skanderåsen, Svenstavik

Öppet Möte Oviken
Tid: Kl. 18.00
Plats: Mötesplats Oviken, Gräftåvägen 9, Oviken

Program för den 14 juni

Besök SCF Betongelement
Tid: Kl. 8.00
Plats: Skräddaruddsgatan 8, Strömsund

Besök Simonssons Café
Tid: Kl. 8.55
Plats: Vattudalstorget 1, Strömsund

Verksamhetsbesök Strömsunds hälsocentral
Tid: Kl. 9.30
Plats: Lövbergavägen 37, Strömsund



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Obligatorisk ursprungsmärkning
av kött på restaurang
Publicerad 11 juni 2018

Regeringen kommer att gå vidare med frågan om att
införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på
restauranger och i storkök. Därför planerar regeringen
att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med
Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga
för att införa en sådan märkning.
Det finns ett stort intresse idag för var mat kommer ifrån men det är, till
skillnad från i butikerna, svårt att få tag i den informationen när man äter på
restaurang. Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen
uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning.
Resultatet har inte varit tillfredställande och därför förbereder regeringen nu
att göra ursprungsmärkningen obligatorisk.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg
antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets
ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför
vill regeringen införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött även på
restauranger och i storkök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat
som hamnar på tallriken. Genom att sätta ett tydligt informationskrav på
branschen ges konsumenten kunskap om livsmedlens ursprung både när man
handlar i butik och äter på restaurang, säger konsumentminister Per Bolund

Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-
kommissionen om landet vill införa ytterligare nationella bestämmelser om
ursprungsmärkning. I anmälan behöver landet visa på samband mellan
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kvalitet och ursprung samt kunna visa att konsumenterna efterfrågar
ursprungsmärkning.

Regeringen planerar därför att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans
med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för att införa en
obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Ardalan Shekarabi och Sven-Erik
Bucht inviger det nya
servicekontoret i Malung-Sälen
Publicerad 11 juni 2018

Tisdag 12 juni invigs det nya servicekontoret i Malung-
Sälen som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid
invigningen tillsammans med representanter från
Försäkringskassan och Skatteverket.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: 14.00-15.00
Plats: Lisagatan 51-52, Malung-Sälen

Välkomna!
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern startar
inlandsresan i Värmland
Publicerad 11 juni 2018

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts inlandsresa
längs med E45:an inleds i dag och i morgon med besök
i värmländska kommunerna Grums, Torsby och
Filipstad. Sven-Erik Bucht kommer bland annat att
besöka en bokbuss, en brandstation samt verksamheter
inom besöksnäringen.
Måndagen börjar med att landsbygdsministern hälsar på brandpersonalen på
brandstationen i Filipstad för att prata om den skogsbrand som härjade i
orten för en vecka sedan. Sven-Erik Bucht kommer även fördjupa sig i det
räddnings- och släckningsarbete som pågår just nu i de värmländska
skogarna.

Efter besöket i Filipstad inleder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en fyra
dagar lång bilresa längs E45:an genom Värmland, Dalarna, Jämtland och
Västerbotten.

I Grums kommun besöker Sven-Erik Bucht den moderna konsthallen
Sliperiet i Borgvik. Konsthallens utställningar porträtterar många gånger
landsbygd som möter staden.

Färden fortsätter sedan till Värmskog där landsbygdsministern deltar i ett
öppet möte och besöker caféet som bär ortens namn. Caféets verksamhet
innehåller även lanthandel och stug- och kanotuthyrning.

På tisdagen ska landsbygdsministern besöka bokbussen i Torsby samt delta i
ett öppet möte på biblioteket.

https://www.regeringen.se/


Landsbygdsministern ska sedan besöka företaget Vildmark i Värmland i
Stöllet i Torsby kommun. Företaget är verksamt inom besöksnäringen och
erbjuder bland annat timmerflottfärder på Klarälven och bäversafari.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht påbörjade sin Sverigeresa i februari
2017 och har sedan dess besökt ett hundratal landsbygdskommuner i hela
Sverige.

Program:

Måndag den 11 juni

Besök Filipstads brandstation
Tid: Kl. 15.00
Plats: Schéelegatan 1, Filipstad

Besök Sliperiet
Tid: Kl. 17.00
Plats: Gamla landsvägen 6, Borgvik

Öppet möte/besök Värmskog Café
Tid: Kl. 18.15
Plats: Värmskog, Grums

Tisdag den 12 juni

Öppet möte biblioteket i Torsby
Tid: Kl. 9.30
Plats: Fabriksgatan 2, Torsby

Besök bokbussen
Tid: Kl. 10.35
Plats: Fabriksgatan 2, Torsby

Besök Vildmark i Värmland
Tid: Kl. 11.45
Plats: Klarälven Camping, Ytnäsängen, Stöllet

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Effektivare vildsvinsjakt
Publicerad 08 juni 2018

Regeringen har remitterat ett förslag om en ändring i
jaktförordningen som ska möjliggöra att viss teknisk
utrustning ska få användas för att det ska bli enklare
och effektivare att jaga vildsvin.
Förslaget innebär att vissa jaktmedel, elektronisk bildförstärkare eller
bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i anslutning till
jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin.

- De växande vildsvinsstammarna orsakar stora problem för markägare och
lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras.
Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

I dag är det endast tillåtet att använda de aktuella jaktmedlen efter enskilda
beslut av länsstyrelsen. Eftersom vildsvin generellt är nattaktiva och det är
tillåtet att jaga dem även på natten under allmän jakttid skulle jakten
underlättas och bli mer effektiv om det var tillåtet att använda nattriktmedel,
termiska sikten och rörlig belysning.

- Förslaget leder förhoppningsvis till att fler vildsvin än idag kan skjutas.
Skador orsakade av vildsvin på bl.a. grödor kan därför förväntas minska,
säger Sven-Erik Bucht.

Ändringarna i jaktförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen vill utveckla
distansutbildningen – för ett
Sverige som håller ihop
Publicerad 08 juni 2018 Uppdaterad 08 juni 2018

Även de som bor utanför campus-orterna ska ha
tillgång till eftergymnasial utbildning vid universitet,
högskolor och yrkeshögskola. Därför får Universitets-
och högskolerådet (UHR) nu i uppdrag att planera för
en utlysning av totalt 40 miljoner kronor under åren
2019–2020 till projekt som utvecklar
distansutbildningen.
– Om hela Sverige ska leva så behöver också kompetensförsörjningen i hela
Sverige fungera. Därför ska vi fortsätta att utveckla distansutbildningen och
göra den ännu mer attraktiv, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning.

– Ett av de vanligaste problemen som företagare på landsbygden brukar lyfta
med mig är svårigheterna att få tag på rätt utbildad personal. Den här
satsningen på distansutbildning kommer att leda till att fler kan delta i högre
utbildning på landsbygden, vilket i sin tur också kommer göra det lättare för
landsbygdsföretag att få tag på den kompetens som de behöver. Det är
viktigt för jobben och tillväxten i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Statistik visar att mindre kommuner oftast har en högre andel lågutbildade
personer än större kommuner. De mindre kommunerna har också stora
utmaningar med kompetensförsörjningen, så som brist på lärare och personal
inom vård- och omsorgsyrken.
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Regeringen anser att utbildning i hela landet är avgörande för
kompetensförsörjningen och för levande landsbygder. Tillgång till det
livslånga lärandet är också nödvändigt för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Regeringen ger därför UHR i uppdrag att förbereda en utlysning av medel till
projekt för att utveckla den distanspedagogiska verksamheten vid
universitet, högskolor och vid anordnare av yrkeshögskoleutbildning.
Utbildningsbehovet i glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt.
Målet är att distansutbildningen ska locka fler studenter i Sveriges
landsbygder till högre utbildning och yrkeshögskola. Avsikten är att
projektmedlen ska delas ut under 2019 och 2020.

I samband med att landsbygdspropositionen överlämnades till riksdagen har
regeringen gett uttryck för bedömningen att den distanspedagogiska
verksamheten bör förstärkas med 20 miljoner kronor per år under 2019 och
2020. Regeringen tänker återkomma med förslag om detta i samband med
budgetpropositionen för 2019.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Riksdagen har godkänt en ljusare
framtid för landsbygden
Publicerad 07 juni 2018

I dag röstades regeringens landsbygdsproposition
igenom i riksdagen. Det betyder att övergripande
politiska mål och inriktning, som ska leda till att klyftan
minskar mellan land och stad, förankras för lång tid
framåt.
Landsbygdspropositionen vilar i praktiken på två ben. Det första benet är ett
övergripande mål som nu har förankrats i riksdagen och därmed gäller för
kommande regeringar. Detta skapar långsiktighet och borgar för en
helhetssyn.

– Landsbygden har länge försakats av olika regeringar av olika färg. Vi kan
nu blicka tillbaka på en mandatperiod med en kraftig kursändring av
landsbygdspolitiken. Vi har med denna fastlagda politiska inriktning kommit
en bra bit på väg men det finns mycket kvar att göra.
Landsbygdspropositionen innebär att även framtida regeringar måste
fortsätta ta sitt ansvar för landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Det andra benet som landsbygdspropositionen står på är de konkreta
satsningar som regeringen har och kommer att fortsätta besluta om och som
bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén
föreslog.

De kommande årens satsningar kommer att fördela sig på följande sätt:

• Näringsliv och företagande 430 mkr/år
• Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
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• Utbildning 44 mkr/år
• Boende och transporter 105 mkr/år
• Kultur 22 mkr/år
• Norrlandsstödet 100 mkr/år

Detta ska läggas till de mångmiljardsatsningar som regeringen redan har gjort
under mandatperioden som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Några
exempel är satsningarna på bredband, service på landsbygd, ökad statlig
närvaro, lärcentra, livsmedelsstrategin.

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka
2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 som ska gå till 30
landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet.
Regeringen har också fattat beslut om att utöka och permanenta driftstödet
till lanthandlare.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger het
konferens
Publicerad 07 juni 2018

I helgen arrangeras International Sauna Congress i
Haparanda och i finska Torneå. Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht kommer på fredag den 8 juni att hålla
ett tal som inviger hela konferensen.

Tid: 8 juni 2018 kl. 09.30
Plats: Park Hotel, Torneå, Finland

Årets internationella bastukonferens som arrangeras av Svenska
bastuakademien kommer att innehålla seminarier, föreläsningar och
workshops uppdelade i tre fält: bastu och hälsa, historia och kultur, och
teknologi, design och arkitektur.

Program den 8 juni:
Invigningstal
Tid: Kl. 9.30
Plats: Park Hotel, Torneå, Finland

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på
inlandsresa längs med E45:an
Publicerad 07 juni 2018

Med start på måndag den 11 juni kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att ge sig ut på sin
längsta Sverigeresa då han under fyra dagar besöker
inlandskommuner längs med E45:an.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har sedan början av 2017 besökt
samtliga län och ett 100-tal landsbygdskommuner. På måndag börjar han
med att besöka Grums i södra Värmland och rullar efter det ut på E45:an.

Under fyra dagar kommer han sedan att besöka Torsby, Malung-Sälen,
Älvdalen, Sveg, Svenstavik, Strömsund, Dorotea och avslutningsvis
Vilhelmina i Västerbotten

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fler patroner ska ge tryggare
björnjakt
Publicerad 31 maj 2018 Uppdaterad 31 maj 2018

I dag, den 31 maj, beslutade regeringen om ändringar i
jaktförordningen för att underlätta björnjakt med fler
patroner i magasinet än två.
Ändringen innebär att länsstyrelsen ska kunna medge undantag från förbudet
att använda halvautomatiska vapen med en magasinkapacitet som överstiger
två patroner. Prövningen ska kunna göras av samma länsstyrelse som
beslutar om jakten.

- Enligt Svenska Jägareförbundet förekommer det varje år mellan fem och
tio incidenter mellan jägare och björn där björnen kommer för nära jägaren.
Jägarna upplever en otrygghet och vill ha möjlighet att använda vapen med
högst fem patroner i magasinet vid situationer då de tvingas avlossa fler skott
mot björnen. Jag hoppas att det här beslutet leder till en ökad säkerhet för
jägarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tidigare har Naturvårdsverket haft möjlighet att ge dispens för fler patroner i
halvautomatiska vapen vid björnjakt. Men med förordningsändringen så ska
länsstyrelsen ha möjlighet ge dispens om länsstyrelsen är myndigheten som
beslutar om jakten. Genom ändringen kommer alltså länsstyrelsen, som i
regel beslutar om skydds- eller licensjakt, också att besluta om undantag. Det
gör att de kan förena till exempel ett licensjaktbeslut med ett beslut om
undantag utan något separat ansökningsförfarande.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Strandhäll, Damberg och Bucht till
Norrtälje för grön energi och smart
vård
Publicerad 30 maj 2018 Uppdaterad 30 maj 2018

Torsdagen den 31 maj gör socialminister Annika
Strandhäll, närings- och innovationsminister Mikael
Damberg samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
flera verksamhetsbesök i Norrtälje.

Program:

11.45: Information om den kommunala elbilspoolen och satsningen på
laddstolpar.

12:00: Statsråden äter lunch på ett äldreboende och diskuterar med de äldre.

12.50: Besök på Campus Roslagen med information om
"Utvecklingscentrum för vatten" och bygge av miljövänliga studentbostäder.

14:00: Besök på Norrtälje Sjukhus, tiohundra. Ett av Sveriges bäst
fungerande samarbeten mellan kommunal omsorg och landstingsdriven
sjukvård. Endast socialministern på denna del.

Media är välkomna att delta.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Östergötland
Publicerad 29 maj 2018

Den 30 maj tar sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
på sin pågående Sverigeresa återigen till Östergötland
för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
Under detta besök bjuder Östergötland på många
möten, mjölkproduktion, frysta livsmedel och golf.
Första ort som landsbygdsministern besöker är Valdemarsvik. Här kommer
Sven-Erik Bucht att göra ett besök på Björksätter gård. Bondgården och
företaget bedriver mjölkproduktion.

Sven-Erik Bucht fortsätter sedan till Åtvidaberg för att besöka
Trädgårdshotellet och dess restaurang som bedrivs i anslutning till
Åtvidabergs golfbana.

I Vadstena besöker landsbygdsministern företaget Lecora som tillverkar
frysta och kylda livsmedel för hushåll och detaljhandel.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 30 maj

Björksätter gård
Tid: Kl. 11.45
Plats: Björksätter gård 1, Valdemarsvik
Tid för media: Kl. 12.20

Trädgårdshotellet

https://www.regeringen.se/


Tid: Kl 13.30
Plats: Åtvidabergs Golfklubb, Västantorpsvägen, Åtvidaberg
Tid för media: Kl. 14.15

Lecora
Tid: Kl. 15.45
Plats: Kvarnbacksvägen 6, Vadstena
Tid för media: Kl. 16.30



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Malmö
Publicerad 28 maj 2018

På tisdag, den 29 maj, kommer landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht besöka Malmö för att delta i en
konferens om blå bioekonomi. Sven-Erik Bucht kommer
också att göra ett företagsbesök hos Pågen.
Konferensen om blå bioekonomi anordnas som en del av Sveriges
ordförandeskap i nordiska ministerrådet. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht kommer att hålla ett välkomsttal som inleder konferensen.

I Malmö kommer landsbygdsminister därefter att besöka bageriföretaget
Pågen AB. Företaget kommer att berätta om sina produkter och arbetet för
att minska matsvinnet.

Med blå bioekonomi menas hållbar och intelligent användning av biomassa
från hav, sjöar och älvar samt från landbaserade odlingar.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 29 maj.

Konferens om blå bioekonomi
Tid: Kl. 10.00
Plats: Sankt Gertruds Kongress, Östergatan 7B, Malmö
Tid för media: Kl. 10.15

Företagsbesök Pågen
Tid: Kl. 10.45
Plats: Kopparbergsgatan 19, Malmö
Tid för media: Kl. 11.30

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill lyfta svensk
matkultur i kock-VM
Publicerad 28 maj 2018

Regeringen har beslutat om 1,9 miljoner kronor för att
stötta det svenska deltagandet i kock-tävlingen Bocuse
d’Or, även kallat kock-VM. Pengarna går till Gastronomi
Sverige och ska stärka möjligheterna till framgång för
Sverige i tävlingen. Den världskända tävlingen är ett
fönster för att främja svensk gastronomi, svenska
livsmedel och export.
- Satsningen på svensk gastronomi är viktig för att marknadsföra och lyfta
den högklassiga svenska maten i ett internationellt sammanhang. Det kan
leda till ökad efterfrågan på svenska livsmedel och bidra till en ökad
livsmedelsexport. Detta är viktigt för jobben och tillväxten på landsbygden,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Gastronomi Sverige beviljas ett bidrag på 1,9 miljoner kronor fördelat över
2018 – 2019 för deltagandet i den internationella kock-tävlingen Bocuse
d'Or. Pengarna ska användas för att stärka Sverigebilden kopplat till
gastronomi, måltidsupplevelser, svenska livsmedel och svensk
livsmedelsexport.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger mässa för
jakt och fiske
Publicerad 24 maj 2018

I morgon, fredag den 25 maj, inviger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Swedish Game
Fair - Sveriges största mässa för jakt, fiske och hund.
Mässan hålls vid Tullgarns slott utanför Stockholm.

Tid: 25 maj 2018 kl. 11.30
Plats: Tullgarns slott, Vagnhärad

Invigning
Tid: Fredag den 25 maj, kl. 11.15
Plats: Tullgarns slott, Vagnhärad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i invigning
av samverkansarena för
livsmedelssektorn
Publicerad 24 maj 2018

I dag, den 24 maj, lanseras satsningen Sweden Food
Arena där hela livsmedelskedjan samverkar för en
svensk livsmedelssektor i världsklass. Tillväxtverket
stödjer arbetet med arenan på uppdrag av regeringen.
Sweden Food Arena prioriterar tre forskningsområden där sektorn kan
samverka; Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation.
Exempel på visioner är att genom innovation följa fotavtrycket från
matkonsumtionen, att biprodukter tas tillvara på ett optimalt sätt och att
genom ökad automation och digitalisering i hela livsmedelskedjan driva
innovation och effektivitet. Sverige ska även bli ett ledande land inom
prevention av välfärdssjukdomar med hjälp av kosten.

Arenan är en del av regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot
år 2030.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen underlättar för jägare
med funktionsnedsättning att få
jaga
Publicerad 24 maj 2018

I dag, torsdag den 24 maj, har regeringen beslutat om
en ändring i jaktförordningen som ska underlätta för
jägare med funktionsnedsättning att jaga.
- Det här är en viktig rättighetsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och
självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

I dag gäller vissa förutsättningar för att få undantag från huvudregeln om att
jakt från motordrivet fordon är förbjuden. Regeringen föreslår att en ändring
görs i jaktförordningen så att personer med funktionsnedsättning får en
förenklad tillståndsprövning när de vill jaga vilda fåglar och arter som
skyddas av art- och habitatdirektivet från ett motordrivet fordon. En
förutsättning för jakten är att motorn varit avstängd i minst fem minuter.

Tillståndsprövningen ska utföras av Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
Även om huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är
förbjuden måste jakt kunna vara tillgängligt även för rullstolsburna jägare
med bestående funktionsnedsättning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förnyat verksamhetsbidrag till
Hela Sverige ska leva
Publicerad 23 maj 2018

Regeringen har beviljat Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 46 500 000
kronor för åren 2019–2021. Genom stödet bidrar
regeringen till möjligheten för kvinnor och män att
organisera sig tillsammans med andra i demokratiskt
uppbyggda lokala utvecklingsgrupper.
- Regeringen satsar stort på olika insatser för att kvinnor och män ska kunna
bo, verka och leva i alla delar av landet. Verksamhetsbidraget till Hela
Sverige ska leva är ett sätt för regeringen att stödja det civila samhällets
deltagande och medverkande inom områdena landsbygds¬utveckling och
regionalt tillväxtarbete, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hela Sverige ska leva kommer bland annat att bedriva två omfattande
projekt: Service i samverkan och Nya Byanätsforum. Verksamhetsbidraget
bidrar till att säkerställa långsiktigheten såväl i detta arbete som i
organisationens övriga arbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Grönland
Publicerad 21 maj 2018

22–23 maj besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Ilulissat på Grönland för att delta vid
högtidlighållandet av Ilulissatdeklarationens 10-
årsjubileum. Danmarks utrikesminister Anders
Samuelsen står värd för ministermötet där
representanter från övriga medlemsstater i Arktiska
rådet också deltar.
Under besöket på Grönland kommer landsbygdsministern att delta i
diskussioner om arktiskt samarbete med fokus på hållbar utveckling i
regionen. Samtal om vikten av forskningssamarbete med anledning av
ikraftträdandet av Agreement on Enhancing International Arctic Scientific
Cooperation blir också en viktig del av ministermötet.

Högtidlighållandet av Ilulissatdeklarationen utgör ett viktigt tillfälle för de
arktiska staterna och urfolksorganisationerna att bekräfta ambitionen att
behålla Arktis som en region karakteriserad av samarbete och dialog

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger
landsbygdsriksdagen i
Örnsköldsvik
Publicerad 18 maj 2018

I morgon, lördag den 19 maj, inviger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
landsbygdsriksdagen med ett öppningsanförande.

Tid: 19 maj 2018 kl. 09.05
Plats: Fjällräven Center, Viktoriaesplanaden 1, Örnsköldsvik

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år av riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. På Landsbygdsriksdagen träffas lokala utvecklingsgrupper,
politiker, tjänstemän, representanter från byarörelser i andra länder,
entreprenörer och forskare, som alla intresserar sig för landsbygdens
utmaningar och möjligheter.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att inleda konferensen med att
bland annat prata om landsbygdspositionen och det nyligen presenterade
nationella skogsprogrammet. Han kommer också beröra sin syn på vilka
framtida steg som bör tas inom landsbygdspoltiken.

Invigningstal

Tid: Lördag 19 maj, kl. 09.05
Plats: Fjällräven Center, Viktoriaesplanaden 1, Örnsköldsvik

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges första nationella
skogsprogram
Publicerad 18 maj 2018 Uppdaterad 18 maj 2018

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första
nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål
för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå
programmets vision, arbete och organisation. Visionen
för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet,
ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
– Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat
till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela
landet. Ett långsiktigt skogsprogram är viktigt för att främja hållbara,
konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas, inom
ramen för att de nationella miljömålen nås, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Utgångpunkten för det fortsatta arbetet med skogsprogrammet är att grunden
i den svenska skogspolitiken, som vilar på två jämställda mål om produktion
och miljö, ligger fast. Det gäller även de äganderättsliga principerna och
principen om frihet under ansvar.

För att uppnå visionen för skogsprogrammet där "Skogen, det gröna guldet,
bidrar med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en
växande bioekonomi", har regeringen lagt fram mål för fem fokusområden:

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

https://www.regeringen.se/


3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt
internationellt samarbete.

5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Regeringen kommer också besluta om ett par konkreta åtgärder utifrån
skogsprogrammets vision och mål, till stöd för skogsprogrammets strategi.
Dessa åtgärder ska sedan samlas i en kommande handlingsplan. Den första
versionen av handlingsplanen kommer i huvudsak att omfatta åtgärder där
staten har ett huvudansvar.

Beslut inom ramen för Nationella skogsprogrammet

Regeringen har också fattat beslut om att ge Lantmäteriet i uppdrag att
genomföra en laserskanning av Sveriges skogsmarker samt utvärdera
skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.

– Vi måste få en uppdaterad bild av exakt hur den svenska skogen och
skogsmarken ser ut, därför är den här laserskanningen viktig. Utvärderingen
av skogssektorns jämställdhetsstrategi ska ge oss svar på hur vi på bästa sätt
fortsätter driva arbetet med en jämställd skogssektor, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I uppdraget till Lantmäteriet om laserskanning ingår laserskanning, lagring
och tillhandahållande av laserdata. Resultatet ska kunna ligga till grund för
öppna och avgiftsfria digitala kunskapsunderlag av skogliga grunddata.
Uppdraget ska bidra till bättre effektivitet både vad gäller produktion och
miljöhänsyn inom skogsbruket.

Skogsstyrelsen ska också utvärdera eller låta utvärdera regeringens och
skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi. Skogsstyrelsen ska även föreslå
åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor.
Regeringen har tidigare, inom ramen för skogsprogrammet, fattat beslut om
satsningar för att främja byggande i trä och uppdrag till SLU om förbättrade
klimatprognoser från skogsmark.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht presenterar
Sveriges nationella skogsprogram
Publicerad 17 maj 2018

I morgon håller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en
pressträff där han kommer att presentera Sveriges
nationella skogsprogram.

Tid: 18 maj 2018 kl. 10.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Tid: Fredag den 18 maj kl. 10.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Entré sker genom kopparporten. Anmäl intresse till pressekreterare Maria
Soläng. Medtag legitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om
nyckelbiotopsinventering
Publicerad 17 maj 2018 Uppdaterad 17 maj 2018

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till
Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering
av så kallade nyckelbiotoper i skogen. Regeringen är
även beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som
kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det
gäller lagstiftningen kring fjällnära skog.
Regeringens skogspolitik bygger på de två jämställda målen, miljö och
produktion. Det finns behov av att utveckla bägge dessa delar. Likväl som
att skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara
viktig i en omställning från ett oljebaserat till ett biobaserat och fossilfritt
samhälle.

Nyckelbiotopsinventeringen syftar till att identifiera, avgränsa samt
registrera nyckelbiotoper i hela landet. I uppdraget ska Skogsstyrelsen
säkerställa att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper är
rättssäker och effektiv. Den metod som Skogsstyrelsen har utvecklat för
nordvästra Sverige innebär ett omtag och hänsyn kommer att tas till
landskapets lokala och regionala förutsättningar. Riksdagen har till
regeringen tillkännagivit vikten av att en inventering av nyckelbiotoper är
rättssäker och effektiv samt att klassificeringen sker med hänsyn till
landskapets lokala och regionala förutsättningar. Regeringen har med detta
uppdrag beaktat riksdagens tillkännagivande.

– Det är viktigt att värna äganderätten så att incitament för ett hållbart
skogsbruk främjas. Sverige behöver skog och skogsbruket i den gröna
omställningen till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar
tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

https://www.regeringen.se/


Skogsstyrelsen har signalerat att befintlig lagstiftning vad gäller rätten till
ersättning vid nekat tillstånd till avverkning i fjällnära skog är otydlig. Det är
regeringens ansvar att säkerställa att lagstiftningen ger tydliga spelregler för
alla inblandade. Regeringen är beredd att göra en översyn av vilka åtgärder
som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet. Frågan är uppe för
avgörande i mark- och miljödomstol och regeringen avvaktar den pågående
rättsprocessen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht bjuder in nordiska kollegor
till Tornedalen 26-27 juni
Publicerad 15 maj 2018

Den 26 till 27 juni kommer de nordiska ministrar med
ansvar för regional utveckling, fiske och vattenbruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk att samlas i
Haparanda för att delta i två nordiska
ministerrådsmöten. Den 21 maj hålls en pressträff på
Haparanda Stadshotell där landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht svarar på frågor om dessa möten.

Tid: 21 maj 2018 kl. 11.00
Plats: Stadshotellet i Haparanda, Festivitetssalen

I år 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 i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter
och utmaningar på landsbygden.

Förutom formella mötessejourer 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.

Det är på många sätt ett unikt möte. Det är första gången som
regionalministrar och jordbruksministrar har möte samtidigt. Dessutom är
miljön för mötet mycket speciell, så långt norr ut och platsen är själva
sinnebilden för gränsregionalt nordiskt samarbete.

https://www.regeringen.se/


Ministrar från de fem nordiska länderna är inbjudna inklusive Grönland,
Färöarna och Åland. Dessutom deltar tjänstemän från de nordiska ländernas
ämbetsmannakommittéer.

Anmälan görs till Maria Soläng, pressekreterare hos landsbygdsministern.

Datum och tid: Den 21 maj 2018, klockan 11.00
Plats: Stadshotellet i Haparanda, Festivitetssalen



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht öppnar kinesiska
dörrar åt svenska företag
Publicerad 11 maj 2018

Som en del i regeringens satsning på livsmedelsexport
befinner sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i nästa
vecka i Shanghai för att bidra till att öka den svenska
livsmedelsexporten till Kina. Sven-Erik Bucht inviger
den svenska samlingsmontern på SIAL-mässan och gör
företagsbesök i Shanghai.
SIAL är Kinas största mässa för mat och dryck och har runt 100 000
besökare som möter 3 200 utställare från 67 olika länder, bland dem många
svenska företag.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht kommer på mässan att bland annat
inviga den svenska samlingsmontern som är en satsning inom ramen för
livsmedelsexportprogrammet Try Swedish.

- Kina är en marknad med enorm potential men som har många hinder på
vägen. En ökad livsmedelsexport är en bärande del av livsmedelsstrategin
och viktigt för jobben på svensk landsbygd. Jag kommer att vara i Kina för
att stötta svenska företag och bidra till att lyfta Sveriges styrkor och
fantastiska livsmedel, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I samband med resan besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht IKEA i
Xuhui och IKEA Food. Sven-Erik Bucht besöker i Shanghai även det
svenska företaget AAK som tillverkar vegetabiliska oljor och som investerat
i en stor anläggning utanför Shanghais. Tillsammans med svenska
livsmedelsproducenter träffar landsbygdsministern även en av Shanghais
största livsmedelsproducenter, Bright Food Group.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bredbandsfokus under besök på
Nämdö
Publicerad 09 maj 2018 Uppdaterad 09 maj 2018

På fredag 11 maj besöker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht Nämdö i Stockholms skärgård. Fokus för
besöket är bredband och jordbruk i skärgården.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar dagen på Nämdö med ett besök
på Östanviks gård för att prata om villkor för skärgårdsjordbruk. Gården
producerar lamm- och nötkött, grönsaker, ägg och skinnhantverk.

Efter det tar landsbygdsministern del av pågående vägprojekt och arbete
med fiberläggning på ön.

Avslutningsvis deltar Sven-Erik Bucht på ett öppet möte på
Hembygdsgården arrangerat av hembygdsföreningen. På mötet ska
skärgårdens framtid och EU:s glesbygdspolitik diskuteras.

Media är välkomna att delta under hela programmet, Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.

Program för besök på Nämdö den 11 maj:

Östanviks gård
Tid: Kl. 9.00

Visning av vägprojekt och fiberarbete
Tid: Kl. 10.00

Öppet möte på Hembygdsgården
Tid: Kl. 10.30
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Ekerö
Publicerad 08 maj 2018

På onsdag den 9 maj åker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht till Ekerö för att träffa företagare och besöka
Örtagården Orto Novo.
Orto Novo är en klimatcertifierad örtagård som producerar kryddor och
sallater året runt. Företaget arbetar efter en tydlig hållbarhetsprofıl.

På Ekebyhovs slott deltar landsbygdsministern i ett rundabordssamtal
tillsammans med lokala företagare, företagarna Ekerö/Sundbyberg och det
kvinnliga företagarnätverket Selma.

Media är välkomna under hela besöket. Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 9 maj:

Orto Novo
Tid: Kl. 13.30
Plats: Örtvägen 17, Ekerö

Rundabordssamtal
Tid: Kl. 15.00
Plats: Ekebyhovs slott, Björkuddsvägen 107, Ekerö
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Östergötland
Publicerad 04 maj 2018 Uppdaterad 04 maj 2018

Den 7 maj tar sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
på sin pågående Sverigeresa återigen till Östergötland
för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
Under detta besök bjuder Östergötland på många
möten, mjölkproduktion, frysta livsmedel och humor.
Första ort som landsbygdsministern besöker är Valdemarsvik. Här kommer
Sven-Erik Bucht att göra ett besök på Björksätter gård. Bondgården och
företaget bedriver mjölkproduktion.

Sven-Erik Bucht fortsätter sedan till Åtvidaberg för att möta humorgänget
bakom den populära youtube-kanalen, Pellen Productions.

I Vadstena besöker landsbygdsministern företaget Lecora som tillverkar
frysta och kylda livsmedel för hushåll och detaljhandel.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 7 maj

Björksätter gård
Tid: Kl. 11.45
Plats: Björksätter gård 1, Valdemarsvik
Tid för media: Kl. 12.20

Pellen Productions
Tid: Kl 13.30
Plats: Åtvidabergs Golfklubb, Västantorpsvägen, Åtvidaberg
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Tid för media: Kl. 14.15

Lecora
Tid: Kl. 15.45
Plats: Kvarnbacksvägen 6, Vadstena
Tid för media: Kl. 16.30



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Överkalix och Övertorneå
Publicerad 30 april 2018

På onsdag den 2 maj besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht sina hemtrakter då han hälsar på i
kommunerna Övertorneå och Överkalix.
På onsdag åker Sven-Erik Bucht till kommunerna Överkalix och Övertorneå.

Först besöker landsbygdsministern Övertorneås hälsocentral.

Sven-Erik Bucht besöker sedan Äldreboendet Brännagården i Överkalix.

Media är välkomna att delta under programmet. Vid intresse kontakt
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 2 maj:

Övertorneås hälsocentral
Tid: Kl. 8.55
Plats: Bergsgatan 2, Övertorneå

Äldreboendet Brännagården
Tid: Kl. 11.45
Plats: Villagatan 63, Överkalix
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbruksverket ska jobba för
ökad ekologisk produktion
Publicerad 26 april 2018

Regeringen har idag den 26 april fattat beslut om att ge
Jordbruksverket i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
för att regeringens mål för ekologisk produktion och
konsumtion ska nås. Regeringen avsätter för detta
uppdrag 50 miljoner kronor för åren 2018-2020.
-Vi ser en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har den ekologiska
produktionen inte ökat i takt med efterfrågan. Det vill regeringen ändra på.
Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och
hållbar tillväxt i hela vårt land, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin slår fast att all matproduktion i Sverige ska öka.
Regeringens bedömning är att också produktionen, konsumtionen och
exporten av ekologiska livsmedel bör öka. Därför får nu Jordbruksverket i
uppdrag att tillsammans med näringslivet och berörda aktörer välja ut och
vidta lämpliga åtgärder ur Jordbruksverkets rapport "Åtgärdsplan för att öka
ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel," som
överlämnades till Regeringskansliet den 28 februari 2018.

-Det är viktigt att näringslivet och berörda aktörer, som har stor kunskap om
den ekologiska marknaden, ges en central och aktiv roll i arbetet, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Om regeringens mål för ekologisk produktion och konsumtion:

Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska
utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska
produkter år 2030.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Ödeshög, Kisa och Aneby
Publicerad 20 april 2018

På måndag den 23 april är landsbygdsminister ute på
Sverigeresa igen. Denna gång kommer
landsbygdsministern att besöka Ödeshög och Kisa i
Östergötlands län och Aneby i Jönköpings län.
Sedan i början av 2017 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökt ett
stort antal kommuner i landets samtliga län för att få sig en bred bild av de
lokala landsbygdsförhållandena genom att träffa lokala företagare,
medborgare och politiker.

På måndag är det dags för Sven-Erik Bucht att åter besöka Östergötlands län
och Jönköpings län då han beger sig till Ödeshög, Kisa och Aneby.

I Ödeshög besöker landsbygdsministern Särtshöga vingård för att titta på
verksamheten som består av restaurang, bed & breakfast och produktion av
cider, must och mousserande vin.

Hos företaget HargOdlarna på Hargs gård strax utanför Kisa kommer Sven-
Erik Bucht att få provsmaka en mängd olika marmelader och syltar som
företaget tillverkar av lokala bär och säljer ibland annat i den tillhörande
gårdsbutiken.

Avslutningsvis deltar landsbygdsministern på ett öppet möte i Aneby för att
diskutera landsbygdens förutsättningar och berätta om regeringens
landsbygdspolitik.

Media är välkomna att delta under dagen. Vid intresse kontakta
pressekreterare Maria Soläng.
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Program för måndag den 23 april:

Särtshöga vingård
Tid: Kl. 12.50
Tid för media: Kl. 14.00
Plats: Särtshöga Lillgård, Väderstad

HargOdlarna
Tid: Kl. 15.30
Tid för media: 16.15
Plats: Hargs Gård, Kisa

Öppet möte
Tid: Kl. 18.00
Tid för media: 17.45
Plats: Gransnäs, Aneby



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk-finskt samarbete för ökad
livsmedelsexport
Publicerad 18 april 2018

I Helsingfors idag presenterar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht tillsammans med sin finska kollega
jordbruksminister Jari Leppä en avsiktsförklaring mellan
Finland och Sverige om ett samarbete i syfte att öka
exporten av livsmedel och drycker. Samarbetet gäller
både samverkan mellan offentliga myndigheter och
exportfrämjande åtgärder som gemensamma aktiviteter
på olika marknader.
- 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. Tillsammans
kan vi skapa goda förutsättningar för att öka exporten, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Avsiktsförklaring innehåller bland annat gemensamma åtaganden för att
samarbeta för gemensamma samlingspaviljonger vid mässor, finna
gemensamma e-handelslösningar och digitala plattformar på
tillväxtmarknader, undersöka möjligheten till gemensamma logistiska
lösningar för livsmedelsföretagen och skapa ett utökat utbyte av kunskap
och information för offentliga aktörer.

Ett strategiskt samarbete mellan Finland och Sverige, som är två mindre
europeiska länder, kan skapa ett bättre utgångsläge för livsmedelsföretagen i
bägge länderna att vinna fler affärer och nå ut till fler konsumenter globalt.
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- Det är livsmedelsföretagen som måste göra det verkliga arbetet, vi erbjuder
en möjlighet till en gemensam samarbetsstrategi och bidra genom att öppna
politiska dörrar. Därför uppmanar jag livsmedelsbranschen att ta del av
denna samarbetsmöjlighet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Riksdagen antog i juni 2017 regeringens 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. Därför gjorde
regeringen i slutet på förra året en historisk satsning på livsmedelsexport och
satsar 48 miljoner kronor 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige och Finland enade för en
utvecklad bioekonomi
Publicerad 18 april 2018 Uppdaterad 18 april 2018

I dag den 18 april i Helsingfors presenterar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord-
och skogsbruksminister Jari Leppä ett utökat samarbete
inom bioekonomi. Enligt ett LoI (Letter of Intent) mellan
svenska RISE och dess finska motsvarighet VTT ska
samarbetet inom bioraffinering, inklusive biomaterial
och termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala
lösningar på områdena utökas och stärkas.
- Vi och Finland samarbetar sedan tidigare tillsammans för en utvecklad
bioekonomi, bland annat inom träbyggande, vattenbruk,
kompetensförsörjning och samråd kring EU-processer. I dag tar vi ytterligare
ett steg framåt genom ett fördjupat samarbete på området, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Att skapa nya innovationer blir väldigt mycket effektivare om vi för
samman båda ländernas bästa experter. Detta kräver tillräckliga finansiella
satsningar, säger Finlands jordbruksministerJari Leppä.

Ett viktigt syfte med regeringens samverkansprogram, Cirkulär och
biobaserad ekonomi, är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter
ska ersättas med biobaserade. Tillgången till framtidens bioråvara ska
därigenom säkras. Genom produktdesign och nya affärsmodeller ska varor
cirkuleras så att inget går till spillo.

Gemensamma prioriterade områden för samarbetet mellan RISE och VTT är
utveckling av att tillvarata bioråvara från skog genom:
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Digitalisering för bioprodukters spårbarhet
Avancerade biodrivmedel
Cirkulära biobaserade och bionedbrytbara material
Avancerade biobaserade material för t.ex. energilagring
Hållbart protein från reststömmar i bioraffinaderier

RISE och VTT kommer dessutom att undersöka möjligheterna att starta ett
utbytesprogram för forskare, delning av forskningsinfrastruktur samt att ta
fram en gemensam berättelse om framtidens cirkulära skogsbioekonomi.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på rådsmöte
i Luxemburg
Publicerad 13 april 2018

På måndag den 16 april träffas EU:s jordbruksministrar
i Luxemburg för att bland annat diskutera en ny
förvaltningsplan för EU:s västliga vatten. I förslaget
ingår även en uppdatering av förvaltningsplanen för
Östersjön. Ministrarna kommer också att diskutera
arbetet med att minska matsvinnet och få en
presentation av åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representerar Sverige under mötet.
Under måndagen kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag om en
förvaltningsplan för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten.
Kommissionen anser även att Östersjöplanen bör uppdateras för att inte
riskera att bli inaktuell i förhållande till den vetenskapliga rådgivningen.

Kommissionen kommer även presentera ett förslag till direktiv som
innehåller åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matsvinn.
Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i
medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med
strategier och kampanjer på området. Minskat matsvinn är en prioriterad för
regeringen och ett viktigt område i livsmedelsstrategin. I höstas gav
regeringen Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i
uppdrag att gemensamt ta fram en nationell handlingsplan för minskat
matsvinn.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Småland
Publicerad 09 april 2018

Tisdag och onsdag den 10 och 11 april besöker
landsbygdsministern Småland under sin pågående
Sverigeresa. För att ta del av de lokala
landsbygdsförhållanden kommer han att besöka
kommunerna Torsås, Karlskrona, Uppvidinge och
Emmaboda.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer till stora delar tillbringa hela
tisdagen i Torsås med ett första besök på TME Elektronik AB samt Stenvide
Mathantverk. TME Elektronik AB utvecklar idéer, tankar och uppslag till
färdiga produkter inom mekatronikområdet medan Stenvide Mathantverk
producerar bland annat sylt, saft och chutney av lokala råvaror.

Därefter besöker Sven-Erik Bucht det kommunala bostadsbolaget Torsås
bostäder för att titta på de många utvecklingsprojekten i kommunen, bland
annat en ny detaljplan för Bergkavra hamn. Landsbygdsministern kommer
även delta på ett möte med representanter från det lokala näringslivet och
politiker.

Sven-Erik Bucht beger sig sedan till Fågelmara för att besöka Blomlöfs
rökeri. Rökeriet är ett familjeföretag som levererar fisk rökt med alved eller
enris till stora delar av södra Sverige.

Efter det deltar Sven-Erik Bucht på ett öppet möte på Centrumbiografen i
Torsås

Onsdagen inleds med ett företagsbesök på Stens Chark i Åseda i Uppvidinge.
Efter det åker han vidare till Boda Glasbruk där han ska besöka Hönsalottas
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luffarmuseum samt konstglasmuseet The Glass Factory.

På The Glass Factory kommer landsbygdsministern också delta i ett
rundabordssamtal med representanter från det lokala näringslivet och
politiker.

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Vänligen kontakta
pressekreterare Maria Soläng vid intresse.

Program för tisdag den 10 april:

Stenvide Mathantverk
Tid: Kl. 13.30
Plats: Böke 113, Söderåkra

Torsås Bostäder
Tid: Kl. 14.00
Plats: Allfargatan 19, Torsås

Möte med lokalt näringsliv och politiker
Tid: Kl. 15.00
Plats: Allfargatan 19, Torsås

Bergkvara
Tid: Kl. 16.00
Plats: Bergkvara hamn

Blomlöfs Rökeri
Tid: Kl. 17.00
Plats: Rökerivägen 3, Fågelmara

Öppet möte
Tid: Kl. 18.00
Plats: Centrumbiografen, Karlskronavägen 3, Torsås

Program för onsdag den 11 april:

Stens Chark
Tid: Kl. 8.00
Plats: Hammarvägen 1 A, Åseda

Rundabordssamtal på The Glass Factory
Tid: Kl. 10.30



Plats: Storgatan 5, Boda Glasbruk

Hönsalottas luffarmuseum
Tid: Kl. 11.20
Plats: Storgatan 4, Boda Glasbruk



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Trosa kommun
Publicerad 03 april 2018

På onsdag den 4 april besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Bergs gård i Trosa kommun för att ta
del av verksamheten där. På Bergs gård kommer Sven-
Erik Bucht även att fördjupa sig i Askölaboratoriets, som
är en del av Östersjöcentrum, verksamhet.
Under sin pågående Sverigeresa besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht på onsdag Bergs gård i Trosa kommun. Gården producerar kött och
erbjuder boende, konferens och bröllop.

På Bergs gård kommer landsbygdsministern också att ta del av
Askölaboratoriets verksamhet. Askölaboratoriet är en del av Stockholms
universitets Östersjöcentrum som ligger i Trosa. Östersjöcentrum är en länk
mellan forskning och förvaltning med syfte att öka kunskapen om Östersjön
och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Tid för media: Kl. 10.45
Plats: Bergs gård, Västerljung
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Storsatsning på Norrlandsstödet
träder i kraft
Publicerad 27 mars 2018

Nu träder den historiska satsningen på norrländskt
jordbruk i kraft. Regeringen har tidigare beslutat att i år
höja stödet med 100 miljoner kronor, eller ca 35
procent. Efter att EU-kommissionen nu har fattat beslut
om att ge Sverige den här möjligheten till jordbruket i
norra Sverige kan vi på allvar sätta igång arbetet med
att börja betala ut pengarna.
- Jag är glad att vi efter ett gott samarbete med EU-kommissionen kan höja
stödet till jordbrukarna i Norrland. Det här skapar helt andra förutsättningar
för dem och är också viktigt för livsmedelsindustrin, för jobben och
tillväxten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Norrlandsstödet, som infördes i samband med Sveriges anslutning till EU, har
legat på ungefär samma nivå sedan EU-inträdet 1995. Regeringen har fattat
två beslut om att höja stödet under den här mandatperioden, nu med 100
miljoner kronor för 2018. EU-kommissionens beslut att tillåta en högre
stödnivå för Sverige träder i kraft 2018 och gäller från 1 januari.
Utbetalningarna för 2018 kan därför göras retroaktivt från och med januari i
år. Stödet innebär i nuläget en höjning för produktionssektorerna mjölk, get,
suggor, slaktsvin, höns, bär och grönsaker samt potatis i Norrland. Med den
här modellen kan ökningen för mjölk bli nästan 28 öre/kg mjölk beroende på
produktionsvolymerna.

Efter höjningen är det totalt tillåtna stödbeloppet på 423 miljoner kronor per
år.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister besöker Ånge
Publicerad 22 mars 2018

Fredag den 23 mars besöker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht Ånge i Västernorrland. Besöket är en del
landsbygdsministerns pågående Sverigeresa för att
fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
I Ånge kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att först besöka Callans
Trä AB. Där produceras till exempel dörrar, golv och möbler av lokalt fälld
gran och tall.

Efter besöket på Callans Trä möter Sven-Erik Bucht upp lokala företrädare
från kommun och näringsliv för ett möte på Hussborgs Herrgård.

Avslutningsvis besöker landsbygdsministern företaget Vesta SI, som
specialiserar sig i att producera silikonprodukter för innovativ industri, så
som bilbranschen och företag inom förnyelsebar energi.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 23 mars.

Besök Callans Trä AB
Tid: Kl. 10.50
Plats: Öhlingsholm, Erikslund

Möte på Hussborgs Herrgård
Tid: Kl. 11.55
Plats: Hussborg 432, Ljungaverk

Besök Vesta SI
Tid: Kl. 12.50
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Plats: Folkets husvägen 36, Ljungaverk



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
Bioekonomiriksdagen i Karlstad
och besöker Storfors
Publicerad 21 mars 2018

På torsdag den 22 mars befinner sig
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Värmland för att
på sin Sverigeresa besöka Karlstad och Storfors. På
agendan finns deltagande på Bioekonomiriksdagen i
Karlstad och besök på Miljöbolaget i Storfors.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har sedan i februari förra året besökt
ett stort antal kommuner i landets samtliga län för att fördjupa sin kunskap i
lokala landsbygdsförhållanden. På torsdag fortsätter Sverigeresan till
Karlstad och Storfors.

I Karlstad kommer Sven-Erik Bucht att delta i Bioekonomiriksdagen som
hålls för andra året i rad. Bioekonomiriksdagen är en stor konferens som
samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både
Sverige och Norge inom fältet bioekonomi.

Landsbygdsministern inleder sitt besök i Storfors med att under ett möte
träffa företrädare från grannkommunerna och det lokala näringslivet.

Efter mötet besöker Sven-Erik Bucht miljöserviceföretaget Miljöbolaget i
Svealand AB. Företaget specialiserar sig på att ta hand om och behandla
oorganiskt industriavfall. Företaget deponerar även farligt och icke farligt
avfall.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Vid intresse
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

https://www.regeringen.se/


Program för den 22 mars:

Bioekonomiriksdagen
Tid: Kl. 9.45
Plats: Karlstads CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad.

Möte med företrädare från näringsliv och kommunpolitiker
Tid: Kl. 12.00
Plats: Folkets hus, Centralplan 1, Storfors

Besök Miljöbolaget i Svealand AB
Tid: Kl. 13.30
Plats: Södra industriområdet 2, Storfors.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Ny kurs för landsbygden – för ett
Sverige som håller ihop
Publicerad 19 mars 2018 Uppdaterad 19 mars 2018

Regeringen har lagt om landsbygdspolitiken för att hela
Sverige ska leva och vara del av samhällsbygget. Nu tar
regeringen nästa steg för att sluta klyftan mellan land
och stad när landsbygdspropositionen presenteras.
Propositionen är en överenskommelse med
Vänsterpartiet.
Riktningen på landsbygdspolitiken innebär ett tydligt fokus på att skapa
förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål
och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen.

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen 1,5
miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att
förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

- För mig är det viktigt att hela Sverige håller ihop och därför har vi lagt om
riktningen för landsbygdspolitiken, säger statsminister Stefan Löfven. Det
här är ett långsiktigt arbete men vi ska sluta klyftan mellan olika delar av
landet och landsbygdspropositionen är ett viktigt verktyg.

Landsbygdspropositionen vilar i praktiken på två ben. Dels ett övergripande
mål som förankras i riksdagen och därmed gäller för kommande regeringar.
Detta skapar långsiktighet och borgar för en helhetssyn. Det andra benet är
de konkreta satsningar som regeringen kommer att besluta om vid senare
tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska
landsbygdskommittén föreslog.

- Jag är själv landsbygdsbo och jag vet att landsbygden har försakats av
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många tidigare regeringar, oavsett partifärg. Jag är stolt över att regeringen
tar frågan om klyftan mellan stad och land på största allvar och ser till hela
landets potential. Nu tar vi nästa steg i den här kursomläggningen. En
landsbygdsproposition innebär att framtida regeringar inte kan ignorera
landsbygden på det sätt som man har gjort tidigare, säger Sven-Erik Bucht.

De kommande årens satsningar kommer att fördela sig på följande sätt:

Näringsliv och företagande 430 mkr/år
Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
Utbildning 44 mkr/år
Boende och transporter 105 mkr/år
Kultur 22 mkr/år
Norrlandsstödet 100 mkr/år

Detta ska läggas till de mångmiljardsatsningar som regeringen redan har gjort
under mandatperioden som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Några
exempel är satsningarna på bredband, service på landsbygd, ökad statlig
närvaro, lärcentra, livsmedelsstrategin.

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka
2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 som ska gå till 30
landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet.
Regeringen har också fattat beslut om att utöka och permanenta driftstödet
till lanthandlare.

Ramen för landsbygdspropositionen, satsningen på lanthandlar och
satsningen på landsbygdskommuner som bland annat har hög
långtidsarbetslöshet är en del av regeringens budgetöverenskommelse med
Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Pressträff med statsministern och
landsbygdsministern
Publicerad 16 mars 2018 Uppdaterad 16 mars 2018

Regeringen har lagt om kursen för landsbygdspolitiken.
Nu presenteras nästa steg i kursomläggningen.
Måndagen den 19 mars bjuder statsminister Stefan
Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till
pressträff i Rosenbad.

Tid: 19 mars 2018 kl. 10.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad, Stockholm
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Fyra ministrar besöker
Hovsjöskolan i Södertälje
Publicerad 13 mars 2018

Torsdagen den 15 mars gör fyra statsråd ett
gemensamt besök på Hovsjöskolan i Södertälje. Deltar
gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson, ministern för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och
miljöminister Karolina Skog.

Tid: 15 mars 2018 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Hovsjöskolan, Penselvägen 1, 151 65 Södertälje

Syftet med besöket är att få ta del av skolans arbete med att förbättra
skolresultaten eftersom elevernas behörighet till gymnasiet ligger över
rikssnittet.

Program
Kl. 12:00 Rundvandring på Hovsjöskolan och hälsa på elever (möjlighet till
pressbilder)

Kl. 12:25 – 13.00 Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och
Hovsjöskolans rektor håller presentation om Södertäljes erfarenheter och
skolans systematiska kvalitetsarbete.

Media är välkomna att delta på besöket. För mer information eller
intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare för respektive statsråd.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern bryter is i
Norrbotten
Publicerad 12 mars 2018

Den 12 mars besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Kalix i Norrbotten. Landsbygdsministern håller tal
på LRF:s regionstämma i Kalix och tar därefter en tur
med isbrytaren Polar Explorer från kajen i Axelsvik.
Media är välkomna att medverka under delar av programmet. Kontakta
pressekreterare Maria Soläng vid intresse.

Program den 12 mars:

10.00-11.00 Håller tal på LRF:s regionstämma i Norrbotten, Folkets hus i
Kalix.

13.00-16.00 Tur med isbrytaren Polar Explorer som drivs av företaget
Icebreaker Cruise. Båten utgår från Axelsvik, mellan Kalix och Haparanda.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hårdare straff för matfusk
Publicerad 08 mars 2018

Regeringen vill att straffen för matfusk ska skärpas och
föreslår därför i en proposition till riksdagen att allvarliga
former av fusk ska kunna leda till fängelsestraff på
högst två år.
- Människor ska kunna känna sig trygga med att maten de köper är det som
den utger sig för att vara. Matfusk är väldigt allvarligt eftersom det kan få
stora konsekvenser för människor, samtidigt som det skadar det svenska
varumärket och förtroendet för svenska livsmedel. Därför tar regeringen nu
hårdare tag mot matfusket och skärper lagarna ordentligt, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I lagförslaget föreslår regeringen att fängelse på upp till två år införs i
straffskalorna för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och
animaliska biprodukter. Böter ska även fortsättningsvis ingå i straffskalan
samtidigt som vissa mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär
föreslås kunna leda till sanktionsavgifter på minst 1 000 kr och högst 100
000 kr.

I dag är böter det enda straff som kan dömas ut för brott mot livsmedelslagen
och lagen om foder och animaliska biprodukter. Eftersom matfusket kan få
allvarliga konsekvenser för både människor och djur anser regeringen att
dagens straff inte motsvarar brottens svårighetsgrad.

Enligt förslaget ska de nya lagarna börja gälla från och med 1 januari 2019.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny generaldirektör och styrelse för
Jordbruksverket
Publicerad 08 mars 2018

Regeringen har idag utsett Christina Nordin till ny
generaldirektör för Jordbruksverket. Regeringen har
också fattat beslut om att Jordbruksverket ska ledas av
en styrelse samt att det ska tillsättas en överdirektör.
Christina Nordin kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder
som generaldirektör den 16 april 2018. Hon har en bred bakgrund från bland
annat internationell handel, beredskapsfrågor och näringslivsutveckling.
Christina Nordin har också flera års erfarenhet av ledarskap inom staten,
både från Regeringskansliet och från Jordbruksverket.

Överdirektören beräknas tillträda 1 juni 2018 och styrelsen 1 september
2018. Målet med att stärka ledningen med en styrelse och överdirektör är
bland annat att säkerställa en balanserad resursfördelning mellan
myndighetens verksamheter och ett effektivt genomförande av EU-stöden.

Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott
djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och
en ökad livsmedelsproduktion. Myndigheten har det övergripande ansvaret
för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är förvaltande
myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram.

- Jag är mycket glad att Christina Nordin har tackat ja till uppdraget som
generaldirektör. Med sin breda bakgrund tror jag att hon är rätt person att
leda myndigheten i det fortsatta förändringsarbetet. Jordbruksverket är en
viktig samhällsaktör och har stor betydelse för Sveriges företagare.
Tillsammans med styrelse och överdirektör kommer Christina Nordin att ha
goda förutsättningar att göra ett bra jobb med att leda en så pass komplex
myndighet som Jordbruksverket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Alvesta och Markaryd
Publicerad 05 mars 2018

Tisdag den 6 mars beger sig landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht under sin pågående Sverigeresa till
Kronobergs län och kommunerna Alvesta och
Markaryd. Syftet med Sverigeresan, som har tagit Sven-
Erik Bucht till samtliga län i Sverige, är att fördjupa sig i
de lokala landsbygdsförhållandena.
Under sitt besök i Markaryd kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att
träffa representanter från kommun och näringsliv för att prata om
möjligheter och utveckling.

I Markaryd kommer landsbygdsministern även att göra ett företagsbesök på
störfarmen AROS. Företaget odlar sibirisk stör med förhoppningen att inom
några år kunna producera 1 000 kilo rom.

Sven-Erik Buchts besök i Kronoberg avslutas i Alvesta där han på det
svensk-japanska kafét Saint Clair träffar olika aktörer från landsbygden, med
förankring i både civilsamhälle och näringsliv.

Media är välkomna att delta i delar av programmet, Vid intresse anmäl till
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 6 mars

Möte på Ekebacken konferens
Tid: Kl. 11.30
Plats: Kronobergsgatan 27, Markaryd

Företagsbesök AROS
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Tid: Kl. 12.45
Plats: Strömsnäs Företagspark, Strömsnäsbruk

Fikaträff på Café St Clair
Tid: Kl. 14.30
Plats: Storgatan 15 E, Alvesta



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu ska dricksvattnet skyddas
bättre
Publicerad 01 mars 2018

I dag den 1 mars har regeringen överlämnat förslag till
Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i
Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare
dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och
underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till
mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.
-Jag är glad att vi nu tar ytterligare steg för att säkra vårt viktiga
dricksvatten. Till exempel kommer klimatförändringarna innebära nya
utmaningar i arbetet med dricksvatten. Säkrare rapportering av
dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner och mer
samarbete mellan kommuner är viktiga steg i att stärka skyddet av vårt
dricksvatten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen aviserade redan i regeringsförklaringen 2014 att man avsåg att
vidta förebyggande åtgärder för att skydda dricksvatten. Efter detta har
regeringen tagit ett stort antal initiativ på områden som faller inom
regeringens kompetens. Budgetförstärkningar har också gjorts på området.

I den lagrådsremiss som regeringen beslutat om idag behandlas ett antal
ytterligare frågor som rör nödvändiga förändringar i befintlig lagstiftning.
Regeringen anser att de åtgärder som redan beslutats och de lagändringar
som föreslås här ger en god förstärkning av skyddet av vårt dricksvatten.

Bakgrund
I lagrådsremissen omhändertar regeringen delar av Dricksvattenutredningens
förslag i slutbetänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32).
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Vad gäller ändringarna i livsmedelslagen ställer EU:s dricksvattendirektiv
krav på att uppgifter om dricksvattnets kvalitet i medlemsländerna ska
offentliggöras och rapporteras till Europeiska kommissionen.
Livsmedelsverket sköter inrapporteringen baserat på underlag från
kommunerna. Kommunerna rapporterar till Livsmedelsverket på frivillig väg.
Systemet med frivillig rapportering har inte fungerat fullt ut.

Vad gäller ändringarna i vattentjänstlagen finns i dag behov av förnyelse-
och underhållsinsatser för att anpassa dricksvattenanläggningar och -nät till
samhälls- och befolkningsförändringar och klimatförändringar. En majoritet
av kommunerna saknar en tidsatt plan för sådana åtgärder. Mellankommunal
samverkan kan ske t.ex. genom gemensam nämnd, förbund, bolag eller i
nätverk för kunskapsutbyte. Idag hanterar en övervägande del av
kommunerna dricksvattenförsörjningen själva genom den egna kommunala
förvaltningen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht fortsätter sin Sverigeresa i
Jönköpings län
Publicerad 27 februari 2018

Onsdagen den 28 februari är Sven-Erik Bucht i
Jönköpings län för att besöka Gislaved och Gnosjö
kommun. Besöken är en del av landsbygdsministerns
pågående Sverigeresa där han besöker Sveriges
landsbygdskommuner.
Landsbygdsministern besöker på onsdag anläggningen Isaberg Mountain
Resort i Gislaveds kommun. På anläggningen, som erbjuder aktiviteter året
runt, träffar landsbygdsministern representanter från näringslivet och
besöksnäringen i kommunen.

Därefter besöker landsbygdsministern Gnosjö kommun för att på
Bäckaskolan träffa elever och titta på hur verksamheten arbetar för att få in
närproducerade livsmedel. Efter skolbesöket tar sig Sven-Erik Bucht till
vårdcentralen i Gnosjö för en rundvandring.

Media är välkomna att delta. Vid intresse kontakta politiskt sakkunnig Maja
Brännvall.

Program onsdag den 27 februari

Besök på Isaberg Mountain Resort
Tid: Kl. 9.30
Plats: Isaberg Fritidsby, Nissastigen

Besök på Bäckaskolan
Tid: Kl. 12.40
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Plats: Läroverksgatan 17, Gnosjö

Besök Gnosjö vårdcentral
Tid: Kl. 13.45
Plats: Järnvägsgatan 49, Gnosjö



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Västra
Götaland
Publicerad 26 februari 2018

Under tisdagen den 27 februari besöker
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommunerna
Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Bollebygd i
Västra Götalands län. Besöken är en del av
landsbygdsministerns pågående Sverigeresa där han
besöker Sveriges landsbygdskommuner.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar med att besöka företaget
Grimsis i Bollebygd. Företaget importerar småskaligt och miljövänligt fångad
fisk från Island.

Därefter åker landsbygdsministern till Svenljunga för att besöka kommunens
Naturbruksskola för att sedan bege sig till Tranemo för att på Torps gård titta
på gårdens nöt- och mjölkproduktion.

Tisdagen avslutas med ett besök på företaget IETV, Elektronik AB.
Företaget specialiserar sig på tjänster inom kraftförsörjning till järnväg,
vattenkraft och industri.

Media är välkomna att delta. Vid intresse kontakta politiskt sakkunnig Maja
Brännvall.

Program tisdag 27 februari

Företagsbesök Grimsis
Tid: Kl. 9.30
Plats: Rinnavägen 10G, Bollebygd

Besök naturbruksgymnasium

https://www.regeringen.se/


Tid: Kl. 11.30
Plats: Spinnaregatan 7E, Svenljunga

Torps gård
Tid: Kl 13.50
Plats: Torps gård, 514 53 Månstad

Företagsbesök IETV
Tid: Kl. 15.10
Plats: Trikågatan 1, Gällstad



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya prognoser för skogens
kolsänka tas fram
Publicerad 22 februari 2018

Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett
fossilfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa
sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den
tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan.
Regeringen har därför gett Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram
prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk
referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens
och skogsmarkens kolsänka.
Skogen är en viktig resurs i det nationella klimatarbetet. En ökad produktion
av skoglig råvara är viktig i en omställning till ett biobaserat samhälle och för
att fasa ut fossil energi. En korrekt referensnivå för hur mycket växthusgaser
som tas upp och släpps ut är därför viktig, både på ett nationellt plan och på
EU-nivå för att säkerställa fortsatta klimatåtaganden. Referensnivån ska
användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk
skog och skogsmark till EU.

- Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en
ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder
bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de
sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i
Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå
som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre grad ersätter fossila
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bränslen, hämtas från skogen. Det handlar framför allt om avverkningsrester
och biprodukter från skogsnäringen i form av bland annat bark och flis.
Sedan 1990 har användningen av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket
har lett till att vi lyckats minska växthusgasutsläppen med omkring 25
procent. Insatser för att vidareutveckla skogens klimatnytta är centralt för att
nå regeringens vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

SLU ska i uppdraget:

ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och
skogsmarkens kolsänka fram till år 2030.
i nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta
underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad skogsmark för
perioden 2021 – 2025. Referensnivån ska följa kraven på information
och metoder för EU:s klimatramverk 2021 – 2030.
Redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad skog,
fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive
mineraljord.

Referensnivån ska redovisas senast den 30 september 2018 och SLU får 3
miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Uppdraget till SLU är en åtgärd som stödjer arbetet med det nationella
skogsprogrammet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på
Sverigeresa i Norrbotten
Publicerad 16 februari 2018

19 – 20 februari besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht sin hemkommun Haparanda och kommunerna
Kalix, Gällivare och Kiruna under sin pågående
Sverigeresa.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar resan i Norrbotten med ett
besök i Kiruna. Han ska möta kommunledningen för att fördjupa sig i den
samhällsomvandling som Kiruna står inför i och med den framtida
stadsflytten samt träffa Sametinget.

Efter Kiruna beger sig Sven-Erik Bucht till Gällivare där han kommer besöka
Soutojärvbygdens servicekontor och prata om fjällturismen med Valje, Acki
och Gällivare turistbyrå.

Turism är även på agendan då landsbygdsministern påbörjar tisdagen med att
i sin hemkommun Haparanda delta i ett frukostmöte med små- och
medelstora företag inom turismnäringen.

Efter mötet tar sig Sven-Erik Bucht till företaget Outinens potatis som ligger
i "potatisens champagnedistrikt" norr om den 63 breddgraden. Företaget
producerar potatisråvaror och maträtter till både livsmedelsbutiker och till
restaurang och storhushåll.

I Kalix inviger landsbygdsministern årets kuvertjakt. Kuvertjakten är
Pensionsmyndighetens årliga informationskampanj där myndigheten åker
landet runt för att svara på frågor om pension.

Avslutningsvis deltar Sven-Erik Bucht i ett möte med kommunledning och
företagare och besöker sedan e-hälsoföretaget Medhelp. Företaget
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specialiserar sig bland annat med distansvård- och sjukvårdsrådgivning till
företag och organisationer.

Media är välkomna att medverka under delar av programmet. Kontakta
pressekreterare Maria Soläng vid intresse.

Program
Måndag den 19 februari

Samtal kring samhällsomvandlingen
Tid: Kl. 10.15
Plats: Kiruna stadshus, Hjalmar Lundbohmsvägen 31

Besök på Sametinget
Tid: Kl. 11.15
Plats: Sametinget, Adolf Hedinsvägen 58, Kiruna

Möte med kommunledning och företagare
Tid: Kl. 11.45
Plats: Scandic Ferrum, Lars Janssonsgatan 15, Kiruna

Besök på Soutojärvbygdens servicecenter
Tid: Kl. 14:30
Plats: Laponia entrén, Storgatan 16, Gällivare

Besök på Valje, Acki och Gällivare turistbyrå
Tid: Kl. 16.00
Plats: Laponia entrén, Storgatan 16, Gällivare

Tisdag den 20 februari

Möte med SME-företag inom besöksnäringen
Tid: Kl. 8.00
Plats: Taavolagården, Mattila 218, Haparanda

Företagsbesök Outinens potatis
Tid: Kl. 9.15
Plats: Tippvägen 5, Haparanda

Kick-off kuvertjakten
Tid: Kl. 11.00
Plats: Stora Coop, Kalix



Möte med kommunledning och företagare
Tid: Kl. 12.00
Plats: Kommunförvaltningen, Pergolan, Nygatan 4, Kalix

Företagsbesök på Medhelp
Kl. 13.15
Plats: Köpmannagatan 1, Kalix



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hårdare regler för bisfenol A i EU
Publicerad 15 februari 2018

Ny EU-lagstiftning innebär kraftigt sänkta gränsvärden
för plastkemikalien bisfenol A i hela EU. Lagen innebär
bland annat att material och produkter som kan överföra
bisfenol A till livsmedel som riktar sig till barn mellan 0
och 3 år förbjuds. Sverige har sedan tidigare väldigt
stränga regler när det gäller bisfenol A och livsmedel
och den nya lagen är en stor framgång för Sveriges
ansträngningar att påverka reglerna i hela EU i samma
riktning.
- Bisfenol A kan innebära risker för människor. Sverige har därför länge
velat begränsa användningen i hela EU. Det här är goda nyheter och en
svensk framgång att gränsvärdena för Bisfenol A nu sänks så kraftigt.
Livsmedelsförpackningar för små barn får inte överföra någon bisfenol A till
barnmaten. Det här innebär ett bättre skydd för en halv miljard människor i
EU, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya EU-lagstiftningen ger goda säkerhetsmarginaler för bisfenol A i
material som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel lacker och
ytskikt i förpackningar

De nya reglerna innebär att bisfenol A (BPA) inte får överföras från
förpackningar till livsmedel avsedda för barn mellan 0–3 år.
Gränsvärdet för överföring från förpackning/material till livsmedel sänks
från 600 μg BPA/kg till 50 μg BPA/kg livsmedel.
Den nya lagstiftningen har utökats så att den också omfattar lacker och
ytskikt i livsmedelsförpackningar.

De nya reglerna börjar tillämpas från 6 september 2018.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Nordmaling och
Åsele i Västerbotten
Publicerad 13 februari 2018

På onsdag den 14 februari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Västerbotten och kommunerna
Nordmaling och Åsele. Det är andra gången i år
landsbygdsministern besöker Västerbotten under sin
pågående Sverigeresa.
En levande landsbygd är en prioriterad fråga för regeringen. För att ta del av
de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden har därför Sven-
Erik Bucht under ett års tid rest runt i Sverige och besökt
landsbygdskommuner

I Nordmaling och i Åsele kommer landsbygdsministern att delta i två öppna
möten där han träffar medborgare, politiker och företagare.

I Nordmaling besöker landsbygdsministern Handlarn i Nyåker, vilket är den
enda butiken på orten. Handlarn i Nyåker tar del av det driftstöd till butiker i
glesbygdsområden som regeringen infört.

I Åsele kommer landsbygdsminister få smaka på georgisk rökt ost från det
nystartade mejeriet Lapplands Mejeri. Den rökta osten lapplands-sulguni
vann 2016 pris i SM i mathantverk.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. För anmälan
kontakta pressekreterare Maria Soläng.

Program för onsdag den 14 februari
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Öppet möte
Tid: Kl. 10.30
Plats: Kyrkogatan 2, Nordmaling

Besök på Handlarn i Nyåker
Tid: Kl. 11.45
Plats: Byvägen 68, Nyåker

Öppet möte
Tid: Kl. 14.00
Plats: ABF Södra Lappland, Storgatan 31, Åsele

Besöker på Lapplands Mejeri
Tid: Kl. 14.45
Plats: Centralgatan 27, Åsele



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mångmiljonsatsning ska stärka
gles- och landsbygdskommuners
företagsklimat
Publicerad 08 februari 2018 Uppdaterad 08 februari 2018

En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet
är att det finns jobb och företagande. Regeringen har
därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70
miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har
det särskilt tufft. Syftet är att stärka kommunernas
förutsättningar att utveckla företagsklimatet och
näringslivet.
- Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att
utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som
påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa
avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången
kan vara begränsad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att
söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020.
Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att
pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra
företagsklimatet.

- Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större helhet. Den här
satsningen är ett välkommet stöd till kommunerna men det kommer givetvis
inte att lösa alla de utmaningar som många kommuner på gles- och
landsbygd tampas med. Men med regeringens kraftfulla
mångmiljardsatsningar på lokala servicekontor, lanthandlar, utbildning i hela
landet, infrastruktur och mycket mer blir det en helhet och allt detta
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tillsammans gör att vi har kommit en bit på väg när det gäller att vända
utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det här stödet på nära 70 miljoner kronor årligen mellan 2018 – 2020 stärker
kommunernas förutsättningar inom stödområde A att i samverkan med andra
aktörer utveckla företagsklimatet. Kommunerna kan få upp till 1,76 miljoner
kronor per år eller sammanlagt 5,28 miljoner kronor under treårsperioden.

En första utvärdering planeras efter det första året följt av en sammantagen
utvärdering våren 2021. De kommuner som önskar ta del av satsningen ska
rekvirera medel från Tillväxtverket senast 30 juni respektive år.

Satsningen på företagsklimat i utsatta kommuner är sammanlagt på 210
miljoner kronor för åren 2018 – 2020 är en del av Hela Sverige-satsningen
som aviserades i 2018 års budgetproposition.

Stödområde A (fastställt genom förordning 2015:431) består av
kommunerna:

Arjeplog Orsa
Arvidsjaur Pajala
Berg Ragunda
Bjurholm Sollefteå
Boden Sorsele
Bräcke Storuman
Dorotea Strömsund
Gällivare Torsby
Haparanda Vansbro
Härjedalen Vilhelmina
Jokkmokk Vindeln
Kalix Ånge
Kiruna Åre
Krokom Åsele
Ljusdal Älvdalen
Lycksele Älvsbyn
Malung-Sälen Östersund
Malå Överkalix
Mora Övertorneå
Norsjö



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverigeresa till Jämtland med
regional satsning i bagaget
Publicerad 07 februari 2018

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer mellan
den 8 och 9 februari att besöka kommunerna Krokom,
Åre och Östersund i Jämtland som en del av sin
pågående Sverigeresa för att fördjupa sig i lokala
landsbygdsförhållanden. Dagen börjar med att Sven-
Erik Bucht presenterar en regional gles- och
landsbygdsatsning.
Sven-Erik Bucht inleder med att besöka Jämtlands gymnasium i Järpen. Där
kommer han att presentera en regional satsning på glesbygden och
landsbygden. Han kommer också att möta elever och lärare tillhörande
gymnasiets fordons- & transportprogram med inriktning på
snöfordonsteknik. I Järpen kommer han även besöka företaget Norrmontage
som tillverkar nät-, transformator- och kopplingsstationer.

Efter det deltar landsbygdsministern på ett öppet möte på Torsta
Kunskapscentrum tillsammans med politiker, medborgare och näringsliv från
de närliggande kommunerna.

I Ås i Krokoms kommun besöker Sven-Erik Bucht under fredagen
Eldrimner, det nationella centret för matkunskap. Eldrimner får statligt stöd
för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk i Sverige.

Efter Ås beger Sven-Erik Bucht sig till Östersund där han ska träffa
rennäringsnämnden. Besöket i Jämtland avslutas med att han håller ett
anförande under den samiska jubileumsfestivalen Staare 2018.
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Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmäl intresse till
Maria Soläng.

Program för den 8 februari
Pressträff om regional gles- och landsbygdssatsning
Tid: Kl. 13.40
Plats: Norra vägen 14, Järpen

Verksamhetsbesök fordons- och transportprogrammet
Tid: Kl. 14.35
Plats: Norra vägen 14, Järpen

Verksamhetsbesök Norrmontage
Tid: 15.30
Plats: Fabriksvägen 1, Järpen

Öppet möte på Torsta
Tid: 18.15
Plats: Ösavägen 20, Ås

Program för den 9 februari
Verksamhetsbesök Eldrimner
Tid: Kl. 8.40
Plats: Ösavägen 30, Ås

Möte med rennäringsnämnden
Tid: Kl. 10.15
Plats: Clarion Hotel, Östersund

Deltagande Staare 2018
Tid: Kl. 11.00
Plats: Storsjöteatern, Stortorget, Östersund



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på Sverigeresa i
Skåne
Publicerad 05 februari 2018

6 och 7 februari besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht 5 kommuner i Skåne. Det är tredje gången Sven-
Erik Bucht under sin pågående Sverigeresa besöker det
kommunrika Skåne för att fördjupa sig i lokala
landsbygdsförhållandena.
Landsbygdsministern börjar tisdagen i Bjuv där Foodhills AB och Findus
Sverige presenterar en uppgörelse om framtiden för Findus anläggning i
Bjuv.

Efter Bjuv åker han vidare till 1800-tals gården Ingeborrarp i Örkelljunga. På
gården finns ett värdshus och en gårdsbutik. Gården bedriver även
naturupplevelsen "Hälsa med hästkraft". I Örkelljunga ska
landsbygdsministern också besöka biblioteket.

Sven-Erik Bucht åker sedan vidare till Hässleholms kommun där han ska
träffa byalaget i Västra Torup för att prata om landsbygdens möjligheter och
utmaningar.

Onsdagen börjar med ett besök på Svalövs Naturbruksgymnasium där
landsbygdsministern bland annat kommer att träffa skolans andra årsklass på
naturbrukslinjen.

Vid lunchtid beger sig Sven-Erik Bucht till Malmö för att tala på
jordbruksmässan Nordic Agro Summit.

Landsbygdsministern avslutar den här resan i Skåne med att besöka gården
Övedskloster i Sjöbo kommun. Här bedrivs växtodling, nötproduktion,
skogsbruk och jaktverksamhet.
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På gården kommer Sven-Erik Bucht också att delta i rundabordssamtal med
näringsidkare, kommunpolitiker och andra aktörer från de kringliggande
kommunerna.

Media är varmt välkomna att delta i under delar av programmet. För
anmälan kontakta Maria Soläng.

Program den 6 februari

Presskonferens om uppgörelse mellan Foodhills och Findus
Tid: Kl. 11.00
Plats: Findus huvudentré, Billesholmvägen 4, Bjuv

Besök på gården Ingeborrarp
Tid: Kl. 14.00 – 15.00
Plats: Ingeborrarp 406, Örkelljunga

Besök Biblioteket i Örkelljunga
Tid: Kl. 15.15 – 16.00
Plats: Storgatan 2, Örkelljunga

Möte med byalaget i Västra Torup
Tid: Kl. 18.00 – 18.45
Plats: Scoutvägen 3, Västra Torup

Program den 7 februari

Besök Svalöv Naturbruksgymnasium
Tid: Kl. 8.45 – 10.20
Plats: Rönnebergsvägen 8, Svalöv

Deltar på Nordic Agro Summit
Tid: Kl. 11.15 – 12.00
Plats: Malmömässan, Mässgatan 7, Malmö

Besök och rundabordssamtal på Övedskloster slott
Tid: Kl. 13.00 – 15.30
Plats: Harlösavägen 585-15, Sjöbo



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationellt råd ska säkra
dricksvattnet
Publicerad 01 februari 2018

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett
nationellt dricksvattenråd bestående av representanter
från berörda myndigheter. Rådets uppgift är att stärka
arbetet med att skydda vårt värdefulla vatten, från
vattentäkt till vattenkran, och skapa goda förutsättningar
för att arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.
- Rent dricksvatten är en grundbult i vårt samhälle och för alla medborgare.
Under lång tid har vi i Sverige haft tillgång till bra dricksvatten och många tar
nog det för givet men till exempel de senaste två årens vattenbrist visar på
att detta inte är en självklarhet, inte ens i vårt land. Därför behövs arbetet
med att skydda vårt dricksvatten stärkas och med dricksvattenrådet står vi
bättre rustade för framtiden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsverket samordnar sedan tidigare dricksvattenfrågorna utifrån ett
klimatanpassnings och kris- och beredskapsperspektiv men i
Dricksvattenutredningens betänkande En tryggare vattenförsörjning (SOU
2016:32) påtalades att det behövs ett stärkt skydd och fler förebyggande
åtgärder för att skydda dricksvattnet. Klimat- och samhällsförändringarna
ställer också högre krav på att arbeta förebyggande för att säkra vårt
dricksvatten.

En av svårigheterna med att få de system och regler som finns för att skydda
dricksvattnet att fungera är de omfattande kraven på samverkan som ställs
på aktörer, inom och över områdesgränserna och mellan lokal, regional och
nationell nivå.

Livsmedelsverket ska med detta uppdrag utveckla sin samordnande funktion
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i dricksvattenfrågor och tillsammans med övriga berörda aktörer identifiera
vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur
kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas.
Utgångspunkten för arbetet ska vara förslagen i Dricksvattenutredningens
betänkande. Eftersom dricksvattenfrågan är väldigt viktig ska
Livsmedelsverket också redovisa detta arbete löpande till regeringen.

I det nationella dricksvattenrådet ska utöver Livsmedelsverket även Havs-
och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sverige meteorologiska
och hydrologiska institut och Trafikverket ingå. Dessutom ska
länsstyrelserna representeras.

Dricksvattenrådets uppdrag handlar om att arbeta förebyggande. När väl en
kris har inträffat är det VAKA, Nationella vattenkatastrofgruppen, som tar
över.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern tar
Sverigeresan till Norrtälje
Publicerad 30 januari 2018

På onsdag den 31 januari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Norrtälje kommun för att närmare titta
på hur kommunen arbetar med landsbygdsfrågor.
I Norrtälje kommun arbetar man i nära samarbete med Stockholm Läns
Landsting för en kvalitativ vård och omsorg på landsbygden genom
Norrtäljemodellen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker i morgon Väddö vårdcentral
för att få djupare inblick i deras arbete.

I Grisslehamn har besöksnäringen varit en viktig tillväxtmotor i över hundra
år och landsbygdsministern kommer att besöka Hotell Havsbaden och
Eckerölinjen som har Grisslehamn som hemmahamn.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under sin Sverigeresa besökt
många landsbygdskommuner i landets samtliga län för att fördjupa sig i de
lokala landsbygdsförhållandena. Det kommer han även att göra då han
träffar representanter från det lokala näringslivet i Älmsta.

Program:
Besök Väddö vårdcentral
Tid: Kl. 10.00
Plats: Centrumvägen 9, Väddö

Företagsbesök hos Eckerölinjen och Hotell Havsbaden
Tid: Kl. 11.05
Plats: Skatuddsvägen 10 och 18, Grisslehamn.
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Möte med lokalt näringsliv
Tid: Kl. 12.20
Plats: Restaurang Ankaret, Älmsta



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbrukspolitiken efter 2020
diskuteras på ministerrådsmöte
Publicerad 26 januari 2018

På måndag den 29 januari träffar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht EU:s jordbruksministrar i Bryssel för att
bland annat prata om EU-kommissionens förslag till en
ny gemensam jordbrukspolitik.
EU-kommissionen presenterade under hösten 2017 ett förslag till en ny
inriktning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter år 2020. Detta förslag
kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med sina
ministerkollegor i EU att diskutera under måndagen.

Regeringen välkomnar i stort förslaget men poängterar att riktade åtgärder
till nationella program, t.ex. det svenska landsbygdsprogrammet bör
prioriteras framför direktstöd till lantbrukare. Förenkling av regelverket och
administrationen är en annan viktigt fråga för Sverige.

Under mötet kommer även marknadssituationen för de största
jordbrukssektorerna att presenteras. Kommissionen kommer även att
informera om läget i pågående handelsförhandlingar med fokus på
jordbrukssektorn.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Ekogalan
Publicerad 24 januari 2018

På torsdag den 25 januari deltar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på Ekogalan i Stockholm.
Varje år arrangerar branschtidningen Ekoweb Ekologiska branschdagen -
Ekogalan. Landsbygdsministerns ska hålla ett anförande och mot slutet av
konferensen kommer Ekoweb att presentera en rapport för den ekologiska
livsmedelsmarknaden i Sverige.

Regeringen har tidigare bland annat presenterat en satsning på 25 miljoner
kronor per år under 2018–2020 till ekologisk produktion, konsumtion och
export. Pengar som ska möjliggöra genomförande av den åtgärdsplan som
Jordbruksverket nu tar fram för att nå de av regeringen uppsatta ekologiska
målen. Regeringen har även satsat 175 miljoner totalt till omställning till
ekologisk produktion för åren 2018–2020.

Tid: den 25 januari, kl. 13.00
Plats: Grand Hotel, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nypremiär för Buchts Sverigeresa
med stopp i Västerbotten
Publicerad 22 januari 2018

Imorgon 23 januari fortsätter landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht sin Sverigeresa och besöker nu Vindeln i
Västerbotten.
Under eftermiddagen besöker landsbygdsministern bland annat företaget
Rototilt som utvecklar och tillverkar styrsystem för arbetsmaskiner och
Vindelns folkhögskola.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har hittills besökt ett 90-tal
landsbygdskommuner under sin Sverigeresa.

Program för dagen:

12.40-13.20 Företagsbesök Rototilt
Plats: Allan Jonssons väg 10, Vindeln

13.30 Vindelns folkhögskola
Plats: Folkhögskolevägen 14, Vindeln

Media är välkomna under samtliga programpunkter. Föranmäl er gärna.
Presslegitimation ska uppvisas.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger ny
tankstation i Pajala
Publicerad 19 januari 2018 Uppdaterad 19 januari 2018

Lördag den 20 januari inviger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht en ny OKQ8-tankstation i Pajala. Den
nya stationen kommer att ha en utökad funktion i
närområdet som en servicepunkt med butik, servering,
paketservice och parkering för turistbussar.

Tid: 20 januari 2018 kl. 13.00
Plats: OKQ8-tankstationen Pajala, Genvägen 55

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Maria Soläng. 

 

(Obs! I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs fel datum på ett
ställe. Rätt datum är 20/1 kl 13.00)
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger svensk
monter på Grüne Woche i Berlin
Publicerad 17 januari 2018 Uppdaterad 17 januari 2018

På torsdag och fredag den 18 - 19 januari, deltar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en av världens
ledande livsmedelsmässor, Grüne Woche i Berlin. En
svensk monter finns på plats som en del i en satsning
på ökad svensk livsmedelsexport och besöksnäring.
Förutom att inviga den svenska montern kommer Sven-
Erik Bucht att träffa flera ministerkollegor som är på
plats på mässan.
Efter flera års frånvaro deltar Sverige med en monter och en delegation med
svenska livsmedelsföretag och regioner på Grüne Woche.

Jordbruksverket har fått ett treårigt uppdrag att genomföra Sveriges
deltagande i mässan som en satsning inom livsmedelsstrategin för att öka
livsmedelsexporten och visa upp Sverige som besöksdestination.
Grüne Woche räknas som en av världens ledande konsumentmässor för
livsmedel, lantbruk och trädgård. Mässan är dessutom en viktig politisk arena
med stor uppslutning från EU:s jordbruksministrar.

– Det är väldigt viktigt att Sverige och flera svenska livsmedelsföretag åter
finns representerade på Grüne Woche. Svensk mat står för hög kvalitet och
är starkt förknippad med låg antibiotikaanvändning, god djurvälfärd och låg
miljöpåverkan. Närvaron på mässan innebär att vi nu kan visa upp och skapa
intresse för svensk mat och Sverige som besöksdestination, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den svenska montern har redan innan mässan fångat utländska ministrars

https://www.regeringen.se/


intresse och kommer att besökas av bland andra Tysklands och
Nederländernas jordbruksministrar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
kommer under de två dagar han besöker mässan att ha bilaterala möten med
Norges, Finlands och Estlands jordbruksministrar och också besöka deras
montrar.

Den svenska montern har temat midsommar och speglar en traditionell bild
av den svenska landsbygden med röda stugor blandat med ett modernt
IKEA-kök. Flera företag och regioner finns på plats för att visa upp sig och
sina livsmedelsprodukter. Montern innehåller allt från den tydliga trenden
med småskaligt och hantverksmässigt öl till smakprov av Kalles Kaviar och
älghamburgare.

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.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på
kompetensförsörjning i hela landet
Publicerad 03 januari 2018 Uppdaterad 03 januari 2018

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en
förutsättning för hållbar regional tillväxt liksom för
utvecklingen av näringsliv och offentlig verksamhet i
hela landet. Regeringen har de senaste veckorna tagit
flera beslut för att utveckla det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
Den 18 december gav regeringen de regional utvecklingsansvariga i
erbjudande respektive uppdrag att organisera och fastställa målsättningar för
regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bl.a. kommuner,
arbetsliv, utbildningsaktörer och statliga myndigheter. Man ska även
tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens i privat och
offentlig sektor på kort och lång sikt.

De regionalt utvecklingsansvariga ska också i samtliga län främja insatser för
att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i
planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad kommunal
vuxenutbildning samt bidra till etableringen av lärcentra.

- Vi måste ta tillvara på all den kompetens som finns i Sverige, det är en
förutsättning för jobb och hållbar tillväxt. Då måste både validering,
vuxenutbildning och lärcentra finnas på många ställen runt om i vårt land
och fungera bra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den 21 december beslutade regeringen om ett uppdrag till Tillväxtverket att
stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020. Uppdraget
kompletterar erbjudandet respektive uppdraget som getts till aktörer med
regionalt utvecklingsansvar.
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Tillväxtverket ska använda 80 miljoner kronor för att ge alla län likvärdiga
ekonomiska förutsättningar för sitt kompetensförsörjningsarbete, men också
för att genomföra projekt som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå.

Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket bidra med expert- och
kunskapsstöd. Det kan t.ex. handla om att stödja det regionala analys- och
prognosarbetet eller att bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande
från det regionala arbetet.

En viktig del i uppdraget är också att bidra till att öka berörda statliga
myndigheters deltagande i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens Skolverk
samt andra berörda statliga myndigheter ska därför inom sina
verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i genomförandet av uppdraget.

- Genom de här två besluten markerar regeringen att aktörer med regionalt
utvecklingsansvar har en viktig uppgift att bidra till en väl fungerande
kompetensförsörjning i hela landet. Regeringen skapar också goda
förutsättningar för det regionala arbetet genom såväl en långsiktig nationell
finansiering som ett tydligt stöd från berörda myndigheter, avslutar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hårdare tag mot matfusk
Publicerad 21 december 2017

Regeringen föreslår skärpta straff för matfusk. Förslaget
innebär att straffet för allvarliga brott på områdena
livsmedel, foder och animaliska biprodukter höjs, från
böter till fängelse i högst två år.
- Vi har sett flera exempel på matfusk i Sverige, till exempel felaktiga
datummärkningar och importerat kött salufört som svenskt ekologiskt kött.
Det är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för
människor. Det här måste vi sätta stopp för och därför tar vi nu hårdare tag
mot matfusket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen överlämnar idag förslaget om skärpning av straffen i
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter till Lagrådet.
Vissa mindre allvarliga överträdelser föreslås kunna leda till sanktionsavgift.

I dag är böter det enda straff som kan dömas ut för brott mot livsmedelslagen
och lagen om foder och animaliska biprodukter. Eftersom matfusket kan få
allvarliga konsekvenser för ett stort antal människor eller djur anser
regeringen att dagens straff inte motsvarar brottens svårighetsgrad.

Därför föreslår regeringen att fängelse införs i straffskalorna för allvarliga
överträdelser och att vissa mindre allvarliga överträdelser av mer
administrativ karaktär, som t.ex. krav på registrering av en verksamhet, ska
kunna leda till en sanktionsavgift. Sanktionsavgifterna kommer att uppgå till
minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

- Matfusk är oacceptabelt, det skadar det svenska varumärket och
förtroendet för svenska livsmedel. Svensk mat står för låg
antibiotikaanvändning, gott djurskydd och säkra livsmedel. Konsumenterna
måste också kunna lita på detta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Den nya lagstiftningen föreslås träda ikraft den 1 januari 2019



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jägare med funktionsnedsättning
ska få jaga fler arter
Publicerad 18 december 2017

I dag har regeringen remitterat en promemoria med
förslag om ändringar i jaktförordningen. Ändringarna
ska göra det möjligt för personer med
funktionsnedsättning att från motordrivet fordon få jaga
fler djurarter än i dag.
Huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är
förbjuden, men ett undantag finns för jakt på vissa däggdjur för jägare med
viss funktionsnedsättning och bestående rörelsehinder.

Enligt regeringens förslag ska personer med funktionsnedsättning, efter en
begränsad tillståndsprövning, kunna jaga även vilda fåglar samt vilt som har
markerats med N, n och F i artskyddsförordningen, till exempel varg eller
björn, från motordrivet fordon. Ett villkor är att jakten endast får påbörjats
efter det att motorn har varit avstängd i minst fem minuter.

– Det här är en viktig icke-diskrimineringsfråga, jakt ska vara tillgängligt för
alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning. Jag ser fram
emot att ta del av de synpunkter som kommer att komma in, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Remisstiden går ut den 1 mars 2018 och ändringarna ska börja gälla från och
med den 1 juli 2018.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åldersgräns för energidrycker
utreds
Publicerad 18 december 2017

Regeringen har fattat beslut om att ge Livsmedelsverket
i uppdrag att utreda behovet av att begränsa tillgången
till energidrycker för barn och unga. Myndigheten ska
också lämna förslag på lämpliga åtgärder, till exempel
åldersgräns för inköp.
- Konsumtionen av energidrycker har ökat, och dagligvaruhandeln har
indikationer på att den ökar för barn. Det är en oroväckande utveckling
eftersom forskningen visar att dryckerna i vissa fall innehåller så pass
mycket koffein att barn och ungdomar vid stor konsumtion kan bli
koffeinförgiftade. Därför vill regeringen att Livsmedelverket utreder om
åldersgräns kan vara ett sätt att begränsa konsumtionen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I dag finns det inte några regler på EU-nivå om åldersgräns för köp av
energidrycker. Vissa länder, som till exempel Litauen, har dock infört en
lagstiftad åldersgräns på 18 år. I Sverige införde dagligvaruhandelbranschen
en frivillig riktlinje 2009 med en åldersgräns på 15 år som följs av många,
men inte alla.

Regeringen har nu i Livsmedelsverkets regleringsbrev gett myndigheten i
uppdrag att titta närmare på en begränsning av energidrycksförsäljningen till
barn och unga, till exempel genom en åldersgräns eller genom annan lämplig
åtgärd.

Uppdraget, som ska slutredovisas i december 2018, ska genomföras i dialog
med berörda myndigheter och organisationer.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern lanserar
exportsatsning vid Team Sweden
Livsmedels premiärmöte
Publicerad 18 december 2017

I morgon, tisdagen den 19 december, har
samverkansplattformen Team Sweden Livsmedel sitt
första ordinarie möte. I samband med mötet kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lansera
regeringens satsning på svensk livsmedelsexport för
2018.

Tid: 19 december 2017 kl. 10.00
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Vid lanseringen medverkar också Ylva Berg, VD Business Sweden, Anders
Källström, VD LRF och Anna Malmhake VD The Absolut Company och
styrelseledamot i Livsmedelsföretagen i ett panelsamtal om förutsättningar
för svensk livsmedelsexport.

Meddela närvaro till pressekreterare Maria Soläng.

Medtag presslegitimation. 
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelse har nåtts om
EU:s fiskekvoter
Publicerad 13 december 2017

I dag har EU:s fiskeministrar enats om fiskekvoter för
2018 i EU:s vatten där Sverige har kvoter i Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt. Överenskommelsen omfattar
också en begränsning för ålfiske i Östersjön. Resultatet
av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att
uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om
fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten
grundar sig på vetenskaplig rådgivning från
internationella havsforskningsrådet.
Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för EU:s vatten
i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet och för vissa
fiskemöjligheter utanför EU:s vatten. Beslutet fattades sent på natten efter
två dagars förhandlingar på jordbruks- och fiskerådet. Beslutet innebär att
majoriteten av de svenska kvoterna fastställs i enlighet med maximal hållbar
avkastning eller försiktighetsansatsen. Det gäller bland annat sill, torsk, kolja,
gråsej, äkta tunga, havskräfta och räka. Beslutet innebär bl.a. också en
säsongsstängning för fiske efter blankål under en valfri period på tre
sammanhängande månader mellan september – januari.

För regeringen har det under förhandlingarna varit viktigt att framsteg görs
för att uppnå målen för EU:s reformerade fiskeripolitik och att den
vetenskapliga rådgivningen ligger till grund för besluten.

Beslutet baserades på kommissionens förslag som presenterades i november
som bl.a. innebar ett förbud för fiske efter blankål i Östersjön, Nordsjön och
Atlanten. Sverige verkade i förhandlingarna för att förbudet skulle utvidgas
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till att omfatta även glasål och alla EU:s vatten samt att det skulle finnas
möjlighet för ett högst begränsat ålfiske för att säkerställa att dess kultur och
tradition inte försvinner. Beslutet innebär en säsongsstängning för fisket efter
blankål men inga åtgärder som omfattar glasål för 2018.

- 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 säger Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tuffa förhandlingar om fisket
väntar i Bryssel
Publicerad 10 december 2017

På måndag och tisdag den 11 och 12 december deltar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i
ministerrådsmötet för jordbruk- och fiskerifrågor. Under
mötet i Bryssel kommer bland annat 2018 års
fångstbegränsningar av de kommersiellt sett viktigaste
fiskbestånden i EU:s vatten att beslutas. Det kommer
även att förhandlas om ett förbud av ålfiske.
I början av nästa vecka möts EU:s jordbruk- och fiskeriministrar i Bryssel för
att avsluta förhandlingarna om fiskemöjligheterna i Atlanten och Nordsjön
under 2018. EU-kommissionen har till årets möte lagt till ål på en lista med
fiskar med fångsförbud. Förslaget gäller ett förbud att fiska ål större än 12
cm.

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 ska ligga till
grund för besluten.

Beträffande ål anser regeringen att situationen är mycket allvarlig och att det
är viktigt att kommissionen vidtar långsiktiga åtgärder bl.a. genom en
skärpning av den befintliga ålförordningen och prioriterar uppföljningen och
efterlevnaden av de nationella ålförvaltningsplanerna.

Vid mötet kommer det även att hållas en första diskussion om
kommissionens meddelande om den framtida gemensamma
jordbrukspolitiken.
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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under
förhandlingarna.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

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

Regeringen har fattat beslut om en historisk satsning på
svensk livsmedelsexport. Målet är att öka den svenska
livsmedelsexporten. Med satsningen tas ett
helhetsgrepp för att underlätta för små och medelstora
företag att etablera sig på exportmarknader.
- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi
ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också
livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen satsar nu 27 miljoner kronor och tillsammans med tidigare
initiativ innebär det totalt 48 miljoner kronor under 2018 för att stärka den
svenska livsmedelsexporten.

- 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

Den satsning som idag presenterades består av fem åtgärder som syftar till
att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka
antalet exporterande livsmedelsföretag:

Uppdrag, myndighet, belopp

Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta
livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader
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(USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.
Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska
inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala
exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag
som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.
Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys
av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor
Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi
och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10
miljoner kronor.
Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i
uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom
att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir
godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat
företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den
avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Sedan tidigare har regeringen bland annat förstärkt Business Swedens
exportprogram för livsmedelsföretag under konceptet Try Swedish, tillsatt en
nationell exportsamordnare samt tillsatt ett skogs- och lantbruksråd på
ambassaden i Peking.

En ökad livsmedelsexport är en viktig del i genomförandet av
livsmedelsstrategin och att öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett
hållbart sätt. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka produktionen
och stärka konkurrenskraften.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny strategi för Sveriges arbete
inom FAO
Publicerad 07 december 2017

I dag, torsdag den 7 december, har regeringen beslutat
om en ny strategi för Sveriges engagemang i FN:s
Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Viktiga
områden som Sverige vill stärka är bland annat
innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och
hållbart vattenbruk.
Regeringen beslutade i dag om en ny strategi för Sveriges engagemang i
FAO. Regeringen ser FAO som en viktig aktör och är en stor givare till
organisationens verksamhet med ett årligt stöd på totalt omkring 180
miljoner kronor. I relation till andra givare av frivilliga bidrag är Sverige för
närvarande på åttonde största givarplats. Det senaste uppgifterna om att
antalet hungrande i världen ännu en gång ökar gör FAO:s verksamhet än mer
angelägen.

- Det är viktigt för regeringen att ha ett framtidsperspektiv i arbetet inom FN
och i strategin framhåller regeringen därför lantbrukets och fiskets viktiga
roll för att möta globala utmaningar och behov inom klimat och miljö,
livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk utveckling, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Områden som bl.a. innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart
vattenbruk kommer därför att vara i fokus de närmaste åren. För att nå
målen om en värld utan hunger är det samtidigt centralt att fortsätta med ett
förebyggande arbete exempelvis genom att motverka matsvinn och
antibiotikaresistens, såväl som att bidra till kapacitetshöjande åtgärder i
utvecklingsländerna.
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Samverkan, inte minst med den privata sektorn, är av stor vikt för att kunna
lyckas möta de globala utmaningarna. Strategin är därför framtagen genom
breda konsultationer med myndigheter, civila samhället och privata sektorn.
Ledarmötena i svenska FAO-kommittén har spelat en viktig roll i den
processen.

Strategin ligger väl i linje med Agenda 2030 och de globala målen liksom
Klimatavtalet från Paris.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utökad skyddsjakt på kron- och
dovhjort ska minska skador på
skog och grödor
Publicerad 30 november 2017 Uppdaterad 30 november 2017

Jord- och skogsbrukare har ofta problem med dov- och
kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd.
Regeringen har därför fattat beslut om en regeländring i
jaktförordningen gällande jakt på kron- och dovhjort.
Det innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och
dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden
1 juli till den 15 april.
- Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de
skador som kron- och dovhjortar orsakar och därför är den här
regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer hjälpa
jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på
kron- och dovhjortstammarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeländringen innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar som
befinner sig på fält med oskördade grödor samt på skogsplanteringar.
Skyddsjakten får också ske på eget initiativ, det vill säga utan att det behövs
något tillstånd från länsstyrelsen, under tiden 1 juli till 15 april.

Skåne län, som har en välfungerande förvaltning, samt Gotland, som saknar
kronhjort, undantas från den utökade skyddsjakten. Regeländringen träder i
kraft 1 januari 2018
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker kött- och
mjölkproduktion i Norrbotten
Publicerad 27 november 2017

Mellan den 29 – 30 november kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med sin pågående
Sverigeresa avverka 514 km genom sitt hemlän
Norrbotten. Han gör besök i kommunerna Arjeplog,
Arvidsjaur, Älvsbyn, Jokkmokk och Överkalix.
Under två dagar besöker landsbygdsministern fem kommuner i länet. Sven-
Erik Bucht inleder i Arjeplog där han deltar i ett rundabordssamtal
tillsammans med lokala företagare och politiker om digitalisering och statlig
närvaro.

Sedan besöker ministern Arvidsjaur och företaget Arvidsjaur Renslakt AB
som ägs gemensamt av sju samebyar. Företagets produkter av ren och älg tas
fram både via ett modernt slakteri i Arvidsjaur och med hjälp av mobilt
slakteri. I Arvidsjaur träffar landsbygdsministern under ett möte North
Business Arena och andra företagare och kommunpolitiker.

Innan landsbygdsministern avslutar dagen besöker han i Älvsbyn
servicepunkten Vistträsk, Nilssons Lanthandel samt mjölkgården Isakgården
Holstein.

På torsdagen besöker Sven-Erik Bucht företaget Jokkmokkskorv. Fokus för
företagsbesöket är livsmedelsproduktion på mindre ort. Samma tema gäller
även då landsbygdsministern sedan besöker Olofssons Bageri i Överkalix där
han avslutar sitt officiella Norrbottenbesök för denna gång.

I Överkalix deltar Sven-Erik Bucht också i ett möte med ortens PRO-
avdelning (Pensionärernas Riksorganisation).
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Program den 29 november

Rundabordssamtal
Tid: Kl. 08.00
Plats: Arjeplogs kommunhus, Tingsbacka

Arvidsjaur Renslakt AB
Tid: Kl. 11.00
Plats: Larstorpsvägen 22, Arvidsjaur

Möte med näringsliv och North Business Arena
Tid: Kl. 12.00
Plats: Hotell Laponia, Storgatan 45, Arvidsjaur

Servicepunkten Vistträsk, Nilssons Lanthandel
Tid: Kl 14.00
Plats: Köpmangatan 22, Vistträsk

Isakgården Holstein
Tid: Kl. 15.00
Plats: Isaksvägen 9, Älvsbyn

Program den 30 november

Jokkmokkkorv
Tid: Kl. 08.00
Plats: Hantverksgatan 71, Jokkmokk

Möte med PRO Överkalix
Tid: Kl. 12.00
Plats: Församlingshemmet Överkalix, Södra Kyrkogatan 9

Olofssons Bageri
Tid: Kl. 13.45
Plats: Fabriksvägen 2, Överkalix

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger utställning
på Postmuseum om sin hembygd
Publicerad 27 november 2017

I dag inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en
utställning på Postmuseum i Stockholm. Utställningen
Transit handlar om en postexpedition som år 1914
sattes upp på orten Karungi, landsbygdsministerns
hemby.

Tid: 27 november 2017 kl. 17.00
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Stockholm

Utställningen om Postexpeditionen Karungi Utrikes 1914 berättar om
individers samarbete för att göra kommunikation mellan kontinenten och
Ryssland möjligt, strax innan och efter att det första världskriget bröt ut.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Skåne
och Halland
Publicerad 21 november 2017

På onsdag den 22 november kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att fortsätta sin
Sverigeresa med att besöka kommunerna Båstad i
Skåne och Laholm i Halland. Landsbygdsminister
kommer bland annat att besöka ett mejeri i slottsmiljö
och en kycklingfarm.
För andra gången besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Skåne och
Halland på den Sverigeresa som inleddes den första februari i år. Under året
har landsbygdsminister besökt landets samtliga län och många av länens
kommuner för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.

I Båstad kommun kommer Sven-Erik Bucht att på morgonen besöka
Bjärefågel Torekow AB som föder upp den klimatcertifierade
Bjärekycklingen. Därefter möter han företrädare från kommunernas
näringsliv och lokala politiker i ett lunchmöte vid Hovs Hallar på
Bjärehalvöns nordspets.

Eftermiddagen viks för verksamhetsbesök i Laholm. Först träffar Sven-Erik
Bucht Arlas styrelseordförande Åke Hantoft som visar sitt lantbruk med
mjölkkor. Därefter besöker landsbygdsministern Skottorps Slott. Slottet, som
är ett populärt utflyktsmål, byggdes på sent 1600-tal och inrymmer sedan
2011 ett mejeri som producerar ost av hög kvalitet.

Program för den 22 november

Bjärefågel Torekow
Tid: Kl. 10.00
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Plats: Slättarödsvägen, Båstad

Hotell & Restaurang Hovs Hallar
Tid: Kl. 12.15
Plats: Hovshallavägen 120, Båstad

Besök Åke Hantofts Gård
Tid: Kl.14.00
Plats: Åke Hantofts Gård, Ösarp

Skottorps Slott
Tid: Kl. 15.30
Plats: Skottorps Slott, Laholm

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Skogens gröna guld på agendan i
Piteå
Publicerad 17 november 2017

Mellan den 22 och 23 november anordnar
Näringsdepartementet tillsammans med Piteå Science
Park konferensen Biobase om den Cirkulära och
biobaserade ekonomin i Sverige. Närings- och
innovationsminister Mikael Damberg och
landsbygdsministerns statssekreterare, Elisabeth
Backteman deltar i invigningen.
Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av de fem strategiska
samverkansprogram där regeringen arbetar tillsammans företag, myndigheter
och forskare från universitet och högskolor för att stärka Sveriges
konkurrenskraft och skapa förutsättningar för nya innovationer, företag och
jobb i Sverige.

– Sveriges välstånd är byggt på rikedomarna från skog och gruvor. Men
skogen har aldrig varit viktigare för Sverige än vad den är i dag. Med
råvarorna från skogen kan vi hitta nya sätt att hantera klimatförändringarna
samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya och växande företag i
Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Piteå, där konferens hålls är en stad där du hittar modernt skogsbruk,
pappersbruk, trähustillverkare, bioraffinaderier och avancerad forskning.
Biobase anordnas av samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad
ekonomi och Piteå Science Park.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på skoglig
främjarresa i Indien
Publicerad 10 november 2017

Nästa vecka besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Indien för att stödja svensk-indiskt samarbete
inom området cirkulär och biobaserad ekonomi.
Landsbygdsministern kommer även att träffa svenska
företag och främja svensk livsmedelsindustri.
Indien är en prioriterad marknad för regeringen och det finns stora
möjligheter för ökad samverkan mellan länderna, särskilt inom området
cirkulär och biobaserad ekonomi. Indien delar Sveriges syn på
klimatutmaningarna och vikten av att ställa om till en biobaserad ekonomi
och för att lyckas med omställningen är det hållbara skogsbruket en av de
viktigaste faktorerna.

Aditya Birla är ett multinationellt konglomerat och det första företag som
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker i Indien. Företaget är utöver en
stor mängd andra affärsområden, en av världens främsta tillverkare av
textilmaterialet viskos. Aditya Birla äger Domsjö fabriker AB i Örnsköldsvik,
som redan i dag exporterar viskos för textilframställning. Mötet med
representanter för företaget kommer bland annat att handla om en eventuell
etablering av ett stort och hypermodernt bioraffinaderi i Örnsköldsvik

Sven-Erik Bucht kommer också att besöka Aditya Birla Groups forsknings-
och utvecklingscenter i delstaten Gujarat samt företagets huvudkontor i
Mumbai.

I Mumbai träffar Sven-Erik Bucht även premiärministern för delstaten
Maharashtra, Devendra Fadnavis, fackministern för landsbygdsutveckling,
Pankaja Munde, samt fackministern för livsmedel, djurhållning och
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fiskefrågor, Mahadev Jankar.

Avslutningsvis besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht de svenska
företagen Delaval, Tetra Pak och Alfa Laval i distriktet Pune. Tillsammans
med de svenska företagen, regeringsrepresentanter från Maharashtra och
indiska forskare deltar landsbygdsministern i ett rundabordssamtal om
livsmedelssäkerhet och hälsostandarder.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Västerbotten under två dagar
Publicerad 07 november 2017

8 och 9 november besöker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht Västerbotten under sin pågående
Sverigeresa. I Sveriges näst största län träffar
landsbygdsministern lokala företagare och
kommunrepresentanter i Norsjö, Sorsele och Storuman.
Syftet med landsbygdsminister Sven-Erik Buchts besök i Västerbotten är att
bygga vidare på den kunskapsbank om lokala landsbygdsförhållanden som
han samlar på sig under sin Sverigeresa.

Besöket i Norsjö kommun inleds på Svansele Vildmarkscenter.
Vildmarkcentret är ett restaurang- och konferenscenter på tema vildmark där
varje årstid och mycket av Sveriges vildmarksgeografi finns representerad i
centrets olika utställningsrum. I Norsjö besöker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht också företaget Extena som bland annat producerar kabelskydd
och rör i termoplast.

Onsdagen avslutas med ett öppet möte i Sorsele kommun med temat "En
politik för ett Sverige som håller ihop".

På torsdagen åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vidare till Storumans
kommun där han ska träffa representanter från Storuman och dess
grannkommuner.

Efter mötet fortsätter han till Lapland Eco Store som säljer ekologiska
produkter på nätet och därför är helt beroende av bra
bredbandsuppkoppling.

Storuman är en kommun med två europavägar och två järnvägsbanor. Sven-
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Erik Bucht besöker därför NLC Storumanterminalen som har en betydande
roll för hela regionen när det gäller transport av gods, särskilt skogsråvara
och förädlade skogliga produkter.

Program för onsdag den 8 november

Svansele vildmarksutställning
Tid: Kl. 12.15
Plats: Svansele 11, Boliden

Företagsbesök Extena
Tid: Kl. 14.00
Plats: Storlidenvägen 5, Norsjö

Öppet möte
Tid: Kl. 18.00
Plats: Folkets hus, Sorsele

Program för torsdag den 9 november

Möte med Storumans kommun
Tid: Kl. 11.00
Plats: Hotell Toppen, Storuman

Företagsbesök Lapland Eco Store
Tid: Kl. 12.30
Plats: Blå Vägen 207, Storuman

Företagsbesök NLC Storumanterminalen
Tid: Kl. 13.30.
Plats: Blå Vägen 242, Storuman

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Anmälan sker till
Maria Soläng.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
träbyggnadskonferens i Skellefteå
Publicerad 07 november 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i morgon på
konferensen Wood Building Summit i Skellefteå. Han
kommer att hålla ett anförande om det nationella
skogsprogrammet och det gröna guld som tillåter
klimatsmarta bostadslösningar.
På samma trätema besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Skellefteå
även Morö Backe skolan som håller på att byggas till stora delar helt i trä.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Samma regler som tidigare för
bredbandsutbyggnad
Publicerad 03 november 2017

Igår gav regeringen Statens jordbruksverk uppdraget att
omfördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till
glesare befolkade delar av landet. Beslutet innebär att
pengar särskilt riktas till de glesare befolkade länen i
Sverige, men i övrigt gäller samma regler som tidigare
vid tillståndsgivning och fördelning av pengar.
- Det här beslutet innebär ett ännu större fokus på bredbandsutbyggnad i
Sveriges glesare befolkade län. Men på förekommen anledning vill jag vara
tydlig med att samma regler som tidigare ska gälla vid fördelning av medel,
säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar vid
rådsmöte i Bryssel
Publicerad 03 november 2017 Uppdaterad 03 november 2017

På måndag, den 6 november, deltar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid rådsmötet för
EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel. På
agendan står bland annat hållbar användning av
bekämpningsmedel och jordbruksrelaterade
handelsfrågor.
Ministrarna inleder med att diskutera hur medlemsländerna kan arbeta
effektivare med hållbar användning av bekämpningsmedel och vad som
ytterligare bör göras inom området integrerat växtskydd.

Sverige anser att det finns flera goda erfarenheter från det svenska arbetet
med integrerat växtskydd som kan lyftas fram. I Sverige innebär integrerat
växtskydd att förebyggande åtgärder ska vidtas, att skadliga organismer ska
övervakas, att hållbara icke-kemiska metoder ges företräde framför kemiska
metoder samt att de kemiska växtskyddsmedel som används ska vara
målspecifika.

Under punkten jordbruksrelaterade handelsfrågor tas bland annat pågående
frihandelsförhandlingar och nästa WTO-ministermöte i december upp.
Sverige 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.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny bredbandssatsning på glesare
landsbygdsområden
Publicerad 02 november 2017 Uppdaterad 02 november 2017

Regeringen har beslutat att rikta 150 miljoner kronor till
utbyggnad av bredband i landsbygdens glesare
befolkade områden. Detta sker genom ett uppdrag till
Statens jordbruksverk.
– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att
bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste
vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens
jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till
de glesare områdena, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill
att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att
leva och driva företag på landsbygden, säger bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har i dag beslutat om förslag till ändring av det svenska
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Detta beslut innebär bland annat att
stödet till utbyggnad av bredband på landsbygden inom ramen för
programmet nu formellt ökas med den bredbandsmiljard – som aviserades i
samband med budgetpropositionen för 2017. Regeringens satsning på
bredbandsutbyggnad uppgår därmed till 4,25 miljarder kronor.

I dag beviljas stöd till bredbandsutbyggnad från landsbygdsprogrammet
endast i områden i lands- och glesbygd där de kommersiella aktörerna inte
bygger ut. För att fokusera extra på utbyggnad av bredband i de glesare
delarna av dessa områden har regeringen i dag också beslutat att ge Statens

https://www.regeringen.se/


jordbruksverk i uppdrag att förbereda för att 150 miljoner kronor av
bredbandsmiljarden riktas mot dessa områden.
Nu skickas förslaget till europeiska kommissionen för ett godkännande av
programändringarna innan de kan träda ikraft.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på ängs- och
betesmarkerna
Publicerad 02 november 2017 Uppdaterad 02 november 2017

De svenska ängs- och betesmarkerna är viktiga för den
biologiska mångfalden i det svenska odlingslandskapet.
Regeringen har därför beslutat att tillföra det svenska
landsbygdsprogrammet 255 miljoner kronor för att
möjliggöra en ytterligare satsning på dessa unika
naturtyper.
– Jag hoppas att vi genom denna satsning, vid sidan av de andra åtgärder vi
gör för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, kan vända utvecklingen
och få fler betande djur. Det är viktigt, inte minst för våra landskap, men
även för fler jobb på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Betesmarker är en mycket artrik miljö som formats av betande djur under
lång tid. På ängsmarker har växterna dessutom skördats genom slåtter för att
användas till djurfoder under vintern. I dag ser vi att antalet betande djur
minskar vilket medför att befintliga ängs- och betesmarker med höga
naturvärden riskerar att växa igen. Detta gäller generellt för alla typer av
betesmarker men särskilt för vissa speciella betesmarkstyper och
slåtterängar.

Regeringen har därför beslutat att höja miljöersättningen för
betesmarkstyperna slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete
och bete av andra gräsfattiga marker med 1000 kronor/hektar, samt för
alvarbete med 400 kronor/hektar. Stödnivåerna per hektar blir efter
ändringen följande:

Slåtterängar med särskilda värden, 5500 kronor/ha
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Skogsbete, 3500 kronor/hektar
Mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker, 2700 kronor/hektar
Alvarbete, 1400 kronor/hektar

Till satsningen knyts också en förstärkt rådgivning som ska höja kunskaperna
om olika skötselmetoder. Rådgivningen är särskilt viktig i områden där brist
på betesdjur kan göra det svårt att upprätthålla det betestryck som behövs
för att hindra att känsliga arter försvinner om marken växer igen.

Förändringarna ingår i ett förslag till justering av det svenska
landsbygdsprogrammet som nu skickas till Kommissionen för godkännande.
Förändringarna beräknas gälla från och med 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministerns
Sverigeresa till Gävleborgs län
Publicerad 31 oktober 2017

Onsdagen den 1 november åker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Ovanåker och Ljusdal i Gävleborgs
län där han gör ett antal företagsbesök. Resan till
Gävleborg är en del av hans Sverigeresa. Fokus ligger
på utveckling av näringslivet i regionen.

Program

08.15 Företagsbesök på Maximatecc
Adress: AICAB, Norra Ösavägen, 822 91 Alfa

09.00 Besök på LX Resurs och Kompetens
Adress: AICAB, Norra Ösavägen, 822 91 Alfa

11.30 Besök på Stenegård
Adress: Stenegård 1, 820 40 Järvsö

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Maja Brännvall.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministerns
Sverigeresa fortsätter till Dalarna
Publicerad 30 oktober 2017

På tisdag den 31 oktober åker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Dalarna. Fokus för besöket, som är
en del av hans pågående Sverigeresa, är
aktivitetsbaserad turism och ekologiska produkter.
I Mora besöker Sven-Erik Bucht Vasaloppsföreningen Sälen-Mora som är
arrangör för det berömda skidloppet. Vasaloppet är dock mer än bara nio mil
på skidor. Loppet är idag många olika lopp som varje år lockar 100 000
anmälda deltagare i disciplinerna löpning, cykling och längdskidor.

Efter Mora åker landsbygdsministern rakt norrut till Orsa där Sven-Erik
Bucht träffar representanter från turismföretaget Grönklittsgruppen.
Företaget som har barnfamiljer som huvudsaklig målgrupp bedriver
verksamhet inom boende, camping, skidåkning och temaparker.

I Furudal besöker landsbygdsministern grossist- och agenturföretaget
Ekogrossisten som distributerar ekologiskaprodukter till besöks- och
restaurangnäringen samt till hälsokost- och ekobutiker i hela Norden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts Sverigeresa avslutar dagen med ett
öppet möte i Furudal. Temat för mötet är "Hela Sverige ska leva".

Program för den 31 oktober

Vasaloppet
Tid: kl. 10.00
Plats: Vasaloppets hus, Mora

Grönklittsgruppen
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Tid: kl. 12.45
Plats: Bowlingvägen 1, Orsa

Ekogrossisten
Tid: kl. 14.20
Plats: Näsvägen 3, Furudal

Öppet möte
Tid: kl. 18.00
Plats: Bageriet, Furudal.

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Anmälan sker till
Maja Brännvall.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Startskott för skoglig
jubileumspresent till Finland
Publicerad 25 oktober 2017

I morgon den 26 oktober signalerar startskottet för
forskningssatsningen Tandem Forest Values, då
seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring
skogens framtida värde” inleds av H.M. Konungen.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord-
och skogsbruksminister Jari Leppä håller ett anförande
om samarbetet på skogsområdet.

Tid: 26 oktober 2017 kl. 13.00
Plats: Drottninggatan 95 B, Stockholm

Forskningsprojektet Tandem Forest Values är en jubileumspresent från
Sverige med anledning av Finlands 100-års firande i år. Presenten består av
en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell,
och överlämandes av H.M. Konungen sitt statsbesök i Helsingfors i juni.

Satsningen utgörs av 12 stycken tjänster, där universitet eller
forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar
forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för
projektet.

Morgondagens seminarium markerar projektets start och hålls på Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien som är en av finansiärerna av projektet.

Tid: Torsdag den 26 oktober, kl. 13.00
Plats: Drottninggatan 95 B, Stockholm

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige driver hårdare regler i EU
för antibiotikabehandling av djur
Publicerad 24 oktober 2017 Uppdaterad 24 oktober 2017

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. En
viktig komponent i arbetet mot resistens är att minska
användningen av antibiotika i djurhållningen. Sverige
har därför tillsammans med Finland, Danmark,
Österrike och Nederländerna, skrivit ett brev som
uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som
förbjuder användning av antibiotika för förebyggande
gruppbehandling av djur.
I dagarna publicerade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den
årliga rapporten om hur mycket antibiotika som säljs för behandling av djur
inom EU. Rapporten visar att det är fortsatt stora skillnader mellan olika
länder. I många länder sjunker användningen men i vissa länder ökar den.
Sverige ligger fortfarande bäst till i EU.

Det finns karenstider som säkerställer att det inte finns någon antibiotika
kvar i kött från behandlade djur. Risken med oförsiktig användning av
antibiotika på djursidan är alltså inte kopplad till konsumtion av
animalieprodukter, utan att det kan leda till ökad förekomst av resistenta
bakterier i samhället.

Just nu har förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater om ny gemensam
lagstiftning för djurläkemedel gått in i sitt slutskede. I förhandlingarna
diskuteras ett förslag om att förbjuda förebyggande gruppbehandling med
antibiotika.

- Det här är en jätteviktig fråga. I EU används i genomsnitt ca 90 % av all
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antibiotika för att behandla grupper av djur och 10 % för individuell
behandling. I Sverige är siffrorna de omvända. Vill vi få bukt med onödig
och slentrianmässig antibiotikaanvändning är det här vi måste täppa till,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För Sveriges regering är antibiotikaresistens en högt prioriterad fråga och
från svensk sida har man arbetat hårt för att få in ett förbud mot
förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

- Jag hoppas att vi tillsammans inom EU kan ta detta viktiga steg. Antibiotika
är en livsviktig resurs och vi måste använda den på ett ansvarsfullt sätt. Här
är en viktig faktor att arbeta förebyggande – friska djur behöver ingen
antibiotika! Så arbetar vi sedan länge i Sverige och vi delar gärna med oss av
våra erfarenheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Brevet, som skickas i dag till EU:s alla medlemsstater, undertecknas från
svensk sida av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och socialminister
Annika Strandhäll. När de ansvariga ministrarna kommit överens i
ministerrådet kommer förhandlingar påbörjas med Europaparlamentet, som
har medbestämmanderätt. Också parlamentsledamöterna i
Europaparlamentet vill se strängare regler kring antibiotikaanvändning.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kultur på scen och i skog när
Sven-Erik Bucht besöker Örebro
län
Publicerad 24 oktober 2017 Uppdaterad 24 oktober 2017

I dag, den 24 oktober, besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på sin Sverigeresa Örebro län för att
bland annat titta närmare på skogsodling och
skogsföryngring. Landsbygdsminister kommer även att
besöka ett kunskaps- och kulturcentrum i Askersund.
Det är i Askersund som dagens första stopp sker när landsbygdsminister
Sven-Erik Buchts Sverigeresa stannar i Örebro län. Landsbygdsministern har
även tidigare under sin Sverigeresa, med uppdrag att ta del av lokala
landsbygdsförhållanden, besökt Örebro län. Då var livsmedel och travhästar
på agendan. Nu i Askersund börjar Sven-Erik Bucht dagen med ett samtal
om landsbygds- och lantbruksfrågor med lokala representanter från
kommunen och LRF.

Efter mötet besöker landsbygdsministern Sjöängen kunskaps- och
kulturcentrum som är en lokal kultursatsning som innehåller en 6-9 skola,
musikskola och biograf.

I Hallsbergs kommunhus träffar Sven-Erik Bucht lokala representanter från
kommun och det lokala näringslivet innan ministern gör ett studiebesök hos
företaget Svenska Skogsplantor som är Sveriges ledande företag inom
skogsföryngring och plantor.

I Hallsberg träffar landsbygdsministern även representanter för Boo
Egendom AB. Godset är en av Sveriges största privatägda egendomar och
omfattar dryga 15 000 ha mark samt tillkommande ca 1 000 ha vattendrag
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och sjöar. På godset bedrivs aktivt skogsbruk, jordbruk samt jakt- och
fiskeförvaltning.

Program för tisdag den 24 oktober:

Möte i Askersund
Tid: kl. 12.15
Plats: O'Learys, Lilla Bergsgatan 6, Askersund

Sjöängen kunskaps- och kulturcentrum
Tid: kl. 13.15
Plats: Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Möte Hallsberg
Tid: kl. 14.40
Plats Västra Storgatan 14, Hallsberg

Svenska skogsplantor
Tid: kl. 15.10
Plats: Vibytorp 1332, Hallsberg

Möte med Boo Egendom AB
Tid: kl. 16.10
Plats: Västra Storgatan 14, Hallsberg

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Anmälan sker till
Maria Soläng.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inleder
trädgårdskonferens i Linköping
Publicerad 23 oktober 2017

I morgon, den 24 oktober, invigningstalar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid
trädgårdskonferens i Linköping. Temat för konferensen
är politik, trender, forskning och vatten.
Tid: Tisdag den 24 oktober, kl. 10.00
Plats: Scandic Linköping City

Trädgårdskonferensen 2017 anordnas av Tillväxt Trädgård vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, LRF Trädgård, Jordbruksverket och
Hushållningssällskapen.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på lanthandel och små
butiker i glesbygd
Publicerad 20 oktober 2017 Uppdaterad 20 oktober 2017

Regeringen stärker och permanentar nu satsningen på
kommersiell service för exempelvis lanthandlar i särskilt
sårbara och utsatta glesbygder. Stödet blir därmed
långsiktigt och skapar på så sätt bättre förutsättningar
för handlarna. Satsningen är en del i regeringens politik
för ett Sverige som håller ihop.
För 2018–2019 föreslår regeringen att utöka stödet till kommersiell service i
glesbygd med ytterligare 35 miljoner kronor. Regeringen har sedan tidigare
inrättat ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen 2016–2019 till
dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Från och med
2020 avsätts därefter 35 miljoner kronor årligen.

- Jag bor själv i en liten by och jag vet vad det innebär för bygden när till
exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna
handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här
satsningen så viktig. Det här är en mycket konkret insats som stärker
förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya satsningen innebär en förstärkning under åren 2018-2019.
Regeringen inrättade driftsstödet 2016. 180 butiker beviljades del av stödet.
Det har mottagits mycket väl av såväl kunder, enskilda handlare och
dagligvarubranschens aktörer. Genom satsningen har de senaste årens
nedåtgående trend, med lanthandlare som stänger, upphört.

- Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de
ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som
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servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och
paketutlämning. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar
förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla
medborgare i vårt land, säger Sven-Erik Bucht.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverigeresa stannar för ost och
glass i väst
Publicerad 16 oktober 2017

För tredje gången under sin pågående Sverigeresa
besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, på tisdag
och onsdag, Västra Götaland - Sveriges mest
kommuntäta län. Denna gång besöker
landsbygdsministern ett slakteri samt ost-, glass- och
hundmatsproducenter.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker under sin Sverigeresa så
många landsbygdskommuner som möjligt i Sverige för att fördjupa sig lokala
landsbygdsförhållanden. Sven-Erik Bucht har under året hunnit besöka alla
Sveriges län och över 50 kommuner. Eftersom Västra Götaland är Sveriges
mest kommuntäta län besöker landsbygdsministern under sin Sverigeresa
länet för tredje gången i år.

Tisdagen inleds med att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffar lokala
politiker, näringslivschefer, LRF och företagsföreningar på Herrljunga hotell
för att prata om regionen.

Efter mötet besöker Sven-Erik Bucht Gäsene mejerigård i Herrljunga som
tillverkar lagrad hårdost av egen mjölk. Därefter fortsätter han till Vårgårda
kommunför ett arbetsplatsbesök hos Doggy AB som har tillverkat hundmat i
över 100 år.

Onsdagen börjar med ett besök hos familjeföretaget Erikssons Chark i
Essunga. De har levererat kött till bygden sedan 1927. I grannkommunen
Grästorp träffar Sven-Erik Bucht under ett möte företrädare från
maskinhandelsföretaget Axima tillsammans med lokala
lantbruksrepresentanter.
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Onsdagen och besöket i Västra Götaland avslutas med glasskalas när
landsbygdsministern besöker lantbruksgården Håle. Gården bedriver vid
sidan av jordbruk även caféverksamhet och glassföretaget Mäjens Glass och
Maräng vars glass produceras från egna ägg och lokala ingredienser.

Program tisdag 17 oktober:

Möte på Herrljunga hotell
Tid: Kl. 11.15
Plats: Järnvägsplatsen 4, Herrljunga

Gäsene Mejeri
Tid: Kl. 13.20
Plats: Alingsåsvägen 32, Ljung

Doggy AB
Tid: Kl. 15.00
Plats: Doggyvägen 1, Vårgårda

Program onsdag 18 oktober:

Erikssons Chark
Tid: Kl. 9.00
Plats: Storgatan 11, Nossebro

Möte i Grästorp
Tid: Kl. 12.30
Plats: Växthus Oskar, Grästorp

Mäjens Glass och Maräng
Tid: Kl. 14.00
Plats: Håle Stommen 3, Grästorp

Media är välkomna att delta under delar av programmen. Anmälan sker till
Maria Soläng.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredare lämnar förslag om
sanktionsavgift för uteblivna
anmälningar om avverkning av
skog och överklagande av beslut
enligt skogsvårdslagen
Publicerad 16 oktober 2017

Måndagen den 16 oktober överlämnade den särskilde
utredaren Fredrik von Arnold sitt betänkande till
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utredaren har haft i uppdrag att bland annat:

föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter
enligt skogsvårdslagstiftningen,
identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av
beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som
straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

I uppdraget föreslår utredaren sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar
om avverkning m.m. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs.
Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga
åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Utredaren föreslår
också bl.a. en utvidgad rätt att överklaga vissa av Skogsstyrelsen beslut.

- Jag har i dag tagit emot betänkandet Rättslig översyn av
skogsvårdslagstiftningen från utredaren Fredrik von Arnold. Jag kommer att
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läsa betänkandet med stort intresse. Betänkandet kommer nu att analyseras
av Regeringskansliet, säger Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2018
beslutade
Publicerad 10 oktober 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under
måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och
fiskeministrar i Luxemburg där det har beslutats om
fiskemöjligheterna i Östersjön under 2018. Efter långa
förhandlingar stod det klart att en balanserad
kompromiss kunde nås.
- För att vi ska kunna fiska och äta fisk även i framtiden krävs det att
Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt
hållbart fiske för alla arter i alla havsområden, men det är klart att Östersjön
ligger mig varmt om hjärtat.

- Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag
anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra
kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med
hälsosamma livsmedel.

- Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att
göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s
gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen.
Dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig
förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med
2017)
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Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med 8 %
Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC
Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med 5 %
Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med 5 %
Skarpsill: en ökning av TAC med 1 %
Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med 39 %
Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med 20 %
Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med 7 %
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med 40 %
Rödspätta: en sänkning av TAC med 10 %

Beslutet innebär även att regleringen av fritidsfisket av torsk i västra
Östersjön är densamma som under 2017. Man har också beslutat om åtgärder
för att skydda lekande torsk i Östersjön.

Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 då
kommissionens förslag om ett sådant inte vann tillräckligt stöd. Sverige valde
att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder
för att säkra framtiden för ål.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om
nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-
kommissionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

2018 års Östersjökvoter fastställs i
Luxemburg
Publicerad 06 oktober 2017

På måndag den 9 oktober är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Luxemburg för att tillsammans med EU:s
jordbruks- och fiskeministrar bestämma om och hur
mycket som får fiskas under 2018 i Östersjön av arterna
ål, torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.
EU:s jordbruks- och fiskeministrar kommer att på måndag fastställa vad som
gäller för nästkommande års fiske i Östersjön, efter förslag från EU-
kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig
rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES. Beslutet fattas av
rådet med kvalificerad majoritet.

Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Storsatsning på ökad
matproduktion i hela landet
Publicerad 05 oktober 2017

Idag fattade regeringen beslut om fördelning av 142
miljoner kronor till insatser 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
- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt. Det sker enormt
mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och
detta vill regeringen uppmuntra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Satsningen består både av förstärkning av länsstyrelsernas arbete med
regionala livsmedelsinsatser, möjligheter för olika aktörer att söka medel för
samverkansprojekt samt erbjudande till aktörerna med regionalt
utvecklingsansvar att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

- Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både
privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för
livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de
offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stort ansvar, det kan
vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Av de 142 miljoner kronorna kommer 100 miljoner från
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Landsbygdsprogrammet där de har varit öronmärkta för satsningar på
livsmedelsstrategins genomförande. De ska bland annat stärka samverkan
mellan alla de olika aktörer som påverkar livsmedelskedjan och dess
utveckling. Ytterligare 42 miljoner kronor erbjuds landets aktörer med
regionalt utvecklingsansvar. De regionalt utvecklingsansvariga har en viktig
roll för länens utveckling och tillväxt och kan med detta delta och bidra till
livsmedelskedjans utveckling.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht kraftsamlar
tillsammans med regionala aktörer
för en stärkt livsmedelskedja
Publicerad 04 oktober 2017

Den 5 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht in aktörer som är involverade i arbetet med
regionala livsmedelsstrategier eller motsvarande till
halvdagskonferensen ”Hela Sverige kraftsamlar för en
stärkt livsmedelskedja” på Clarion Hotell Arlanda.

Tid: 5 oktober 2017 kl. 13.00 till kl. 17.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, mellan terminal 4 och 5

Konferensen fokuserar på vad som händer regionalt kring
livsmedelsproduktion, regionala livsmedelsstrategier och kopplingen till den
nationella livsmedelsstrategin. Konferensen blir också en mötesplats där det
skapas förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyten mellan regioner
och län.

Datum: 5 oktober 2017
Tid: 13.00 till cirka 17.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, mellan terminal 4 och 5.

Anmälan krävs, antalet platser är begränsat.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regional landsbygdssatsning
presenteraras under Sverigeresa i
Uppland
Publicerad 02 oktober 2017

På tisdag den 3 oktober är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht på Sverigeresa i Uppsala län. Det är andra
gången resan stannar i Uppsala län och denna gång
kommer landsbygdsministern att delta då Uppsala
kommun presenterar en bibliotekssatsning på
landsbygdsskolor. Sven-Erik Bucht besöker även
mjölkande vattenbufflar och en grönsaksodling.
Under året har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökt ett antal
kommuner i landets samtliga län för att få sig en bild av de lokala
landsbygdsförhållandena genom att träffa lokala företagare, medborgare och
politiker.

Resan fortsätter och i morgon besöker landsbygdsministern Heby kommun
där han på Ängsholmens Gårdsmejeri i Harbo kommer att titta på något, i
Skandinavien, så sällsynt som vattenbufflar vars mjölk gården har kunnat
producera mozzarella av.

I Uppsala kommer Sven-Erik Bucht att besöka Skyttorps skola för att med
Uppsala kommun presentera en regional landsbygdssatsning på digitala
bibliotek som ska kunna användas på skolor i Uppsalas landsbygd.

Företaget Upplands trädgårdsprodukter ligger i Tierp dit landsbygdsministern
åker för att besöka regionens största grönsaksproducent.

Program för besök i Uppsala län den 3 oktober
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Ängholmens Gårdsmejeri
Tid: Kl. 10.00
Plats: Floberga 915, Harbo

Pressträff tillsammans med Uppsala kommun
Tid: Kl. 12.00
Plats: Skyttorps skola, Gullsjövägen 4, Uppsala

Upplands trädgårdsprodukter
Tid: Kl. 13.20
Plats: Postboda 109, Månkarbo

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern sparkar
igång nationellt matsvinnsarbete
Publicerad 29 september 2017

Onsdagen den 4 oktober bjuder landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht in till en kickoff för nationellt
matsvinnsarbete som anordnas av
Näringsdepartementet tillsammans med
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket.

Tid: 4 oktober 2017 kl. 08.30 till kl. 15.00
Plats: Bankhallen, Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Under dagen presenteras bland annat erfarenheter från framgångsrikt
matsvinnsförebyggande arbete i Storbritannien och Norge och hur de där
samarbetar för att minska svinnet i hela livsmedelskedjan. Frågan om hur vi
långsiktigt ska arbeta i Sverige kommer att diskuteras och det ges möjlighet
att ge inspel till den nationella handlingsplan för minskat matsvinn som håller
på att tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Anmälan krävs, antalet plaster är begränsat.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenskt nötkött godkänt för export
till Taiwan
Publicerad 27 september 2017 Uppdaterad 27 september 2017

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till
Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med
Nederländerna, de första europeiska länder som får
exportera nötkött till Taiwan.
I livsmedelsstrategin slår regeringen fast att Sverige ska öka sin
livsmedelsproduktion. En viktig del för att förverkliga detta är att
livsmedelsexporten ska öka. Regeringen har sedan sitt tillträde lanserat
flertalet satsningar för att öka exporten av jordbruks- och
livsmedelsprodukter. Det arbetet har ännu en gång gett resultat då Sverige nu
är godkänt för att exportera nötkött till Taiwan.

En viktig satsning för att öka exporten har varit att Jordbruksverket och
Livsmedelsverket har fått ökat anslag för att arbeta med att öppna nya
marknader utanför EU. Deras arbete är centralt för att fler framsteg, likt
nötköttsexport till Taiwan, ska bli verklighet. En annan av regeringens
satsningar är tillsättningen av en nationell exportsamordnare för
livsmedelssektorn som ska stärka de svenska livsmedelsföretagens
exportförmåga.

– Att våra svenska nötköttsföretag nu har en ny marknad att exportera till är
väldigt glädjande. Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler
jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden. Det svenska köttet - som
är förknippat med hållbarhet, livsmedelssäkerhet, låg antibiotikaanvändning,
god djurvälfärd och låg klimatpåverkan - står högt i kurs utomlands. Det är
det här ytterligare ett bevis på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Efterfrågan på livsmedel och jordbruksråvaror förväntas fortsätta att öka i
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världen med anledning av ökad befolkning och förbättrat välstånd. Samtidigt
märks ett ökat intresse för hälsosamma, säkra och hållbart producerade
livsmedel vilket gynnar den svenska exporten. Utöver Taiwan, har export av
färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under
2017. Andra marknader som öppnats för svenska företag, är bl.a.
avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien,
mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till
Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht främjar cirkulär
och biobaserad innovation i
Brasilien
Publicerad 22 september 2017

Mellan den 24 och 27 september är landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i Brasilien tillsammans med en
delegation för att stärka det strategiska partnerskapet
mellan Sverige och Brasilien. Fokus för resan är att
främja ett ökat samarbete inom området cirkulär och
biobaserad ekonomi.
Sven-Erik Bucht reser till Brasilien i samband med de svenska
innovationsveckorna i Brasilien, som anordnas för sjätte året i rad. I år är
temat för veckan cirkulär och biobaserad ekonomi. Landsbygdsministerns
besök i Brasilien kan ses som ett startskott för ökat samarbete mellan Sverige
och Brasilien inom bioekonomi och hållbart skogsbruk.

– Det är glädjande att Brasilien har uttryckt en önskan om att påbörja ett
samtal om framtida samarbete med Sverige inom bioekonomi och hållbart
skogsbruk. Det här är en jätteviktig resa och jag hoppas kunna visa upp den
svenska modellen som innebär att vi jobbar både med social, ekologiskt och
ekonomisk hållbarhet i vårt skogsbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Sverige ligger långt fram vad gäller hållbart skogsbruk och har stor
erfarenhet av skogstekniskt kunnande och innovationsforskning. De här
kunskaperna och erfarenheterna har Brasilien uttryckt önskemål om att få
veta mer om.

Den övergripande målsättningen för regeringens satsning på samarbete med
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Brasilien på bioekonomiområdet är:

Att etablera ett närmare samarbete på regerings- och myndighetsnivå
samt mellan våra universitet och forskningsinstitut genom ett fördjupat
kunskapsutbyte om bland annat hållbart skogsbruk.

Att bidra till förbättrade förutsättningar för svenska leverantörer av
utrustning till skogssektorn att öka sina marknadsandelar och bana väg
för nya samarbeten samt att få nya svenska företag med skoglig
anknytning att ta steget till den brasilianska marknaden.

I landsbygdsministerns delegation ingår representanter för skogsnäringen och
forskarvärlden.

Delar ur programmet:

Inviga den svenska innovationsveckan i Brasilien
Genomföra bilaterala möten om samarbete inom bioekonomiska området
med delstaten Paraná.
Besöka Embrapa, Brasiliens främsta forskningsinstitution kring
markanvändningsfrågor, för att diskutera ett framtida samarbete kring
skogsfrågor.
Besök vid Paranás industriförbund (FIEP) för att etablera kontakt för
framtida samarbeten.
Bilateralt möte med jordbruksministeriet.
Påbörja dialog för samarbete med Brasilien på temat "satelliter,
fjärranalys, markanvändning och politik för en hållbar regional
utveckling".



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på moderniserad
köttkontroll
Publicerad 20 september 2017

Regeringen föreslår i budgetproposition 2018 en
satsning som ska effektivisera och modernisera den
offentliga kontrollen av slakterier. Livsmedelsverket
föreslås få 15 miljoner kronor per år under perioden
2018 – 2020 för att genomföra denna satsning.
Budgetpropositionen 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
- För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för
slakterinäringen ser regeringen det som nödvändigt att den offentliga
kontrollen effektiviseras och moderniseras, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin har som målsättning att den svenska
livsmedelsproduktionen ska öka. Samtidigt har kostnaderna för
slakterinäringen för den obligatoriska offentliga kontrollen av slakterier
successivt ökat de senaste åren, vilket har påverkat näringens
konkurrenskraft negativt.

Den offentliga kontrollen ska säkerställa att det kött som kommer ut i butiker
och på restauranger är säkert att äta. En satsning på till exempel ny teknik,
innovativa lösningar och ny kontrollmetodik kan möjliggöra en
effektivisering och modernisering av köttkontrollen och på sikt bidra till att
hålla kontrollkostnaderna nere. Arbetet ska genomföras i dialog med
slakterinäringen.

https://www.regeringen.se/


Livsmedelsverket tillförs därför 15 miljoner kronor per år under perioden
2018 – 2020.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar med sig
regeringens budget till Värmland
Publicerad 19 september 2017

På onsdag den 20 september presenteras regeringens
höstbudget och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
kommer i Värmland, som en del av sin pågående
Sverigeresa, att hålla två presskonferenser med
anledning av de landsbygdssatsningar som finns i
budgeten.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under året besökt och kommer
fortsätta att besöka många kommuner i Sveriges samtliga län. På onsdag den
20 september är Sven-Erik Bucht åter Värmland där han i februari besökte
kommunerna Hagfors, Sunne och Munkfors.

Under onsdagen kommer landsbygdsministern att besöka kommunerna
Årjäng, Eda, Arvika och Karlstad. I Arvika kommun och i Karlstad kommun
kommer landsbygdsministern under en presskonferens att presentera
regeringens höstbudget.

Program för den 20 september:

Frukostmöte med lokalt näringslivs i Årjäng
Tid: Kl. 07.50
Plats: Best Western Hotell, Årjäng

Öppet möte om de lokala landsbygdsförhållandena
Tid: Kl. 09.30
Plats: Fritidsgården, Brogatan, Koppom

Presskonferens i Arvika

https://www.regeringen.se/


Tid: Kl 11.15
Plats: Näringslivscenter, Strandvägen 2, Arvika

Presskonferens i Molkom
Tid: Kl. 14.30
Plats: Molkoms Folkhögskola, Mejerivägen 3, Molkom

Träff med byalagsgruppen "Mera Molkom"
Tid: Kl. 15.30
Plats: Molkoms Folkhögskola, Mejerivägen 3, Molkom

Media är välkommen att delta under de båda presskonferenserna och delar
av dagen. Kontakta pressekreterare Maria Soläng för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen ökar stödet till
ekologiskt jordbruk
Publicerad 18 september 2017

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. Regeringens 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. De nya medlen ingår i budgetpropositionen för
2018, som är en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet.
Konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat har ökat kraftigt under de tre
senaste åren. Den ekologiska produktionen i Sverige har ökat, men inte i
samma takt som efterfrågan. Det vill regeringen ändra på. Om svenska
bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och hållbar
tillväxt i hela vårt land. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel
skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och
livsmedelsföretag. Av Sveriges totala certifierade jordbruksmark användes
omkring 18 procent för ekologisk produktion år 2016, medan målet är 30
procent.

- Det finns en väldigt stort efterfrågan på svensk ekologisk mat, men
omställningen för den enskilda lantbrukaren kan vara dyr och innebära ett
risktagande. Därför satsar regeringen nu 175 miljoner kronor för att täcka de
merkostnader som uppstår när lantbrukare ställer om till ekologisk
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produktion, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

Omställningen till ekologisk för den enskilda lantbrukaren kan vara dyr och
innebära ett risktagande. En omställning kan kräva större investeringar och
att gå över till ett helt nytt produktionssätt och en ny marknad kan innebära
risker. Dessutom är det först efter två års karenstid som de kan sälja sina
produkter som ekologiskt certifierade.
Regeringens satsar nu 25 miljoner kronor 2018, 50 miljoner 2019 och 100
miljoner 2020. Detta innebär att de nuvarande medlen för stöd till
omställning till ekologisk produktion fördubblas under den kommande
treårsperioden.

- Vi ser ett ökat sug efter miljövänlig mat i Sverige idag. Regeringen ska
bidra till denna utveckling och främja hållbart producerade livsmedel.
Ekologisk produktion och konsumtion har betydelse inte bara för miljön utan
för tillväxten och sysselsättningen i hela Sverige. säger miljöminister
Karolina Skog.

Regeringen har i sin handlingsplan för livsmedelsstrategin satt som mål att 30
procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och
60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av
certifierade ekologiska produkter år 2030. Jordbruksverket har fått i uppdrag
att utarbeta åtgärder och samordna arbetet för att nå målen för ekologiska
livsmedel.

Fakta – regeringens livsmedelsstrategi och ekologisk
produktion och konsumtion

Regeringen har i sin handlingsplan för livsmedelsstrategin flera satsningar för
ökad produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Den 15
juni 2017 fattades ett regeringsbeslut om att inrätta en samordningsfunktion
för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt att
utarbeta en åtgärdsplan och etappmål för de inriktningsmål som regeringen
satt upp: 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av
certifierad ekologisk jordbruksmark 2030 och 60 procent av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter
2030.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Buchts Sverigeresa
återvänder till Västra Götaland
Publicerad 18 september 2017

Under måndagen och tisdagen den 18 och 19
september tar landsbygdsminister Sven- Erik Bucht
Sverigeresan till Västra Götaland för en andra gång.
Under två dagar ska ministern besöka blå näringar,
lanthandlare och en strutsfarm. Landsbygdsministern
har under våren rest till ett stort antal kommuner i
Sveriges samtliga län. Nu fortsätter han att besöka fler
under hösten.
När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht idag och i morgon besöker Västra
Götaland står återigen hållbara livsmedel på agendan, precis som det gjorde i
april under Sverigeresans första besök i länet.

Sven-Erik Bucht inleder resan med att på måndagen besöka Orust kommun
och företaget Scanfjord i Mollösund. Scanfjord är Sveriges ledande
producent av blåmusslor och med en båttur kommer landsbygdsministern
bland annat få titta på musselodlingarna.

Tisdagen inleds med blågrön näring då landsbygdsministern besöker
företaget Catxalot i Tanums kommun. Företaget i Havstenssund specialiserar
sig i livsmedelsprodukter av den tång som de skördar längs kusten.

I Hedekas i Munkedals kommun kommer landsbygdsminister att besöka
pizzerian och närköpet Trogens Place för att sedan fortsätta till lanthandeln
Sörbygdens snabbköp.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avslutar för denna gång Sverigeresan i
Västra Götaland med att besöka en strutsfarm i Färgelanda kommun.
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Dalslands Struts sköter en stor del av sin försäljning genom direkthandel via
Reko-ringen på Facebook.

Program för den 18 – 19 september

Scanfjord
Tid: Måndag den 18 september, kl. 17:30
Plats: Lerviks industriområde, Mollösund

Catxalot
Tid: Tisdag den 19 september, kl. 9.00
Plats: Havstenssund, Tanum

Besök i Hedekas
Tid: Kl. 11.30
Plats:
Trogens Place, Munkedalsvägen 1A
Sörbygårdens Snabbköp, Dinglevägen 3

Dalslands Struts
Tid: Kl. 14.00
Plats: Åttingsåker 1, Färgelanda

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta
pressekreterare Maria Soläng för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker rennäringen
Publicerad 16 september 2017 Uppdaterad 16 september 2017

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.
- Det samiska samhället, samisk kultur och samiska näringar är viktigt för
såväl landsbygdsutveckling som regional tillväxt, inte minst i de nordliga
länen. Det är därför viktigt att vi stärker och rustar rennäringen för
framtiden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En konsekvens av klimatförändringarna är att renarna får svårare att få tag
på mat och därför ökar behovet av stödutfodring, vilket leder till ökade
kostnader. Behovet ökar också kontinuerligt för rennäringen att delta mer
aktivt i olika processer kring samhällsplanering och markutnyttjande inom
renskötselområdet. Ett verktyg som möjliggör detta är renbruksplaner.
Renbruksplaner är ett geografiskt verktyg som beskriver rennäringens
markanvändning och de behöver uppdateras kontinuerligt.

En viktig fråga för en långsiktigt hållbar rennäring är även samexistens med
rovdjuren. Det är därför viktigt att arbetet med en toleransnivå för
rovdjursskador på högst tio procent av samebyns renar fortsätter samt att
skador som har orsakats av rovdjur förebyggs och kompenseras.

Regeringen satsar därför ytterligare 10 miljoner kronor på rennäringen.
Anslaget för främjande av rennäring hanteras av Sametinget och med
förstärkningen blir anslaget till rennäringen 114 miljoner kronor per år.
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Regeringen har också fattat beslut om att Sverige ska delta i en tematisk
studie som genomförs av OECD. Studien ska lämna förslag för att förbättra
den ekonomiska utvecklingen hos urfolk genom att stärka deras koppling till
insatser för regional utveckling och landsbygdsutveckling. För Sveriges del
kommer studien att fokusera på den samiska urbefolkningen.

OECD beviljas cirka 1,1 miljoner kronor (116 000 euro) för att genomföra
studien vars slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15
juni 2019.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
budgeten för 2018
Publicerad 15 september 2017

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera budgetförslaget för 2018 på en
presskonferens den 20 september klockan 09.00 i
Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också att
presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement)

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Malmö

Kontaktperson: Natali Sial, telefon 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Klockan 09.00 Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Isabel Lundin, telefon 076 296 46 38 och Gösta Brunander,
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telefon 072 544 28 66

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister

Östersund

Kontaktperson: Anna Söderström, telefon 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Karlskrona

Kontaktperson: Matilda Malmqvist Glas, telefon 070 367 03 64

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Visby

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, telefon 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Södertälje

Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072 545 74 21

Helene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Skövde

Kontaktperson: Fredrik Persson, telefon 072 214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stockholm



Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, telefon 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister

Linköping

Motala

Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, näringsminister

Kalmar

Växjö

Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076 135 56 92

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Uppsala

Norrtälje

Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070 539 57 29

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Arvika

Molkom

Kontaktperson: Maria Soläng, telefon 072 206 19 47

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister

Umeå



Vindeln

Vännäs

Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076 116 65 62

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, telefon 072 209 45 20

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya växtsorter för ett förändrat
klimat
Publicerad 13 september 2017 Uppdaterad 13 september 2017

Växtsorter framtagna för kontinenten fungerar ofta
sämre i Sverige och i vissa delar av landet inte alls. För
att kunna öka produktiviteten och hållbarheten behövs
nya växtsorter och regeringen föreslår därför i
budgetproposition 2018 att ett kompetenscentrum för
växtförädling bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU.
En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och
trädgårdsproduktion i hela Sverige och behovet av bioråvara i omställningen
till bioekonomi förutsätter tillgång till lämpliga växtsorter i hela landet.

- Regeringen vill säkra att bönder och växtodlare kan få tag på växtsorter
som passar de svenska odlingsförhållanden. Det är avgörande för vår
förmåga att odla både nu och i framtiden, inte minst med tanke på
klimatförändringarna. Satsningen ligger också helt i linje med
livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad matproduktion i Sverige,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sveriges råvarutillgång måste säkras för framtida behov i omställningen till
en biobaserad och cirkulär ekonomi. För detta behövs det nya växtsorter
som passar för svenska odlingsförhållanden både nu och i ett förändrat
klimat. Med fler växtsorter som är anpassade till svenska förhållanden kan
man också minska användningen av handelsgödsel och växtskyddsmedel,
vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Kompetenscentret ska fungera som ett nav för svensk växtförädling och vara
en naturlig samarbetspartner för näringslivet. Det ska drivas av Sveriges
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lantbruksuniversitet och regeringen föreslår i budgetproposition 2018 20
miljoner kronor under 2018, 30 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner kronor
2020 för att sedan permanentas. Detta ger tid för uppbyggnad, långsiktigt
arbete och strategiska satsningar. Satsningen är en viktig leverans inom
ramen för livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet Cirkulär och
biobaserad ekonomi.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tidigare utbetalningar till
fiskerinäringen
Publicerad 12 september 2017 Uppdaterad 12 september 2017

För att underlätta för mikroföretag inom fiskerinäringen
som vill göra investeringar med stöd av havs- och
fiskeriprogrammet har regeringen beslutat om möjlighet
till förskottsutbetalningar för dessa företag.
- Förskottsutbetalningar är en efterfrågad åtgärd och ändringen ger ökade
möjligheter för små företag inom fiskerinäringen att göra investeringar som
bl.a. främjar en hållbar utveckling, genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken och som leder till ökad lönsamhet, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

För många mikroföretag (företag som sysselsätter färre än 10 personer och
vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år)
inom fiske- och vattenbrukssektorn är likviditet ett problem när det gäller
investeringar. Tiden mellan ansökan om stöd och den faktiska utbetalningen
kan många gånger vara lång och kan därmed utgöra ett hinder för vissa
företag som vill göra investeringar med stöd från programmet.

För att åtgärda detta och skapa ännu bättre förutsättningar för ett hållbart
fiske och vattenbruk har regeringen fattat beslut om en ändring i förordning
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som möjliggör för
Jordbruksverket att bevilja förskottsutbetalningar till mikroföretag inom
ramen för havs- och fiskeriprogrammet 2014 – 2020. Hitintills har det bara
varit möjligt att ge förskottutbetalningar till ideella föreningar, ekonomiska
föreningar, allmännyttiga stiftelser och samfällighetsföreningar inom ramen
för programmet.

Förordningsändringen träder i kraft den 17 oktober 2017.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Exportsatsning på livsmedel
breddas
Publicerad 11 september 2017

I dag den 11 september kl. 15.00 lanseras regeringens
nya exportsatsning Team Sweden Livsmedel. Export av
livsmedel är en viktig del av livsmedelsstrategin. Team
Sweden Livsmedel ska fungera som en plattform och
forum där företag, myndigheter och aktörer brett kan
samverka för att utveckla och öka den svenska
livsmedelsexporten.

Tid: 11 september 2017 kl. 15.00 till kl. 17.00
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Deltagande under dagens lansering av Team Sweden Livsmedel är bland
andra :

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Ylva Berg, vd Business Sweden
Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Anne Linde
Johan Krallis Anell, exportsamordnare Näringsdepartementet

Journalister är varmt välkomna att anmäla deltagande vid lanseringen genom
att kontakta pressekreterare Maria Soläng.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Långsiktig satsning för ett Sverige
som håller ihop
Publicerad 08 september 2017

Regeringen kommer att genomföra en långsiktig
satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och
områden. Totalt satsar regeringen därför 500 miljoner i
budgetpropositionen för 2018 dessa kommuner och
områden. Budgetpropositionen bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
– Stora klyftor leder till ökad otrygghet och är inte bra för ett land. Vi har en
segregation inom våra städer och för stora klyftor mellan stad och land.
Detta ska vi ändra på och därför är denna satsning viktig, säger samordnings-
och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen vill med satsningen stärka kommunernas eget arbete för att
förbättra förutsättningarna i de områden som har störst behov.

– Det finns områden i Sverige som har stora utmaningar, som hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låga skolresultat.
Den här situationen kan inte accepteras och därför gör regeringen denna
satsning. Oavsett var man bor i Sverige, ska man ha goda möjligheter att
utvecklas och vara delaktig i samhällslivet – det är den svenska modellen,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen kommer att satsa 500 miljoner kronor 2018, 1 500 miljoner 2019
och 2 500 miljoner kronor från och med 2020.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Norrlandsstödet förstärks med 100
miljoner kronor i BP 2018
Publicerad 07 september 2017

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 % går till
mjölkproducenter, är viktigt för att stärka utvecklingen
av jordbruksproduktionen. Budgetpropositionen för
2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.
- En höjning av Norrlandsstödet är nödvändigt för att jämna ut de
inkomstskillnader som uppstår på grund av jordbrukets sämre förutsättningar
i landets norra delar där klimatet och de långa avstånden försvårar, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Norrlandsstödet på 318,67 miljoner kronor årligen har inte räckt till för att
bryta den nedåtgående trenden med lägre lönsamhet och minskad
produktion. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2018 avsatt
medel för en ordentlig höjning av Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor.

- Dagens besked är inte bara viktigt ekonomiskt för hårt prövade
lantbruksföretag, det har också stort signalvärde. Regeringen menar faktiskt
allvar när man pratar om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet, säger
Håkan Nilsson, ordförande LRF Jämtland.

Förhandling mellan regeringen och EU-kommissionen har påbörjats då EU-
kommissionen i slutändan måste godkänna ett ökat stöd.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Storsatsning för att hela landet ska
leva
Publicerad 07 september 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till
pressträff tillsammans med Britta Flinkfeldt,
kommunalråd Arjeplog, Herman Sundqvist,
generaldirektör Skogsstyrelsen och Håkan Nilsson,
ordförande LRF Norrlandsgrupp

Tid: 7 september 2017 kl. 15.45
Plats: VIP-rummet Luleå Airport

Anmälan görs till pressekreterare Maria Soläng
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Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen satsar för att bevara
skyddsvärda skogar
Publicerad 04 september 2017

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av
skogar med höga naturvärden, så kallade
nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs
av Skogsstyrelsen och är en av de största
naturkartläggningarna i landet.
- Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas
utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar.
Skogsstyrelsens inventeringsarbete är viktigt för att vi ska få ett bra
kunskapsunderlag, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen satsar totalt 20 miljoner kronor per år på
nyckelbiotopsinventeringen, under en tioårsperiod. Satsningen omfattar dels
uppdaterad inventering enligt befintlig metod, dels metodutveckling för en
mer ändamålsenlig inventering i nordvästra Sverige. Arbetet påbörjas under
hösten 2017.

- Detta är en viktig och ambitiös insats för att kunna få bra kunskapsunderlag
om värdefull skog. Det är också ett viktigt steg på vägen för att kunna bidra
till målet om skydd av skog. Jag är därför särskilt glad över att vi nu
investerar 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare med
nyckelbiotopsrika brukningsenheterna möjligheter till ersättning för
områdesskydd. För mig är det viktigt att inte skogsägarna kommer i kläm,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Myndigheterna kan erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika
brukningsenheter möjlighet till områdesskydd. För det ändamålet stärker
regeringen anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med totalt 250

https://www.regeringen.se/


miljoner kronor per år till och med 2027.

- Det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet och har förståelse för
att nyckelbiotoperna behöver bevaras. Det är avgörande att inventeringen
håller hög kvalitet i hela landet för att den ska fylla sitt syfte, säger
miljöminister Karolina Skog.

Regeringen stärker också stödet till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner
kronor per år. Syftet är att främja ett variationsrikt och hållbart brukande av
skogslandskapet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson och
Sven-Erik Bucht besöker Pajala
Publicerad 28 augusti 2017

Tisdag 29 augusti reser Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning, och
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Pajala.
Syftet med resan är att besöka Lapplands lärcentra, som i samverkan med
bland andra Luleå tekniska universitet och Umeå universitet anordnar
utbildningar för vuxna på grund- och särvux, gymnasial- och
yrkeshögskolenivå.

Statsråden ska också ta del av en presentation av Arctic Tests, som är en
förstudie om forsknings- och testbäddverksamhet i Pajala, samt träffa
representanter från Pajala kommun, Luleå tekniska universitet och Abecede.
På programmet finns också besök hos Kero Leather AB i Sattajärvi.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Presskort behövs för
inpassering till gruvområdet. Kontakta Jens Petersen för anmälan.

Program tisdag 29 augusti

Presentation Arctic Tests
Tid: Kl. 12.00
Plats: Kaunisvaaragruvan

Visning av gruvområdet
Tid: Kl. 13.30
Plats: Kaunisvaaragruvan

Besök Kero Leather AB
Tid: Kl. 14.45
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Plats: Sattajärvi

Besök Lapplands lärcentra
Tid: Kl. 16.00
Plats: Pajala



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Västernorrland
Publicerad 23 augusti 2017 Uppdaterad 23 augusti 2017

På onsdag den 23 augusti fortsätter landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht sin Sverigeresa, denna gång i
Härnösand i Västernorrland. Sven-Erik Bucht kommer
inleda besöket i grannkommunen Sollefteå där han
besöker Lännäs Växtförädlingsstation.
Under våren begav sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ut på en resa
genom Sverige för att träffa lokala företagare, medborgare och politiker och
tillsammans med dem prata om och få en inblick i de lokala
förutsättningarna. Efter att ha besökt landets samtliga län och över 40
kommuner fortsätter nu landsbygdsministern under hösten sin Sverigeresa till
ännu fler.

På onsdag besöker landsbygdminister Sven-Erik Bucht Västernorrland där
han i Sollefteå kommer att delta i 100-årsfirandet av Lantmännens
växtförädlingsstation i Lännäs. Sedan 1917 har en mängd nya sorter av
spannmål, ärt- och baljväxter förädlats på stationen. Lantmännens förädling
av korn och vallbaljväxter är i dag koncentrerat till Lännäs.

Efter firandet besöker landsbygdsministern en lanthandel i småorten Viksjö
och fortsätter sedan till destilleriet Hernö Gin som tillverkar gin som flera år
har utsetts till världens bästa gin.

På företaget Peckas naturodlingar utanför Härnösand besöker Sven-Erik
Bucht avslutningsvis Europas största fisk- och tomatodling i slutet kretslopp,
ett mycket spännande projekt, som inom kort ska tas i bruk.

Program för den 23 augusti
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Lännäs Växtförädlingsstation
Tid: Kl.11.00
Plats: Lännäs växtförädlingsstation

Mat och Nostalgi
Tid: Kl. 12.40
Plats: Gammelgården 237, Viksjö

Hernö Gin
Tid: Kl. 13.55
Plats: Dala 152, Härnösand

Fisk- och tomatodling
Tid: Kl. 14.25
Plats: Södersundsvägen 48, Härnösand

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maja
Brännvall för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern med när
Sverige och Danmark gör upp om
matlagning
Publicerad 21 augusti 2017

I dag den 21 augusti följer landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht med det svenska kocklandslaget till
Köpenhamn där de ska möta det danska kocklandlaget
i en vänskaplig match.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har till Copenhagen Cooking & Food
Festival av Svenska Kockars förening blivit inbjuden för att delta i en
matlagningslandskamp mellan Danmark och Sverige.

Sven-Erik Bucht kommer innan tävlingen ha ett möte om svensk
matlagningskonst med Svenska Kockars Förening. Tillsammans med H.K.H
Prins Joachim deltar sedan landsbygdsministern i den nordiska middag som
tävlingen resulterar i.

Tid: Måndag den 21 augusti.
Plats: Crowne Plaza, Örestads Boulevard 114 – 118, Köpenhamn
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statssekreterare Elisabeth
Backteman deltar i
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 14 juli 2017

På måndag den 17 juli möts EU:s jordbruksministrar i
Bryssel för att bekräfta den överenskommelse som
nyligen nåtts av EU-institutionerna gällande nya regler
för ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter.
Utöver överenskommelsen om ekologisk produktion kommer
statssekreterare Elisabeth Backteman att ta del av kommissionens
meddelande om fiskemöjligheter för 2018 samt diskutera handelsrelaterade
frågor, den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, GJP, och förenkling.

Vad det gäller den framtida GJP kommer kommissionen att redogöra för det
offentliga samrådet om framtida GJP som ägde rum under våren. Detta
kommer att följas av en diskussion där bland annat budgetresurser till
framtida GJP kommer att vara i fokus. Sverige kommer att lyfta fram
behovet av förenkling av den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar ett fjärde
åtgärdspaket för stärkt
konkurrenskraft i livsmedelskedjan
Publicerad 13 juli 2017

Regeringen presenterar idag, den 13 juli, ett fjärde
åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Det
handlar om sex satsningar som omfattar 38 miljoner
kronor som alla bidrar till att stärka hållbarhet och
konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan. Det
senaste halvåret har sammanlagt ett trettiotal åtgärder
för ca 300 miljoner kronor från regeringens
handlingsplan beslutats och satts i verket. Regeringen
satsar under mandatperioden totalt drygt en miljard
kronor på livsmedelsstrategins genomförande.
– För att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan behöver Sverige utveckla
sektorns potential. Det fjärde åtgärdspaketet innehåller satsningar som på
olika sätt leder oss i den riktningen. Det handlar till exempel om att
underlätta för företag att ta del av aktuell forskning genom
rådgivningsinsatser, utveckla digitala tjänster som ska underlätta kontakten
mellan företag och myndigheter och säkerställa att MRSA-bakterier inte
kommer in i Sverige genom avelsimport, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Åtgärdspaket 4 innehåller följande åtgärder för sammanlagt 38 miljoner
kronor:

• Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att utveckla samverkan och
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samverkansformer mellan forskning och rådgivning för att bättre möta
företagens behov. Sveriges lantbruksuniversitet får för uppdragets
genomförande använda 2 miljoner kronor, varav högst 40 procent ska utgöra
medel tillgängliga för representanter för rådgivningskunder och
rådgivningsorganisationernas aktiva medverkan i uppdraget.

• Uppdrag till Jordbruksverket om totalt 15 miljoner kronor för att ge stöd till
studier och försöksverksamhet inom djurområdet i syfte att öka produktivitet
och konkurrenskraft med en bibehållen nivå i djurvälfärden. Resultaten av
studierna är viktiga för att kunna utveckla djurhållningen med hänsyn till
senaste kunskap.

• Uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket att
utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan. Syftet är att
underlätta kontakter mellan myndigheter och företag – och särskilt för
verksamheter med många myndighetskontakter. Myndigheterna får
tillsammans 8 miljoner kronor för uppdraget.

• Bidrag om 1 060 000 kronor till Svenska Köttföretagen AB för kontroll av
förekomst av MRSA-infektion vid avelsimport av grisar vid avelsimport.
Genom kontrollen tar branschen ett ansvar för att ev. smitta inte sprids ut i
samhället.

• Uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne
Woche i Berlin åren 2018 – 2020. Jordbruksverket får totalt 10 miljoner
kronor för genomförandet.

• Uppdrag till Konkurrensverket för uppgiften att kartlägga och analysera
konkurrensbegränsande förhållanden i den svenska livsmedelskedjan.
Konkurrensverket får totalt två miljoner kronor för genomförandet av
uppdraget.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och
försvarsministern besöker
Övertorneå
Publicerad 12 juli 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och
försvarsminister Peter Hultqvist besöker den 15 juli
Övertorneå. De kommer att närvara vid firandet av
tornedalingarnas dag, avtäcka minnesstenen från den
stora ofredens tid och besöka Matarengi marknad. Värd
för besöket är Svenska Tornedalingars Riksförbund.
Media är välkomna att delta under hela dagen.

Program

15.00
Firande av tornedalingarnas dag i Jägmästarparken
Inspektion av hemvärnskompani
Försvarsministern håller högtidstal.
Landsbygdsministern håller högtidstal till Tornedalen
Utdelning av hederspris
16.30
Statsråden närvarar vid avtäckningen av minnessten från den stora ofredens
tid 1716-1717 i Juoksengi
18.30
Besök på Vitsaniemi Gård
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag som möjliggör beslut om
ökat antal patroner vid björnjakt
har skickats ut på remiss
Publicerad 11 juli 2017

Näringsdepartementet har nu remitterat en promemoria
med förslag om ändringar i jaktförordningen som gäller
beslut om antalet tillåtna patroner vid björnjakt.
Förslaget bedöms kunna leda till att det blir lättare att få
jaga björn med fler patroner i magasinet.
I dag är det förbjudet att jaga björn med ett halvautomatiskt vapen som har
en magasinskapacitet som överstiger två patroner. Det finns i gällande
regelverk dock möjlighet att ge dispens från detta förbud.
I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås att det införs
ytterligare en möjlighet att kunna besluta om dispens från förbudet att
använda halvautomatiska vapen med fler patroner i magasinet än två. Den
föreslagna dispensgrunden går ut på att de förutsättningar som i dag gäller
för att besluta om licensjakt på björn, även ska gälla vid myndighetens
prövning av om det finns skäl att bevilja dispens för fler patroner i
magasinet.

I promemorian föreslås också att möjligheten att besluta om dispens vid
björnjakt flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelsen, i de fall
länsstyrelsen fattar beslut om jakten. Slutligen föreslås att myndigheternas
dispensbeslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

– Min förhoppning är att det kommer att bli lättare att få dispens att använda
fler patroner om det behövs för att undvika incidenter mellan jägare och
björn, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Remisstiden går ut den 9 oktober 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på
innovationsutveckling i
livsmedelssektorn
Publicerad 06 juli 2017

I juni fattade regeringen beslut om satsningar på 78
miljoner kronor för att stärka forskning och innovation
inom livsmedelssektorn. För att ytterligare stärka
innovationsutvecklingen har regeringen i dag beslutat
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.
– Skåne är en stark region inom livsmedelsproduktion och regeringen har sett
det arbete som görs i länet för att utveckla potentialen inom branschen. Det
här stödet kan bidra till att stärka innovationer och innovativa
livsmedelsföretag i Skåne, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen den 20 juni 2017 och den pekar
ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030. Det
övergripande målet för strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där
den totala matproduktionen ökar.

Ett strategiskt viktigt område inom ramen för livsmedelsstrategin är kunskap
och innovation. Det är regionalt och lokalt som den faktiska produktionen
och innovationerna uppstår och utvecklas. De regionala innovationssystemen
är därför viktiga för att livsmedelskedjan ska kunna utvecklas.
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Därför bidrar nu regeringen, inom ramen för det strategiska området kunskap
och innovation, med en miljon kronor till Region Skåne för att stimulera
innovationsutveckling i regionen. Syftet är att främja en hållbar tillväxt och
ökad konkurrenskraft i små- och medelstora företag i livsmedelskedjan i
regionen. Insatserna ska genomföras i samverkan med Forsknings- och
innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Det finns ett behov av att stärka forskningen och öka innovationskraften
inom hela den svenska livsmedelssektorn. Därför fattade regeringen i juni
beslut om ett tredje åtgärdspaket på 78 miljoner kronor inom ramen för
livsmedelsstrategin och som är helt inriktat på forskning och innovation. I
åtgärdspaketet ingår beslut om ett forskningsprogram för livsmedel, uppdrag
till Vinnova att utveckla företagsinkubatorer i livsmedelskedjan, inrättande
av forskarskola för industridoktorander på livsmedelsområdet samt ett
uppdrag till Tillväxtverket att stödja etableringen av en
samverkansorganisation för livsmedelssektorn.

– Målet för livsmedelsstrategin är tydligt - Sverige ska producera mer mat.
Innovation och forskning är jätteviktigt för att vi ska kunna ha en
livsmedelsindustri i framkant och därför har regeringen nu satsat totalt 79
miljoner kronor på just innovation och forskning inom livsmedelssektorn,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen
Publicerad 30 juni 2017

Näringsdepartementets statsråd medverkar under
Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang.
Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-
politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt,
samt transporter och infrastruktur.
Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg
Måndag:
12.00 Håller Sverige på att hamna på innovationens bakgård? Volters gränd
8
14.00 Nationella Entreprenörsdagen, Strandvägen 63
15.00 Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft och minskar outsourcing av
verksamheter till utlandet, Dagens Industris arena vid Donners plats 2

Tisdag:
09.00 Vem är företagare i affären Framtiden? Bildstenshallen på Gotlands
museum, Strandgatan 14
10.30 Fossilfri basindustri: tre tekniksprång kan ge 30 % lägre utsläpp i
Sverige, Vattenfalls Energihus, Mellangatan 9
13.15 Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige? DN-scenen,
Strandvägen 4
16.00 Intervju på Dagens Samhälles scen, Monter på Cramérgatan

Onsdag:
08.00 Besöker Cementa, Skolgatan 1, Slite
12.35 VD med fika - politiker ställer sina vassaste frågor till vd:arna, DN:s
tält, Strandvägen 4
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15.00 Drop-in fika med Innovationsrådet, Tält på Hamnplan, plats H214
22.00 Nikodemussamtal, Visby Domkyrka

Anna Johansson
Tisdag:
11.00 Seminarium: Innovativa lösningar för framtidens infrastruktur - Vad
menas och hur gör vi? Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
12.15 Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt,
Burmeister, Strandgatan 9
14.00 Anförande: Regeringens syn på flyget, East Sweden Arena, vid Wisby
Strands veranda, Strandvägen 4
15.30 Seminarium: Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens
transportlösningar, Västsvenska arenan
20.00 Mingel med utfrågning hos Jernhusen, Kapitelhusgården

Onsdag:
9.30 Seminarium: Tar varuägare ansvar som beställare – Ställ en
transportköpare mot väggen, Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
12.00 Seminarium: Hur utvecklar vi framtidens städer på ett hållbart sätt?,
Öresundshuset
14.00 Seminarium: Västsverige som motor för nästa generations resor och
transporter, Clarion Hotel Wisby, Gate Almedalen, Strandgatan 6
16.15 Samtal med Heidi Avallan: Nationell infrastruktur i en
gränsöverskridande värld, Öresundshuset

Torsdag:
11.00 Seminarium: Vägen mot en nationell cykelpolitik – hur kan vi snabbt
bygga en säker cykelinfrastruktur?, NCC mini-dome
13.30 Utfrågning Naturskyddsföreningen: Ska staten engagera sig i städers
transporter?, Uteserveringen, Donners Brasserie, Donners plats, Visby

Sven-Erik Bucht
Måndag:
13.15 Seminarium om bostadsbyggande i hela landet. Vibble Melodislingan
12

Tisdag:
08.45 (eller 8.30) Seminarium "Folkrörelsen – samhällets glömda eller gömda
resurs" Tage Cervins gata 3
10.00 Seminarium "Godaste burgaren i framtiden" Schéelegatan 10
11.00 Seminarium "Ett nytt samhällskontrakt för skogen" Cramérgatan 3



13.00 Seminarium "Kommer jordbruket flytta till staden?"
14.00 "Borde hela Sverige leva? I så fall – hur?" Birgers gränd 7

Onsdag:
10.45 Seminarium "Räcker maten?" Donnersgatan 6
12.00 Lunchseminarium om livsmedelsstrategin Strandgatan 6
15.00 Seminarium "Det gröna guldet – varför ägandet spelar roll för skogens
alla värden"

Peter Eriksson
Måndag:
11.15 Debatt mellan Peter Eriksson – Anna Corazza Bildt, Expressens scen
11.30 Seminarium Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?,
Mellangatan 7, Seminarium Byggande
13.00 Seminarium Det digitala mästerskapet – hur blir vi rustade?
"Energihuset" Seminarium Energi, Digitalisering,
15.00 Seminarium Industriellt byggande och digitalisering – så stavas
framtidens bostadsbyggande, Strandvägen, H504, "BoKlok-huset"

Tisdag:
10.45 Seminarium, Hur kan vi skapa en enklare, smartare, öppnare samhälls-
byggnadsprocess genom digital samverkan? Wisby Strand Congress &
Event, Donnersgatan 2.
13.00 Seminarium Trähus – Sveriges nästa exportsuccé? Donners plats 2,
"Ingång via Hamngatan och Strandvägen" Seminarium Byggande, Hållbarhet
20.15 Seminarium - De röda mot de blå – bostadsdebatt med utrymme för
vass retorik och slagfärdiga argument, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6,
"Utomshusträdgården"

Onsdag:
10.00 Seminarium Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen
av, Hästgatan 10, innergården,
17.00 Seminarium Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar
stadsutveckling att se ut?, Strandgatan 16A, "Arkitekturträdgården"
19.30 Seminarium Nya arenor för samtal, perspektivbyte och utmaningar om
komplexa samhällsutmaningar, Strandgatan 18, "Sjöbergs bakgård"



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Klart med ny ekoförordning
Publicerad 29 juni 2017

Sent i går kväll kom EU-kommissionen, EU-parlamentet
och ordförandeskapet överens om en ny förordning om
ekologisk produktion efter över tre års långa
förhandlingar.
- Jag ser positivt på överenskommelsen då vi har fått gehör för i stort sett alla
de svenska prioriteringarna. Sverige har jobbat hårt med den här frågan i
flera år och flera av de för oss viktiga produktionsundantagen finns kvar.
Undantagen är nödvändiga för att svenska lantbrukare ska kunna fortsätta
bedriva ekologiskt jordbruk. Det blir till exempel fortsatt möjligt med
avhorning och att bedriva blandjordbruk. Sverige har också i förhandlingarna
bidragit till att hänsyn kommer att tas till u-länders förutsättningar och
produktionsförhållanden vid import, även detta en viktig fråga för Sverige
för att säkerställa att vi fortsatt kan få tillgång till ekologiska livsmedel som
vi själva inte har möjlighet att producera, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Sverige var med och förhandlade in i det sista och bidrog därmed till att det
blir långa övergångsregler på 10-15 år för användningen av icke-ekologiskt
utsäde och avelsdjur samt växthus med avgränsade bäddar. Hade Sverige
inte varit med och förhandlat in i det sista hade ett totalförbud med
omedelbar verkan kunnat vara ett faktum.

Under tiden som övergångsreglerna för odling i avgränsade bäddar finns ska
kommissionen ska ta fram en rapport som kan åtföljas av lagförslag.

Frågan om en ny förordning är likaså viktig för regeringen då vi behöver
regler som gynnar den ekologiska produktionen och marknaden, och kan
bidra till en fortsatt positiv utveckling.

- För mig är det viktigt att en ny förordning förbättrar förutsättningarna för
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att den ekologiska produktionen i Sverige ska öka och utvecklas i linje med
målen i livsmedelsstrategin, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ekoförordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2020.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen säkerställer
verksamheten vid den nationella
vattenkatastrofgruppen, VAKA
Publicerad 29 juni 2017

I dag fattade regeringen beslut om att tillföra
Livsmedelsverket ytterligare 2,6 miljoner kronor för att
finansiera den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.
Tillsammans med förra veckans beslut då 1 miljon kr
tillfördes från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, har VAKA i år 3,6 miljoner kronor. Dessutom
kommer VAKA få medel i höstens budgetproposition för
att säkerställa verksamheten långsiktigt.
- VAKA fyller en viktig samhällsfunktion när det kommer till krisberedskap.
Det är därför angeläget att medel tillförs, särskilt nu i sommar när det finns
risk för torka och vattenbrist. Dessutom kommer nu Livsmedelsverket även
på lång sikt kunna ha en ökad beredskap för att kunna träda in i
krissituationer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

VAKA är Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp som fungerar
som ett stöd för i första hand kommuner och dricksvattenproducenter. Om
landet drabbas av torka och vattenbrist i träder VAKA in med stöd i form av
råd, expertis och stora vattenbehållare. VAKA-gruppen består av olika
kompetenser som behövs vid en dricksvattenkris och bemannas med
personer från kommuner, Livsmedelsverket och andra myndigheter.
Exempel på expertkompetens i VAKA-gruppen är dricksvattenexperter,
miljöinspektörer, brandingenjörer och geohydrologer.

VAKA har sedan tidigare tagit fram stöd för lokala och regionala
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myndigheter i händelse av nödvattensituation och gett utbildning i detta till
ett antal kommuner.

Med dagens beslut tillförs alltså Livsmedelsverket totalt 3,6 miljoner kronor i
år för VAKA. Dessutom kommer VAKA få medel i höstens
budgetproposition för att säkerställa verksamheten långsiktigt.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya avtal om livsmedelsexport
med Kina
Publicerad 28 juni 2017

Den 27 juni undertecknades ett exportprotokoll för
nötavelsmaterial och ett samförståndsavtal om
livsmedelssäkerhet med Kina. Ett exportprotokoll för
nötavelmaterial innebär att Sverige är godkänt för
export och att företag kan exportera till Kina.
Regeringen har genom flera satsningar lyft vikten av export av jordbruks-
och livsmedelsprodukter. Detta har nu återigen gett resultat när Sverige och
Kina den 27 juni signerade ett exportprotokoll för nötavelsmaterial samt ett
samförståndsavtal om livsmedelssäkerhet. Avtalen signerades av närings-
och innovationsminister Mikael Damberg under pågående TeamSweden-resa
i Kina och statsminister Stefan Löfven och Kinas premiärminister Li Keqiang
deltog vid signeringen.

Ett exportprotokoll innebär att Sverige är godkänt för export och möjliggör
för företag att kunna exportera till Kina. Tack vare regeringens satsningar på
jordbruks- och livsmedelsexport kan Sverige sen tidigare exportera
exempelvis mejerivaror och fisk till Kina. Nu kan även nötavelsmaterial
läggas till på den listan.

- Ett exportprotokoll för nötavelsmaterial är ytterligare en viktig
jordbruksprodukt som våra företag kan exportera till Kina. Det finns en stor
efterfrågan i Kina av avelsmaterial och detta exportprotokoll är därför en
stor framgång, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hösten 2015 tillsatte regeringen ett skogs- och lantbruksråd i Kina, som
tillsammans med flera myndigheter och branschen, arbetar för att öka
Sveriges livsmedelsexport till Kina. Detta arbete är avgörande för att kunna
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få exportprotokoll på plats som ger svenska företag möjligheten att exportera
sina varor. Förutom exportprotokoll är det även viktigt med utbyte och ökad
förståelse för varandras system genom olika samarbeten såsom det
samförståndavtal som nu ingåtts.

- Genom samförståndsavtalet om livsmedelssäkerhet hoppas vi kunna
fördjupa vårt bilaterala samarbete, samt öka förståelsen för hur vi i Sverige
och Kina arbetar med livsmedelssäkerhet vid handel över gränser. Detta är
ett viktigt arbete som även kan hjälpa oss vid våra övriga exportärenden av
livsmedels- och jordbruksprodukter, säger Sven-Erik Bucht.

Under 2016 ökade exporten av mejeri- och fiskprodukter samt
spannmålsprodukter som bröd och bakverk till Kina med 27 procent, vilket
motsvarar ungefär 122 miljoner kronor. Den totala livsmedelsexporten till
Kina uppgick 2016 till 509 miljoner kronor.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Gårdsbesök på Gotland markerar
milstolpe för Sverigeresan
Publicerad 28 juni 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under våren
varit på en Sverigeresa med syftet att fördjupa sig i
lokala landsbygdsförhållanden. Med besöket på
Gotland 3 juli har landsbygdsministern besökt landets
samtliga län, totalt ett femtiotal kommuner.
Sveriges mediala fokus kommer under nästa vecka att ligga på det som
händer i Visby. Under Almedalsveckan får politiker tillfälle att koncentrerat
möta företagare, organisationer, medborgare och andra politiker för att
diskutera aktuella frågor.

Innan alla Almedalsaktiviteter drar igång för landsbygdsministern i Visby
besöker han Sindarve lammgård och Stall Änggårde på södra Gotland. Han
kommer också delta i ett rundabordssamtal med lokala företagare och
politiker på Kattlunds gård.

Besöken är en del av Sverigeresan där landsbygdsministern under våren har
besökt ett femtiotal kommuner runtom i hela landet. Syftet är att fördjupa sig
i lokala landsbygdsförhållanden.

Med besöket på Gotland avslutar Sven-Erik Bucht vårens Sverigeresa. I höst
fortsätter den med nya kommuner som han inte har besökt tidigare.

Program för den 3 juli

Sindarve Gård
Tid: Kl. 8.30
Plats: Garda Sindarve 822, Stånga
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Stall Änggårde
Tid: Kl. 9.45
Plats: Rone Änggårde 921, Hemse

Rundabordssamtal på Kattlunds Gård
Tid: Kl. 10.45
Plats: Grötlingbo Kattlunds, Havdhem

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i nordiskt
ministermöte
Publicerad 27 juni 2017

I morgon, den 28 juni, träffas de nordiska jordbruks-,
fiske-, livsmedels- och skogsbruksministrarna i norska
Ålesund för bland annat diskutera antibiotikaresistens,
matsvinn, bioekonomi, och tjuvfiske. Sverige
representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Ministrar och andra högnivåpolitiker från Nordens alla hörn träffas på
onsdag i Ålesund i Norge för att diskutera det nordiska samarbetet i
livsmedelsfrågor.

Under mötet kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med
sina nordiska kolleger, bland annat diskutera den gemensamma politiken
kring antibiotikaresistens och hur länderna tillsammans kan bidra med att
lyfta frågan i EU och andra internationella sammanhang.

Ministrarna kommer dessutom att gå igenom ett utkast av den nordiska
bioekonomiska strategin som initierades under Islands ordförandeskap 2014.

Under mötet ska ministrarna ta del av en summering av de
rekommendationer som har kommit ur det nordiska matsvinnsprojekt som
skett inom ramen för de nordiska statsministrarnas initiativ "Green Growth
the Nordic Way".

En annan fråga som ligger högt upp på agendan är tjuvfiske där det nordiska
ministerrådet ser stora möjligheter att föra frågan högre upp på FN:s
dagordning. Frågan om tjuvfiske lyfte Sven-Erik Bucht dessutom tydligt för
svensk del under FN:s Havskonferens i New York i början av juni.
Förhoppningen är att få andra länder att gemensamt finna internationella
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lösningar på problemet med gränsöverskridande organiserad brottslighet i
den globala fiskenäringen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatta förhandlingar om eko-
förordningen
Publicerad 26 juni 2017

Under dagens möte i Särskilda Jordbrukskommittén
gav medlemsstaterna sitt stöd till ordförandeskapet för
fortsatta förhandlingar för förordningen om ekologisk
produktion. Eftersom flera frågor tog steg i en för
Sverige positiv riktning, bland annat föreslås att
avhorning även fortsättningsvis ska vara tillåtet, röstade
Sverige ja till fortsatta förhandlingar.
- Efter intensivt arbete med täta och goda kontakter med
jordbrukskommissionären Phil Hogan och ordförandeskapet har Sverige
lyckats driva igenom flera av de svenska prioriteringarna i förhandlingarna,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För Sverige är det viktigt att de regler som förhandlas ska gynna den
ekologiska produktionen och marknaden samt bidra till en fortsatt positiv
utveckling för sektorn.

- För mig är det viktigt att en ny förordning förbättrar förutsättningarna för
att den ekologiska produktionen i Sverige ska kunna växa och utvecklas i
linje med målen i livsmedelsstrategin och regeringens mål om ökad ekologisk
produktion och offentlig konsumtion. Därför kunde Sverige ge stöd för
fortsatta förhandlingar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utöver att avhorning enligt det nya förslaget ska vara tillåtet, kommer också
ett undantag fortsatt att finnas för odling i avgränsade bäddar. Detta
undantag kommer att fasas ut över en 10-årsperiod. Kommissionen ska
under tiden ta fram en rapport som kan åtföljas av lagförslag.
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- Vi har jobbat väldigt hårt för att komma såhär långt. Om vi hade kastat in
handuken hade vi troligtvis fått ett totalförbud. Även om kompromissen med
en utfasning över 10 år inte är idealisk så skapar den möjligheter att förändra
opinionen och arbeta för att få till stånd ett annat synsätt under det
kommande decenniet, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ordförandeskapet kommer nu att inleda nya trepartssamtal med
Europaparlamentet och EU-kommissionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Den svenska livsmedelsexporten
ska öka
Publicerad 26 juni 2017

För att stärka de svenska livsmedelsföretagens
exportförmåga anställer nu Regeringskansliet en
exportsamordnare. Samordnarens uppgift är att arbeta
mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige
och hjälpa dem att nå ut till nya marknader.
I den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen klubbade 20 juni 2017,
och som pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till
2030, är livsmedelsexporten en uttalad insats. Sverige ska öka sin
livsmedelsexport och regeringen stärker därför arbetet med
livsmedelsföretagens exportförmåga och internationalisering genom en rad
satsningar, bland annat genom att tillsätta Johan Krallis Anell som
exportsamordnare.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg
antibiotikaanvändning - det är värden som allt mer efterfrågas globalt.
Genom att exportera mera kan Sverige flytta fram positionerna, det är viktigt
för jobben och en hållbar tillväxt. De svenska företagens exportförmåga
måste stärkas och därför tillsätter regeringen Johan Krallis Anell som
exportsamordnare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Exportåtgärderna i kombination med våra satsningar på forskning och
innovation kommer att bidra till att stärka livsmedelsindustrins
internationella konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Johan Krallis Anell kommer närmast från Livsmedelsföretagen där han var
CSR-, hållbarhets- och delbranschansvarig. Han har tidigare även arbetat
inom Regeringskansliet på Landsbygdsdepartementet.
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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 i sommar bildas ett
"Team Sweden Livsmedel".



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges första livsmedelsstrategi
har klubbats i riksdagen
Publicerad 20 juni 2017

I dag den 20 juni beslutade riksdagen att anta
livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.
Därmed är strategins inriktning med långsiktiga mål
fram till 2030 bunden med riksdagen och kommer att
gälla oavsett vilken regering som sitter vid makten.
De senaste tjugo åren har den svenska livsmedelsproduktionen minskat inom
många viktiga områden. Den utvecklingen ska nu vändas. De långsiktiga
målen för strategin syftar framförallt till att den totala matproduktionen ska
öka och att konkurrenskraften och lönsamheten ska stärkas.

- Med livsmedelsstrategin på plats kan livsmedelssverige och alla de
konsumenter som vill äta mer svenskt, vara säkra på att det kommer att
finnas mer svensk mat att lägga på tallrikarna både i Sverige och runt om i
världen. Det här är jätteviktigt för jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land,
säger Sven-Erik Bucht.

Propositionen har under våren behandlats i riksdagens miljö- och
jordbruksutskott och engagemanget har varit stort med över hundra
inlämnade yrkanden. Av alla yrkanden var det sju som en riksdagsmajoritet
kunde enas kring. Regeringen avser att återkomma till riksdagen efter att de
föreslagna tillkännagivandena analyserats. (Mer information om
tillkännagivandena finns på riksdagens webbplats. )

- Mycket av det oppositionen påtalar har redan omhändertagits i de
åtgärdspaket som regeringen har presenterat. Jag kan därför inte tolka det
som annat än att utskottet – på det stora hela – inte vill se någon egentlig
omläggning av den förda politiken. Den här samsynen är goda nyheter för
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Sverige, säger Sven-Erik Bucht.

Att riksdagsbeslutet nu är taget innebär konkret att inriktningen för
livsmedelspolitiken i Sverige ligger fast fram till 2030. Kommande regeringar
måste förhålla sig till den beslutade inriktningen till dess att ett nytt
livsmedelspolitiskt riksdagsbeslut tas.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker den regionala
tillväxtpolitiken
Publicerad 16 juni 2017

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning för att
stärka det regionala tillväxtarbetet. Förordningen
tydliggör ansvaret för aktörer med regionalt
utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det
regionala tillväxtarbetet. Förordningen kopplar till
regeringens nationella strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Målsättningen är
att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva
företag i hela landet.
- Det är viktigt att det regionala tillväxtarbetet bedrivs långsiktigt och utifrån
varje regions särskilda förutsättningar, där utgångspunkten är de regionala
utvecklingsstrategierna i respektive län. Nu får aktörer med regionalt
utvecklingsansvar och berörda statliga myndigheter bättre förutsättningar att
verka för en hållbar regional tillväxt, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Den nya förordningen ska bidra till att målet för den regionala
tillväxtpolitiken uppnås. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och
statliga myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar
och roller. Den tydliggör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas
och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila
samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar
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också på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en
integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet.

Förordningen är ett led i arbetet med att genomföra den nationella strategin
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin utgör
en utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, utvecklas och driva
företag i hela landet. På så sätt skapas förutsättningar för en hållbar regional
tillväxt och ett Sverige som håller ihop.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 augusti 2017.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

SLU ska analysera effekterna av
jordförvärvs- och
arrendelagstiftningen
Publicerad 15 juni 2017

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får i uppdrag av
regeringen att analysera vad jordförvärvs- och
arrendelagen har haft för effekter på skogsbruket och
jordbruket. Uppdraget ska redovisas senast 31
december 2018.
Konkurrenskraftsutredningen pekade på att det finns tecken på att
nuvarande lagstiftning om jordförvärv och arrende hämmar
företagsutveckling på svensk landsbygd.

– Våra jord- och skogsbruksföretag är oerhört värdefulla för landsbygden,
jobben och en hållbar tillväxt. Vi behöver därför studera effekterna av den
lagstiftning som reglerar marknaden för mark och förutsättningarna för olika
typer av företagande inom jord- och skogsbruk. Det här är något som jag vill
undersöka noggrant, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen ger därför Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att genomföra
en bred analys som omfattar såväl skogsbruk som jordbruk. Syftet är att
undersöka hur lagstiftningen för jordförvärv och arrende såväl positivt som
negativ påverkar företagsutvecklingen i skogsbruks- och i
jordbrukssektorerna ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Det regionala
perspektivet i analysuppdraget är särskilt viktigt eftersom marknaden för
mark skiljer sig avsevärt åt i olika delar av Sverige

– I uppdraget ingår inte att lämna lagförslag. Först efter en noggrann analys
kommer regeringen ta ställning till om och i så fall på vilket sätt specifika
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lagstiftningsförändringar bör utredas, säger Sven-Erik Bucht.

SLU ska också studera den nuvarande lagstiftningens effekter på aktivt
brukande, den miljöhänsyn som tas och sysselsättning och bosättning på
landsbygden. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på ekologiska livsmedel
Publicerad 15 juni 2017

Regeringen har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i
uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att inrätta
en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt
utarbeta en åtgärdsplan och etappmål. Syftet är att
stödja utvecklingen mot mer ekologisk produktion och
för det avsätter regeringen 12 miljoner kronor 2017-
2019.
- Vi ser en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har den ekologiska
produktionen inte ökat i takt med efterfrågan. Det vill regeringen ändra på.
Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och
hållbar tillväxt i hela vårt land. Den växande marknaden för ekologiska
livsmedel skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska
jordbruks- och livsmedelsföretag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I livsmedelsstrategin gör regeringen bland annat bedömningen att
produktionen, offentliga konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel
bör öka. Därför får nu Jordbruksverket i uppdrag att inrätta en
samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan
och etappmål som ska stödja utvecklingen mot mer ekologiskt.

Jordbruksverket ska även utarbeta en åtgärdsplan och etappmål som syftar
till att nå de inriktningsmål som regeringen satt upp för ekologisk produktion
och konsumtion. Målen innebär att 30% av den svenska jordbruksmarken
ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60% av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska
produkter år 2030.

Innehåller följande åtgärd:
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Jordbruksverket får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter,
företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt
konsument- och miljöorganisationer inrätta en samordningsfunktion för
produktion, offentlig konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt
utarbeta en åtgärdsplan och etappmål.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

70 miljoner kronor till utveckling av
nya material från skogen
Publicerad 14 juni 2017

I dag 14 juni deltar närings- och innovationsminister
Mikael Damberg vid lanseringen av den nationella
forskningsplattformen Treesearch. Den nationella
plattformen ska forska kring materiella innovationer från
skogen och hoppas i framtiden kunna tillverka batterier,
fönsterglas och medicinska implantat. Vinnova har
beslutat att stödja Treesearch i en första etapp med 6
miljoner kronor och planerar att bidra med upp till 70
miljoner kronor under en fyraårsperiod.
Regeringen har som mål att Sverige ska vara koldioxidneutralt samhälle 2050
och världens första fossilfria välfärdsland. Genom forsknings- och
innovationspropositionen satsar regeringen 1, 255 miljarder kronor till
samverkansprogrammen där omställningen till cirkulär och biobaserad
ekonomi är ett av de prioriterade områdena. Satsningen på forskning och att
öka kompetensen att utveckla nya material från skogen är en del av det
arbetet. Vinnova planerar därför att stödja Treesearch med 70 miljoner
kronor under en fyraårsperiod.

– Det gröna guldet har spelat en viktig roll historiskt i att lyfta Sverige ur
fattigdom och byggt vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det även i
framtiden. Skogen är avgörande i omställningen till en fossilfri och
biobaserad ekonomi., därför är det så viktigt att vi fortsätter att utveckla nya
klimatsmarta material som kommer från skogen, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Bakom Treesearch ligger Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings
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universitet, Max IV (Lunds universitet) och Chalmers samt industrin med
BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA och Södra. Tanken är att all
forskning som görs på skogsmaterial och specialkemikalier ska samlas på
Treesearch och bli tillgänglig för alla, med målet att Sverige blir
världsledande inom forskning och industriell utveckling.

– Projektet Treesearch finansieras inom ramen för regeringens
samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är ett bra
exempel där akademi, näringsliv och privat sektor samlas för att stärka
arbetet med innovationer, säger närings- och innovationsminister Mikael
Damberg.

Inom ramen för den nationella plattformen Treesearch kommer extra vikt att
läggas vid att öka kompetensen hos industrins och universitetens forskare,
inklusive att utbilda framtidens doktorer. Detta för att öka Sveriges förmåga
att översätta forskningsresultat till innovationer för framtiden. Som en öppen
miljö med kraftfull samverkan mellan universitet och industri ska
plattformen också locka yngre forskare och fler företag. Treesearch siktar på
att ge karriärmöjligheter för minst 250 forskare.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i
ministerrådsmöte i Luxemburg
Publicerad 09 juni 2017

På måndag den 12 juni möts EU:s jordbruksministrar i
Luxemburg för att bland annat diskutera nya EU-regler
för ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter.
Den svenska regeringen vill i de nya EU-regler som under mötet ska
diskuteras se ett regelverk som gynnar utvecklingen av det ekologiska
jordbruket

Utöver de nya EU-reglerna kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att
få ta del av den lägesrapport om EU:s jordbruksmarknad och då särskilt de
stigande mjölkpriserna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Sverige ökar insatserna mot
olagligt fiske
Publicerad 06 juni 2017

I samband med Havskonferensen ökar Sverige
insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och
orapporterat fiske. Regeringen förbereder ett stöd om
50 miljoner kronor för att hjälpa utvecklingsländer att
bekämpa rovdrift i deras vatten.
Stödet går via FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, till
utvecklingsländer för att hjälpa dem genomföra Hamnstatsavtalet, Port State
Measures Agreement, ett avtal om internationellt samarbete för kontroll av
fartyg och fångst i hamn.

Det är hög tid att komma åt de stora problemen med olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske. Närmare en fjärdedel av Afrikas totala årliga fiskeexport
går förlorat på grund av olagligt fiske i vattnen söder om Sahara. Det
påverkar matsäkerheten för många av världens minst utvecklade länder och
små önationer. Havskonferensen ska vara en kraftsamling mot rovdriften,
säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat.

Hamnstatsavtalet är ett av de viktigaste verktygen för att komma åt olagligt,
orapporterat och orelglerat fiske. Det här fisket är ett hot mot livet i havet
och bromsar de utsatta ländernas utveckling och välstånd. Detta skadliga
fiske måste helt och hållet stoppas, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht

FN:s havskonferens äger rum 5-9 juni 2017 och Sverige är ordförande
tillsammans med Fiji. Konferensen ska komma fram till att-göra-listor för att
säkra levande hav till 2030. Länder, företag, organisationer och
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forskarvärlden kan också lämna in frivilliga åtaganden.

Sveriges bidrag på 50 miljoner kronor till FAO kommer också gå till:

• Att upprätta globalt fiskeregister som innebära att all information
om fiskefartyg och fiskeaktiviteter samlas på ett ställe
• Att ta fram internationella riktlinjer för märkning av fiskeredskap.
Övergivna och borttappade fiskeredskap är ett stort nedskräpningsproblem
och innebär också ett hot mot djurlivet i havet.

Värdet av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske beräknas uppgå till 170-
300 miljarder kronor per år. Avtalet om hamnstatsåtgärder antogs vid FAO:s
Konferens 2009, men trädde i kraft först den 5 juni 2016. Det första mötet
med parterna av Hamnstatsavtalet hölls förra veckan i Oslo, 29-31 maj.

 



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Tre ministrar på väg till
Havskonferensen i New York
Publicerad 02 juni 2017 Uppdaterad 02 juni 2017

Den 5 juni inleds FN:s havskonferens ”The Ocean
Conference” som Sverige och Fiji tagit initiativ till.
Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin,
miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht reser till New York för att delta i den
första havskonferensen i sitt slag för att vända den
negativa utvecklingen i haven.
För första gången möts regeringar, näringsliv, organisationer och forskare
från hela världen i FN för att ta ett samlat grepp om alla de utmaningar som
hotar levande hav. Isabella Lövin kommer att sitta ordförande för
konferensen tillsammans med Fijis premiärminister. Under veckan kommer
ministrarna delta i en rad diskussioner och paneler som ska leda fram till
konkreta åtgärder för att bland annat minska plast i haven, mildra
klimatförändringarnas påverkan på haven och för de människor som lever i
kustnära samhällen samt stärka en hållbar blå ekonomi där fisket är en viktig
del.

FN:s havskonferens pågår 5-9 juni i New York.

Måndag 5 juni kl 8:15 hålls en pressträff för svensk media med de tre
ministrarna i Rose Garden på FN.

Bakgrund

Det är första gången som FN arrangerar en stor konferens om ett enskilt mål
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i hållbarhetsagendan Agenda 2030. Syftet är att havsmålet (mål 14) och dess
delmål uppmärksammas globalt av alla aktörer som kan bidra till att nå
målet.

Friska hav är grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad
livsmedelsförsörjning i världen. En målsättning 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.

Sveriges tre prioriterade frågor under konferensen:

Marin nedskräpning och plast i haven
Hav och klimat
Hållbar blå ekonomi



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åtgärdspaket för stärkt forskning,
innovationskraft och samverkan i
livsmedelskedjan
Publicerad 01 juni 2017 Uppdaterad 01 juni 2017

Den 1 juni beslutar regeringen om ett tredje
åtgärdspaket kopplat till regeringens handlingsplan för
livsmedelsstrategin. Satsningarna i paketet syftar till att
stärka forskningen och ökar innovationskraften inom
den svenska livsmedelssektorn. Även samverkan inom
sektorn ska utvecklas för näringens utvecklingsförmåga
och konkurrenskraft. Sammanlagt omfattar åtgärderna
78 miljoner kronor mellan 2017-2019.
- Om vi ska nå målet om en ökad matproduktion kan vi inte ha gårdagens
svar på morgondagens frågor. Vi måste ligga i framkant både vad det gäller
forskning och innovation. Därför satsar regeringen i åtgärdspaket 3 över 70
miljoner på just forskning och innovation. Det är viktigt för en
livsmedelsindustri i världsklass, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren, och hela
livsmedelskedjan är väldigt viktig för jobben och utvecklingen på både
landsbygderna och i städerna. För att göra den mer konkurrenskraftig krävs
en ökad samverkan mellan livsmedelssektorns aktörer. Därför får
Tillväxtverket i uppdrag att aktivt stötta branschens etablering av en
gemensam organisation, som ägs och drivs av företagen själva, säger
landsbygdsministern.

Åtgärdspaket 3 innehåller fyra åtgärder:
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Nationellt forskningsprogram för livsmedel: Forskningsrådet Formas
tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att ta fram ett
långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn
som ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på
produktutveckling och innovation samt kommersialisera
forskningsresultat.
Forskarskola för industridoktorander: Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU, tilldelas 15 miljoner kronor från regeringen under perioden 2017-
2019 för att inrätta en forskarskola för industridoktorander.
Industridoktorander är anställda i företag som bedriver forskning på hel-
eller deltid. Satsningen är alltså finansierad av såväl offentliga medel
som av privata aktörer.
Utveckla inkubation i livsmedelskedjan: Vinnova tilldelas 9 miljoner
kronor under perioden 2017-2019 för att utveckla företagsinkubatorer i
livsmedelskedjan. Inkubatorer och acceleratorer arbetar med att stödja
företag i tidiga skeden och med att få dessa företag att växa.
Etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorn: Tillväxtverket
tilldelas 4 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att stödja
livsmedelskedjans aktörer att etablera en samverkansarena, som ska ägas
och drivas av aktörerna själva. En företagens samverkansarena kommer
stärka livsmedelssektorn.

I åtgärdspaket 1 och 2 som presenterats under våren 2017 satsas 58
respektive 115,7 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen en miljard på
livsmedelsstrategins genomförande under mandatperioden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

6 miljoner till att bygga mer i trä
Publicerad 31 maj 2017

Regeringen har för avsikt att på under
regeringssammanträdet den 1 juni fatta beslut om ett
bidrag på totalt sex miljoner kronor till föreningen
Trästad Sverige. Syftet är att öka kunskapen om
träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera
innovation och utveckling inom det industriella
träbyggandet.
- Skogen har spelat en viktig roll i att lyfta Sverige ur fattigdom och byggt
vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det även i framtiden. Ett ökat
byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom
skogen är en nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Industriellt byggande växer, med hjälp av nya forskningsresultat och med
trä i stommarna. Allt fler bostäder kan därigenom byggas med lägre
kostnader och mindre klimatutsläpp. På köpet får vi också fler jobb utanför
storstäderna, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bidraget till föreningen Trästad Sverige är en åtgärd som stödjer arbetet med
det nationella skogsprogrammet. Visionen för programmet är "Skogen - det
gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till
utvecklingen av en växande bioekonomi".

Föreningen Trästad Sverige får totalt 6 miljoner kronor, fördelade på två
miljoner per år 2017-2019. Idag står träbyggandet för cirka 80-90 procent av
nybyggnationen av småhus. Antalet nybyggda flerbostadshus med stomme
av trä har ökat de senaste åren och ligger runt tio procent.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht och Peter
Eriksson besöker trähusbygge
Publicerad 30 maj 2017

I morgon den 31 maj, besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht och bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson företaget
Sjötorpshus och deras byggarbetsplats för ett nytt
bostadshus i Flen.
Skogen har en viktig roll i den växande bioekonomin och omställningen till
ett fossilfritt Sverige. Träbyggandet dominerar småhusmarknaden och står
för cirka 80-90 procent av nybyggnation av småhus. De senaste åren har
också antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä ökat.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson kommer i morgon att besöka företaget Sjötorpshus som
bygger energi- och kostnadseffektiva hus i trä.

Program för den 31 maj:

Plats: Hörnet Sveavägen och Floravägen, Flen

Rundvisning av byggarbetsplats
Tid: Kl 11.00

Pressträff
Tid: Kl. 11.25.

Anmälan sker till Maria Soläng/Carl-Martin Vikingsson
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht i möte med
kommissionär Phil Hogan
Publicerad 30 maj 2017

I dag den 30 maj möts landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht och EU:s kommissionär för jordbruk och
landsbygdsutveckling, Phil Hogan för ett samtal på
Färingsö i Stockholm. Samtalen kommer att kretsa kring
framtida CAP och Norrlandsstöd.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffar kommissionär Phil Hogan på
Wiggeby gård som ligger i Ekerö kommun utanför Stockholm. Temat för
gårdsbesöket är förnyelsebar energi och uthållig konventionell växtodling.

Efter gårdsbesöket fortsätter sedan Sven-Erik Bucht och Phil Hogan till
Sånga Säby där LRF håller sin riksårsstämma. På hotell- och
konferenscentret Sånga Säby kommer landsbygdsministern och
kommissionären att hålla ett enskilt möte för att bland annat diskutera det
nationella stödet till jordbruket i norra Sverige och den framtida
gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar båten till
landsbygden
Publicerad 26 maj 2017

På måndag den 29 maj står Stockholm på tur då
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under sin
Sverigeresa besöker huvudstadens skärgård. I
skärgårdskommunen Värmdö kommer Sven Erik Bucht
att träffa skärgårdsaktörer och den skärgårdsskola som
bedrivs i kommunen.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar sitt skärgårdsbesök med att ta
del av en högstadielektion i NO på Värmdö skärgårdsskola på Runmarö.
Värmdö skärgårdsskola bedriver F-9-undervisning på Djurö, Möja, Runmarö
och Svartsö samt förskoleverksamhet på Sandhamn. Skolan drivs delvis
genom fjärrundervisning från och till skolans enheter på öarna.

I skolmatsalen på Runmarö kommer landsbygdsministern att träffa
skärgårdsaktörer för att prata om landsbygdspolitiken och de lokala
förhållanden som råder på öarna. Efter mötet och skollektionen besöker han
även öns lanthandel.

Sven-Erik Bucht lämnar Runmarö med att ta båten över till Värmdö där han
besöker slakteriet Skärgårdskött som endast levererar kött från Stockholms
skärgård eller sjönära kommuner.

Program för den 29 maj

Runmarö skola
Tid: Kl. 13.10

Möte med skärgårdsaktörer
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Tid: Kl. 14.15
Plats: Runmarö skola

Runmarö lanthandel
Tid: Kl. 15.10
Plats: Styrvik 125, Runmarö

Slakteriet Skärgårdskött
Tid: 16.15
Plats: Tavastboda Gård, Värmdö

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar vid
informellt ministermöte på Malta
Publicerad 19 maj 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid det
informella jordbruks- och fiskerådsmötet på Malta den
22-23 maj. Under mötet diskuteras klimatförändringar
och tillgång till vatten i EU, frågor som är växande
utmaningar för jordbruket.
Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och detta får i sin tur
konsekvenser för jordbrukssektorn. Det maltesiska ordförandeskapet har
påtalat vikten av att kunna möta de utmaningar som klimatförändringarna
medför, som till exempel omställning av produktion, hantering av risker och
störningar och samspelet med andra vattenanvändare. Diskussionen kommer
att kretsa kring hur den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, kan utformas
för att bidra till hantering av dessa problem.

Den svenska regeringens syn på framtida CAP är att ett större fokus bör
läggas på landsbygdsprogrammet där instrumenten finns för att sprida
kunskap och arbeta med anpassningsåtgärder inom jordbruket till exempel
genom investeringsstöd. Även forskning och innovation är viktiga
instrument.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Sverige kraftsamlar för att rädda
haven
Publicerad 16 maj 2017 Uppdaterad 16 maj 2017

Just nu pågår Havs- och vattenforum i Göteborg, ett
årligt möte om allt som rör hav och vatten. I år riktas
särskilt fokus på globala havsfrågor och hur Sverige
kan visa ledarskap inför FN:s stora havskonferens i juni.
Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till Havskonferensen, The
Ocean Conference, som äger rum i New York den 5-9 juni. Under en vecka
samlas ledare från hela världen för att diskutera vad som behöver göras för
att rädda haven och nå det globala utvecklingsmål som handlar om haven.
Isabella Lövin, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog deltar under mötet.

Havskonferensen är den första stora FN-konferensen som fokuserar på
haven och dess resurser, och också den första som handlar om ett av de 17
globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

- Det är första gången som hela världens länder sätter sig ner och verkligen
krokar arm för att tillsammans rädda världshaven. Levande hav är avgörande
för utvecklingen i världen. Det är också en fråga som har fått alldeles för lite
fokus i internationella klimatdiskussionerna, säger minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

En av frågorna som kommer att vara i fokus är plast i haven. Marin
nedskräpning har blivit ett allvarligt miljöproblem och ett av de största hoten
mot våra hav. Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år och
den största delen är plast.

- De negativa effekterna av nedskräpning är många och konsekvenserna är
både miljömässiga, sociala och ekonomiska. Vi måste få fram nya material
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som är snällare mot naturen, förhindra att ännu mer plast hamnar i haven och
även se till att den plast som hamnat fel samlas upp, säger miljöminister
Karolina Skog.

Ett annat område som kommer stå i fokus i New York är hur de näringar som
är beroende av haven ska bli mer hållbara.

- Miljarder människor är helt beroende av havet som inkomst- och
näringskälla och det är avgörande att vi tar hand om haven på ett hållbart
sätt. Genom att tillsammans komma tillrätta med globala problem, som för
hårt fisketryck och illegalt fiske, kan haven fortsätta vara den livsviktiga
resurs de är, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Östhammar
Publicerad 16 maj 2017

På onsdag åker Sven-Erik Bucht till Östhammars
kommun i Uppsala län. Med Uppsala län har
landsbygdsministern besökt 19 av Sveriges 21 län
under sin Sverigeresa.
Under våren 2017 åker landsbygdsminister Sven- Erik Bucht på en
Sverigeresa med stopp i ett 50-tal kommuner i Sveriges samtliga 21 län.
Ministern träffar företagare, politiker och medborgare för att diskutera hur
politiken för landsbygden kan utvecklas och för att få inblick i lokala
förutsättningar.

I Östhammars kommun börjar landsbygdsministern med att besöka företaget
Hamatic AB i Gimo. Företaget tillverkar maskiner och utrustning för
ytbehandling av betonggolv.

Efter det följer ett rundabordssamtal i Östhammar med
kommunrepresentanter och lokala företagare.

Program för den 17 maj:

Hamatic AB
Tid: Kl. 11.00
Plats: Väddika 4094, Gimo

Rundabordssamtal
Tid: Kl. 12.45
Plats: Norrskedika hotell, Norrskedika 42, Östhammar

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
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för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Tre ministrar deltar på Havs- och
vattenforum inför FN:s
Havskonferens
Publicerad 11 maj 2017

Under årets Havs- och vattenforum den 16 – 17 maj i
Göteborg deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
klimat- och biståndsminister Isabella Lövin och
miljöminister Karolina Skog. De håller en pressträff om
The Ocean Conference som Sverige står värd för
tillsammans med Fiji i New York den 5-9 juni. Nu
kraftsamlar regeringen och svenska aktörer för att
kunna visa ledarskap för världen i havsfrågorna.

Tid: 16 maj 2017 kl. 14.30
Plats: Lokal K35, Eriksbergshallen, Göteborg

Havs- och vattenforum anordnas årligen i Göteborg för alla aktörer i Sverige
som arbetar för en hållbar utveckling kring haven. I år präglas konferensen
av ett internationellt fokus, då Sverige tillsammans med ö-nationen Fiji står
som värd för FN:s havskonferens The Ocean Conference i New York i juni.
Konferensen samlar ledare från hela världen och ska peka ut vilka insatser
som behövs för att nå det globala mål om haven som FN-länderna antog
2015. Havskonferensen i New York är den största FN-konferens som
Sverige organiserat sedan 1972.

Isabella Lövin inleder ministrarnas medverkan i Havs- och vattenforum i
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Göteborg med att den 16:e maj hålla ett anförande om hur konferensens
tema "från källa till hav" kan ses i globala sammanhang.

Sven-Erik Bucht avslutar konferensens första dag med ett anförande om
regeringens arbete med att främja tillväxt och hållbarhet i de marina
näringarna.

Karolina Skog inleder konferensens andra dag genom att leda ett samtal om
hur engagemanget för havs- och vattenfrågor kan stärkas.

Under tisdagen håller ministrarna en pressträff där de berättar om Sveriges
prioriteringar och arbete med Havskonferensen i New York.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk kraftsamling för bättre
djurskydd i EU
Publicerad 08 maj 2017

Statssekreterare Elisabeth Backteman har till på tisdag
den 9 maj bjudit in representanter från aktörer på
djurskyddsområdet till ett rundabordsamtal. Genom ett
förstärkt nationellt samarbete på djurskyddsområdet ska
Sveriges bidrag ges större tyngd till den EU-plattform
för djurskydd som EU-kommissionen inrättade i januari.
Ett antal medlemsstater, av vilka Sverige har haft en betydande roll, har
drivit frågan om en gemensam EU-plattform för djurskydd. En sådan
plattform inrättades i och med EU-kommissionens beslut den 24 januari
2017. Plattformen som håller sitt första möte den 6 juni syftar till att stärka
djurskyddet inom EU genom att bland annat öka utbyte av erfarenheter
mellan berörda aktörer.

För ett ge tyngd åt den svenska synen och stärka det fortsatta svenska
arbetet med djurskyddsfrågor inom EU tas nu initiativ till en gemensam
nationell kraftsamling.

Genom ett rundabordssamtal på tisdag samlar landsbygdsministerns
statssekreterare Elisabeth Backteman berörda aktörer inom landet i syfte att
tillsammans arbeta för ett ökat djurskydd på EU-nivå.

De inbjudna kommer under mötet att få beskriva sin roll på EU-arenan och
diskutera det framtida arbetet i EU-plattformen för djurskydd. Aktörerna ska
själva komma med förslag på hur de kan bidra till arbetet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht talar vid
konferens om samordnad
varudistribution
Publicerad 03 maj 2017

I morgon, torsdag den 4 maj, medverkar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en konferens som
tar ett samlat grepp om kommunal samordnad
varudistribution.
På World Trade Center i Stockholm samlas på torsdag över hundra deltagare
från hela landet för att diskutera möjligheter, fördelar och utmaningar med
att inrätta en kommunal samordnad varudistribution.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska hålla ett anförande om svenska
livsmedel och offentliga måltider.

Tid: Torsdag den 4 maj, kl. 12.30
Plats: World Trade Center, Stockholm.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht främjar svensk
livsmedelsexport till Hongkong
Publicerad 03 maj 2017

Måndagen den 8 maj deltar landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht vid invigningen av Asiens ledande
matmässa HOFEX och inleder sitt exportfrämjande
besök i Hongkong. Besöket kommer att präglas av
möten som ska lyfta svenska livsmedel, företag och
produkter. Sven Erik Bucht kommer att träffa bland
andra Hongkongs sekreterare för livsmedels- och
hälsofrågor Dr Ko Wing-man.
Syftet med landsbygdsministerns resa till Hongkong är att främja svensk
livsmedelsexport och få fler att vilja köpa svenskt. I staden är i dag omkring
95 procent av alla livsmedel som konsumeras importerade. Sveriges
exportmöjligheter är goda också eftersom Hongkongborna särskilt
värdesätter matsäkerhet och svenska livsmedel har gott anseende för sin
höga kvalitet. I såväl Hongkong som Fastlandskina ökar dessutom
efterfrågan på säkra och hållbara livsmedel vilket skapar goda
förutsättningar för den svenska exporten till regionen.

Sven-Erik Bucht kommer att delta vid HOFEX, träffa aktörer inom
livsmedelssektorn samt bevaka svenska exportintressen vid bilaterala samtal
med bland andra Hongkongs sekreterare för livsmedels- och hälsofrågor
(motsvarande livsmedels- och hälsominister) Dr. Ko Wing-man.

Delar ur programmet:

Måndag 8/5
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Medverkan vid invigningen av HOFEX och besök vid den svenska montern
för möten med svenska företagare och viktiga aktörer från Hongkong.

Lunchmöte med representanter för Global Food Safety & Technology
Forum. Därefter besök vid ett laboratorium på Hong Kong Polytechnic
University.

Tisdag 9/5

Bilateralt möte med Dr. Ko Wing-man, Hongkongs sekreterare för
livsmedels- och hälsofrågor, som en uppföljning av tidigare besök i
november 2015 med fokus på frågor rörande export av svenska livmedel till
Hongkong.

Lunchmöte med intressenter från restaurangen Bijas takodling för
kunskapsinhämtning om ekologisk odling i stadsmiljö och restaurangens
erfarenhet av insatser för att reducera matsvinn.

Studiebesök vid en takodling på University of Hong Kong. Odlingen sköts av
universitetets studenter som en del i utbildningen.

Middagsmöte på den svenska kocken Björn Franzéns restaurant, Franzén's
Kitchen, tillsammans med viktiga aktörer i Hongkong.

Onsdag 10/5

Frukostmöte med svenska handelskammarens livsmedelsgrupp.

Studiebesök vid Moreganic Showroom, en butik som visar och säljer svenska
KRAV-märkta produkter.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Förslag för bättre matvanor och
ökad fysisk aktivitet lämnas till
regeringen
Publicerad 02 maj 2017

Idag har Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverket
överlämnat slutredovisningen av sitt uppdrag att se över
vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad
till matvanor och fysisk aktivitet.
Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande
orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Tillsammans med övervikt och
fetma hör dessa till de vanligaste riskfaktorerna för ohälsa i Sverige.

Regeringen beslutade därför i maj 2016 att ge Folkhälsomyndigheten och
Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och ge förslag på insatser som behövs
för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

– Att röra på sig för lite i kombination med ohälsosamma matvanor är ett allt
vanligare hälsoproblem. Det är dessutom kopplat till socioekonomiska
skillnader och rapporten som myndigheterna överlämnat till oss idag kan bli
en viktig del i regeringens arbete med att sluta hälsoklyftorna inom en
generation. Vi får nu titta noga på förslagen och sedan återkomma med hur
vi går vidare, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström.

– Bra matvanor är ett angeläget område. Jag tycker att det är viktigt att alla
konsumenter får en möjlighet att välja hälsosam och god mat. Det här är
också en viktig del i vår svenska livsmedelsstrategi, där bland annat
satsningar på utveckling av nyckelhålsmärkningen ingår, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Resultatet av uppdraget överlämnades av generaldirektörerna för
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, Johan Carlsson och Annica
Sohlström.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht möter de
nordligaste kommunerna i Sverige
Publicerad 27 april 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts Sverigeresa
fortsätter på fredag den 28 april till Norrbotten. I
Övertorneå kommer Sven-Erik Bucht bland annat träffa
North Business Arena som särskilt arbetar för att
utveckla möjligheterna för små- och medelstora företag.
Från att under förra månaden bland annat varit i Ystad besöker
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i morgon Övertorneå under sin
Sverigeresa. Landsbygdsministern har under våren, i syfte att fördjupa sig i
lokala landsbygdsförhållanden, från norr till söder besökt 41 kommuner i mer
än hälften av Sveriges län.

I Övertorneå kommer Sven-Erik Bucht bland annat besöka Luttugården, en
familjeägd mjölk- och köttgård sedan sju generationer tillbaka.

Landsbygdsministern besöker även Tornedalens Renprodukter. Företagets
renar går genom hela produktionskedjan, från skog till bord.

På Övertorneå kommunalkontor träffar Sven-Erik Bucht representanter från
Sveriges nordligaste kommuner genom samverkansprojektet North Business
Arena. Det treåriga projektet har som syfte att verka för fler anställda i små-
och medelstora företag, öka antalet innovationer och egna produkter i
regionen samt utveckla samverkans- och affärsmodeller.

Program för den 28 april:

Luttugården
Tid: Kl. 8.00
Plats: Soukolojärvi 34, Övertorneå
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Tornedalens Renprodukter
Tid: Kl. 9.00
Plats: Soukolojärvi 64, Övertorneå

Möte med North Business Arena
Tid: Kl. 11.00
Plats: Övertorneå Kommunalkontor, Tingshusvägen 2

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Skog och landsbygdsutveckling i
fokus när Sven-Erik Bucht
besöker Dalarna
Publicerad 25 april 2017

Den 26 april besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht kommunerna Falu, Leksand och Vansbro i
Dalarnas län. Besöken ingår i den Sverigeresa som
landsbygdsministern under våren genomför för att
fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
Dagens besök i Dalarna börjar i skogen utanför Rexbo i Falu kommun där
Sven-Erik Bucht kommer att sätta sig in i den omarronderingsprocess som
pågår i Dalarna.

Efter det ska landsbygdsministern träffa representanter från skogsnäringen i
Insjön i Leksands kommun.

Under eftermiddagen tas ett bredare grepp om lokalt utvecklingsarbete i
landsbygdsfrågor då Sven-Erik Bucht deltar i ett möte på Ryggåsstugan vid
Snöå bruk i Dala-Järna.

Efter Leksands kommun följer Vansbro där landsbygdsministern besöker
Snöborgsgård i Nås. Gården bedriver kött- och potatisproduktion med
kretsloppstänk.

Program:

Skogsbesök i Rexbo
Tid: Kl. 9.30
Plats: Rexbo, Falu kommun
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Dialogmöte om skogsnäring
Tid: Kl. 11.30
Plats: Axel Bergkvists väg 30, Insjön

Möte om lokal landsbygdsutveckling
Tid: Kl. 14.00
Plats: Ryggåsstugan, Dala-Järna

Snöborggård
Tid: Kl. 15.00
Plats: Snöborggård, Nås.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Bioekonomiskt forum
Publicerad 24 april 2017

På tisdag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
att hålla ett inledningsanförande om den politiska
riktningen för svensk bioekonomi vid öppnandet av
konferensen Bioekonomiskt Forum som hålls i
Stockholm.
Konferensen Bioekonomiskt forum, som är en del av den pågående
Skogsnäringsveckan, är för skogsnäringen en viktig mötesplats där aktuella
frågor kan lyftas och diskuteras. Årets fokus för konferensen är innovation
och träbyggande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är inbjuden till konferensen för att
bland annat tala om vägen framåt för svensk bioekonomi och regeringens
arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Tid: Tisdagen den 25 april, kl. 10.00
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tre kommuner i Sörmland besöks
av Sven-Erik Bucht
Publicerad 18 april 2017

I morgon, onsdag den 19 april, kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka
kommunerna Katrineholm, Flen och Eskilstuna i
Södermanlands län. Besöken är en del av den
Sverigeresa som Sven-Erik Bucht genomför för att
fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har med sin Sverigeresa som mål att
under våren besöka 50-tal kommuner i Sveriges samtliga 21 län.
Landsbygdsministern inleder sitt besök i Södermanlands län på Ingvaldstorp
handelsträdgård utanför Katrineholm.

Efter Katrineholm kommer Sven-Erik Bucht att besöka vingården Blaxsta i
Flens kommun där ministern ska träffa kommun- och näringslivsföreträdare
från de närliggande kommunerna.

I Eskilstuna besöker landsbygdsministern Stora Lövhulta gård som är ett
modernt jordbruk med t.ex. självkörande bruksmaskiner.

Program för den 19 april

Ingvaldstorp handelsträdgård
Tid: Kl. 11.00
Plats: Ingvaldstorp handelsträdgård, Katrineholm

Blaxsta vingård
Tid: Kl. 12.30
Plats: Blackstaby Gård, Flen
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Stora Lövhulta gård
Tid: Kl. 15.30
Plats: Stora Lövhulta Gård, Eskilstuna

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht presenterar
vårbudgeten i Luleå
Publicerad 17 april 2017

Tisdagen den 18 april besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Luleå för att presentera regeringens
vårbudget. Presentationen äger rum på Sunderby
sjukhus kl. 11.00.
Tid: 18 april 2017 11.00 till 12.00
Plats: VIP-matsalen, Sunderby sjukhus, Sjukhusvägen 10, Luleå
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hållbara livsmedel i fokus när
Sven-Erik Bucht besöker Västra
Götaland
Publicerad 10 april 2017

På tisdag, 11 april, besöker Sven-Erik Bucht Ale och
Lilla Edet i Västra Götalands län. Fokus för besöken är
hållbara livsmedel och landsbygdsutveckling.
Under våren är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ute på en Sverigeresa
som går till ett 50-tal kommuner i landets samtliga 21 län.

Sverigeresan i Västra Götaland börjar i Ale där Sven-Erik Bucht besöker
Lantfisk AB i Surte. Företaget odlar hållbar fisk.

I Ale fortsätter sedan landsbygdsministern till Sommarhagens gårdsmejeri
som producerar dessert- och hårdostar.

Efter Ale följer Lilla Edet där Sven-Erik Bucht besöker Elfhems gård i
Ballabo. Gården levererar ekologiskt kött till Gröna Gårdar. 

På Elfhems gård kommer landsbygdsministern även delta i ett
rundabordssamtal med företrädare för det lokala näringslivet och
kommunpolitiker från Ale och Lilla Edet. 

Program den 11 april:

Lantfisk AB
Tid: Kl 8.30
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Plats: Kvarnvägen 1 A, Surte

Sommarhagens gårdsmejeri
Tid: Kl. 10.30
Plats: Dammarna 420, Nol

Elfshems gård
Tid: Kl. 13.10
Plats: Ballabo 174, Västerlanda.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Claes
Nordmark för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Halland
Publicerad 05 april 2017

På fredag, 7 april, besöker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht under sin pågående Sverigeresa
kommunerna Varberg, Hylte och Laholm i Hallands län.
Landsbygdsministern är under våren ute i landet på en Sverigeresa. Med
stopp i ett 50-tal kommuner i Sveriges samtliga län fördjupar sig Sven-Erik
Bucht i lokala landsbygdsförhållanden.

Besöket i Hallands län inleds i Varberg där han under förmiddagen inviger
naturbruksgymnasiernas årsmöte.

I Hylte kommun besöker Sven-Erik Bucht gården Tiraholm i Unnaryd där
han ska delta i ett rundabordssamtal om landsbygdsförhållandena i de
närliggande kommunerna.

Efter Unnaryd följer Knäred i Laholms kommun där Sven-Erik Bucht deltar i
ett öppet möte på Smedjebackens äldreboende om landsbygdsutveckling.

Program för den 7 april:
Naturbruksgymnasiernas årsmöte
Tid: Kl. 10.45
Plats: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, Varberg

Tiraholms gård
Tid: Kl. 13.00
Plats: Tiraholm, Unnaryd

Öppet möte i Knäred
Tid: Kl. 16.00
Plats: Smedjebackens äldreboende, Prästgårdsvägen 5, Knäred
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Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya regler för fjälljakten träder i
kraft
Publicerad 01 april 2017 Uppdaterad 01 april 2017

Från och med i dag ska fjälljakten främst upplåtas till
jägare som är bosatta i Sverige. De nya reglerna
innebär att länsstyrelserna får bättre möjligheter att
balansera trycket på fjälljakten, dvs. icke-yrkesmässig
småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och
på renbetesfjällen.
Fram till den 1 juli 2007 gällde ett krav på fast bosättning i Sverige för rätt
till upplåtelse av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på
renbetesfjällen. Detta krav togs bort av den förra regeringen och sedan juli
2007 har även utomlands bosatta jägare haft tillträde till fjälljakten på samma
villkor som de jägare som bor i Sverige. Detta har orsakat ett väldigt högt
tryck på den svenska småviltstammen. Regeringen har arbetat länge med att
skapa en långsiktig hållbar svensk fjälljakt.

- Jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Nu får länsstyrelserna
bättre förutsättningar att balansera jakttrycket på småviltstammarna ovanför
odlingsgränsen och på renbetesfjällen, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Ändringen i reglerna innebär att jägare bosatta i Sverige och jägare med
närmare anknytning till Sverige ges förtur till fjälljakten under de första cirka
tre veckorna, det vill säga den period som idag har ett högt jakttryck. Efter
den perioden får sedan övriga jägare möjlighet att jaga i fjällen. Det här
kommer att minska det exceptionellt höga trycket på småviltstammarna i
fjällen.

De nya reglerna innebär att länsstyrelserna ska upplåta fjälljakt endast till
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den som är bofast i Sverige, alternativt är EU- eller EES-medborgare och har
en viss närmare anknytning till Sverige. Med närmare anknytning till Sverige
menas, enligt de nya reglerna, att äga en fastighet, driva näringsverksamhet,
vara anställd i Sverige eller liknande.

Fjälljakt innebär småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och på
renbetesfjällen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationella rådet för
livsmedelsstrategin håller sitt
första möte
Publicerad 29 mars 2017 Uppdaterad 29 mars 2017

I dag samlas det nationella rådet för livsmedelsstrategin.
Rådet är tillsatt som en del av genomförandet av
livsmedelsstrategin och ska ha till uppgift att vara
rådgivande för regeringen i genomförandet av strategin.
Fokus för det första mötet är frågor för en ökad
livsmedelsexport.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare meddelat att ett nationellt
råd ska tillsättas för genomförandet av livsmedelsstrategin. I rådet ingår
representanter, från privat och offentlig sektor, som har god kunskap om
livsmedelsbranschen och vad som händer ute i landet

- Det är genom samverkan mellan näring, akademi och det offentliga som vi
bäst arbetar för en stärkt livsmedelskedja i hela landet. Jag har höga
förväntningar på detta råd och jag ser fram emot dagens möte, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under rådsmötena kommer strategiskt viktiga frågor och åtgärder att
diskuteras för att bättre ta itu med de utmaningar och utnyttja de möjligheter
som livsmedelskedjan står inför. Mötena kommer även ge inbjudna aktörer
tillfälle att berätta om de insatser som görs.

Dagens möte kommer att fokusera på frågor för en ökad livsmedelsexport.
Den kontaktperson gentemot näringen som Regeringskansliet anställde i
somras kommer också att presentera sin analys.
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Det nationella rådet för livsmedelstrategin består av:

Ordförande: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Leif Lundin, RISE
Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Håkan Wirtén, Världsnaturfonden
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm
Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter
Stefan Lundin, Visita
Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
Jakob Söderberg, Växa Sverige
Camilla Sandenskog, Ekologiska Lantbrukarna
Jesper Broberg, Hushållningssällskapets Förbund
Roger Pettersson, World Animal Protecion
Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund
Hanna Halpern, Restaurangakademin
Magnus Därth, Kött och Charkföretagen
Martin Lundell, Sveriges Bagare och Konditorer
Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

13 ytterligare åtgärder för ökad
livsmedelsproduktion
Publicerad 27 mars 2017 Uppdaterad 27 mars 2017

I dag presenterar regeringen livsmedelsstrategins andra
åtgärdspaket. Paketet innehåller 13 åtgärder som ska
stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka
livsmedelsproduktionen. Det innehåller bland annat
satsningar på livsmedelsexport, växtförädling,
växtskydd och vattenbruk.
- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Totalt satsar regeringen en miljard på att öka matproduktionen. Det här
andra åtgärdspaketet innehåller 13 åtgärder och på det satsar regeringen
drygt 115 miljoner kronor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Alla satsningar inom det andra åtgärdspaketet syftar till att på olika sätt öka
lönsamheten inom den svenska livsmedelsbranschen, i alla led. I paketet
finns allt ifrån satsningar på växtskydd, växtförädling och vattenbruk till
insatser som syftar till att öka den svenska livsmedelsexporten.

- Det finns ingen enkel lösning eller satsning som gör livsmedelsbranschen
mer konkurrenskraftig utan det krävs en lång rad åtgärder där alla delar är
viktiga för att stärka konkurrenskraften och öka produktionen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

På exportområdet handlar det om två olika satsningar som syftar till att fler
svenska företag ska få tillgång till nya marknader. Det är bland annat 31
miljoner till ett exportprogram som särskilt riktar sig till små och medelstora
företag. Det är också en nationell exportsamordnare som ska tillsättas och
som ska samordna och stödja relevanta parter i Sverige som företag,
regionala aktörer och branschföreträdare.
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- Sverige behöver utnyttja den potential som finns i de värden som svenska
livsmedel står för, så som låg antibiotikaanvändning, god djurhållning och
hållbar produktion. Det är värden som allt mer efterfrågas globalt, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Efter att ha lämnat propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige − fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet" till riksdagen 30 januari, presenterade
regeringen kort efter en handlingsplan med åtgärder som ska leda till att
målen uppnås samt ett första åtgärdspaket som innehöll nio satsningar på
totalt 58 miljoner.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker tre
kommuner i Kronobergs län
Publicerad 24 mars 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är ute på en
Sverigeresa där han ska besöka ett 50-tal kommuner i
landets samtliga län för att fördjupa sig i lokala
landsbygdsförhållanden. Tisdag den 28 mars har turen
kommit till Kronobergs län där landsbygdsministern
kommer att besöka kommunerna Lessebo, Tingsryd
och Älmhult.
Sven-Erik Bucht inleder egentligen sitt besök i Kronoberg redan dagen innan
då han deltar i ett öppet möte Folkets Hus i Hovmantorp.

På morgonen den 28 mars håller LRF Sydost sin årsstämma i Kosta på Kosta
Boda Art Hotel och landsbygdsministern är inbjuden att berätta om
livsmedelsstrategin.

Efter det tar sig Sven-Erik Bucht till Linneryd för att delta i ett runda-
bordssamtal tillsammans med kommunledare och näringsliv från de
närliggande kommunerna.

I Älmhult besöker Sven-Erik Bucht handelsboden i Häradsbäck där
lanthandlaren tillsammans med representanter från Axfood kommer tala om
handel på landsbygden.

Program:

Måndag den 27 mars
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Öppet möte i Hovmantorp
Tid: Kl. 17.30
Plats: Folkets Hus, Parkgatan 1, Hovmantorp

Tisdag den 28 mars

Årsstämma LRF Sydost
Tid: Kl. 10.00
Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, Kosta

Runda-bordssamtal i Linneryd
Tid: 11.15
Plats: Korrö, Linneryd

Besök i handelsbod
Tid: Kl. 13.30
Plats: Älmhultsvägen 3, Häradsbäck.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Buchts Sverigeresa
fortsätter till Jönköpings län
Publicerad 24 mars 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer på
måndag den 27 mars, som en del av sin pågående
Sverigeresa, besöka Jönköpings län och kommunerna
Vaggeryd och Sävsjö. Nystartad mjölkproduktion och
trähusbyggande är i fokus under besöket.
Den pågående Sverigeresan som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
genomför under 2017 har under våren hittills tagit honom till 25 kommuner i
10 län. Syftet med turnén är att besöka alla landets län och runt 50
kommuner för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.

När Jönköpings län står på tur kommer Sven-Erik Bucht att besöka
Bratteborgs Gård i Vaggeryd kommun. Gården har nyligen börjat med
mjölkproduktion och håller även på att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Efter Vaggeryd kommun fortsätter Sven-Erik Bucht till grannkommunen
Sävsjö. Landsbygdsministern kommer där att delta vid ett rundabordssamtal i
Vrigstad om landsbygdsförhållandena i de närliggande kommunerna.

I Vrigstad kommer även Sven-Erik Bucht att besöka företaget
SmålandsVillan som bygger de allra flesta av sina hus i trä.

Program för den 27 mars :
Bratteborgs Gård
Tid: Kl. 9.50
Plats: Bratteborgs Gård, Vaggeryd

Rundabordssamtal
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Tid: Kl. 12.30
Plats: Restaurang Småland, Kyrkogatan 2, Vrigstad

SmålandsVillan
Tid: Kl. 14.00
Plats: Trävaruvägen, Vrigstad

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredningen om rättslig översyn
av skogsvårdslagstiftningen
förlängs
Publicerad 23 mars 2017

Regeringen har i dag beslutat att förlänga utredningen
”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”.
Utredningen ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017.
I november 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att
föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret när det gäller skyldigheter inom
skogsvårdslagstiftningen, identifiera behov av tydliggörande av
bestämmelser om överklagande i skogsvårdslagen samt att analysera om det
bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt
lämnade av uppgifter.

Fredrik von Arnold utsågs som ny utredare i november 2016. Han har
kommit med önskemål om en förlängning av utredningen för att kunna
leverera ett bra underlag till regeringen.

- Utredningen är viktig för att förtydliga skogsvårdslagstiftningen. Fredrik
von Arnold tillsattes för mindre än fem månader sedan och jag har förståelse
för att utredningen behöver förlängas. Jag ser fram emot överlämnandet i
mitten av oktober, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 15 oktober 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Avgifter för kontroll av slakterier
ska ses över
Publicerad 23 mars 2017

I dag den 23 mars beslutade regeringen att ge
Livsmedelsverket i uppdrag att se över avgiftsystemet
för kontrollen på slakterier och
vilthanteringsanläggningar. Livsmedelsverket ska även
ge förslag på hur kontrollen kan effektiviseras och
moderniseras.
- Livsmedelskontrollen är väldigt viktig. Det handlar om säkra livsmedel. Det
nuvarande systemet för avgifter för kontrollen på slakterier och
vilthanteringsanläggningar är krångligt och oöverskådligt. Livsmedelsverket
får nu därför i uppdrag att undersöka hur den resurskrävande kontrollen kan
effektiviseras och förenklas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget till Livsmedelsverket innebär att myndigheten ska utreda
nuvarande avgiftkonstruktion och andra kostnader som påverkar slakterier
och vilthanteringshandläggningar. Livsmedelsverket ska se över möjligheten
att justera nuvarande avgifter för att uppnå en mer likvärdig fördelning av
avgifter mellan anläggningar av olika storlek. Myndigheten ska även ge
förslag på hur kontrollen, genom till exempel innovativa och digitala
lösningar kan moderniseras och effektiviseras.

Livsmedelsverket får årligen av regeringen drygt 100 miljoner kronor i
anslag för att hålla nere kontrollavgifterna för slakterier och
vilthanteringsanläggningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2017
med undantag för förslagen på möjliga effektiviseringsåtgärder. Den delen
ska redovisas senast den 28 februari 2018.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nästa steg mot en sammanhållen
landsbygdspolitik
Publicerad 23 mars 2017

I januari lämnade den parlamentariska
landsbygdskommittén sitt slutbetänkande med 75
förslag till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Förslagen har varit ute på remiss och nu tas nästa steg
mot en mer sammanhållen landsbygdspolitik.
Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande "För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd" skickades den 25 januari ut på remiss till bland annat olika
intresseorganisationer och berörda myndigheter. Nu är remisstiden avslutad
och svaren ska sammanställas och analyseras och tas med i det fortsätta
arbetet med att forma framtidens landsbygdspolitik.

- Remissen gick ut till över 430 instanser och vi har hittills hunnit räkna in
över 300 svar. Det är ett enorm engagemang som visar att den kursändring
som regeringen har påbörjat för landsbygden har ett starkt stöd, men det tar
tid att vända utvecklingen och vi har en bra bit kvar på vägen, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Redan en vecka efter att kommittén hade överlämnat sitt betänkande till
landsbygdsministern fattade regeringen beslut om att kommitténs förslag om
landsbygdslån skulle ingå i en utredning om kreditgarantier för
bostadsbyggande. I betänkandet konstaterades att det finns en problematik
kring finansiering vid bostadsbyggande i "svaga bostadsmarknader", som
förekommer på landsbygden. När produktionskostnaderna för nybyggnation
ligger nära eller överstiger värdet av den färdiga bostaden är det svårt att få
lån. Utredaren ska analysera förslaget om landsbygdslån, som innebär att
staten garanterar del av lånet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk ekologisk ost godkänd för
export till Kina
Publicerad 21 mars 2017 Uppdaterad 22 mars 2017

(Ny version) En viktig del av livsmedelsstrategin är att
öka den svenska exporten av livsmedel och
jordbruksprodukter. Nu börjar regeringens satsning på
en ökad export till Kina skörda framgång. Nyligen
godkändes ett svenskt företag för export av ekologisk
ost till Kina. Det är första gången ekologiska livsmedel
från Sverige godkänns av Kina.
Ökad export av svenska livsmedel till Kina var en av de prioriterade frågorna
när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med en
livsmedelsdelegation, besökte Kina och Hongkong i november 2015. Sven-
Erik Bucht träffade under besöket bland andra vice jordbruksminister Qu
Dongyu i Peking.

Regeringens arbete med att öka livsmedelsexporten till Kina har redan burit
frukt och nyligen godkände landet ytterligare tre svenska företags
mejeriprodukter för export.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, låg antibiotikaanvändning och god
djurhållning. Det finns många svenska livsmedels- och jordbruksprodukter
som väntat länge på att få tillträde till den kinesiska marknaden, och det
finns ett ökande intresse bland svenska livsmedelsföretag att göra affärer i
Kina. Det är därför väldigt goda nyheter att också svenska ekologiska
livsmedel nu kan gå på export till Kina. Det lovar gott för framtiden, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under hösten 2015 tillsatte regeringen ett permanent lantbruksråd vid den
svenska ambassaden i Kina och har från och med i år fördubblat
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Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets särskilda medel för
exportgodkännanden. Under 2016 ökade exporten av mejeri- och
fiskprodukter samt spannmålsprodukter som bröd och bakverk till Kina med
27 procent, vilket motsvarar ungefär 122 miljoner kronor. Den totala
livsmedelsexporten till Kina uppgick 2016 till 509 miljoner kronor.

Nyligen godkände Kina Almnäs Bruks KRAV-märkta ostar för export.
Eftersom bruket i nära samarbete med KRAV redan förra året skaffade sig
en kinesisk ekocertifiering, får ostarna marknadsföras som just ekologiska
när de nu fått tillstånd att exporteras till Kina. Företaget exporterar redan
idag ekologisk ost till Hongkong och Macao. Även en rad mejeriprodukter
från Fipros i Kågeröd och Ceres i Bjuv godkändes nyligen för export till
Kina.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker fem
kommuner i Skåne
Publicerad 20 mars 2017

Mellan den 21 och 22 mars besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht under sin Sverigeresa fem kommuner i
Skåne för att ta del av lokala förhållanden. Sverigeresan
tar landsbygdsministern till ett 50-tal kommuner i
landets samtliga län. I Skåne kommer Sven-Erik Bucht
att besöka kommunerna Bromölla, Perstorp, Ystad,
Tomelilla och Simrishamn.
Den första av de fem kommuner som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
besöker är Bromölla där han kommer att besöka bär- och grönsaksodlingen
Bröderna Sibbesson. Företaget bedriver sin verksamhet som, utöver bär- och
grönsaksodling, består av jord- och skogsbruk på fem gårdar runtom i
Bromölla.

Efter Bromölla väntar Perstorps kommun där landsbygdsministern kommer
att få se kommunala Perstorps Bostäders konceptbostäder, persTorp1.
Koncepthusen är moderna bostäder anpassade till landsbygden.

I Perstorps väntar därefter ett öppet möte för allmänheten i kommunhuset.

På onsdagen börjar landsbygdsministern dagen i Ystad med ett möte i
Rådshuset följt av besök på den kommungemensamma distributionscentralen
för Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Efter Ystad följer Tomelilla kommun där Sven-Erik Bucht besöker Bollerups
Lantsbruksgymnasium som historiskt och även i dag utbildar lantbrukare på
Österlen.
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På Österlen avslutar landsbygdsministern sin Sverigeresa i Skåne med att i
Simrishamn besöka hamnen. På Marint Centrum Simrishamn samverkar
forskning och entreprenörskap inom tre områden: hållbart fiske, marint avfall
och marin pedagogik.

Program för den 21 och 22 mars

Bröderna Sibbesson
Tid: Tisdag 21 mars, kl. 13.45
Plats: Lillesjövägen 51, Näsum

Besök vid koncepthus persTorp1
Tid: Tisdag 21 mars, kl. 17.45
Plats: Svarvareliden 2, Perstorp

Öppet möte i Perstorps kommunhus
Tid: Tisdag 21 mars, kl. 18.30
Plats: Torget 1, Perstorp

Möte om den kommungemensamma distributionscentralen i Ystad
Tid: Onsdag 22 mars, kl. 8.30
Plats: Nya Rådshuset, Österportstorg samt Distributionscentralen,
Förskeppsgatan 9 Ystad

Bollerup Lantbruksgymnasium
Tid: Onsdag 22 mars, kl. 11.00
Plats: Bollerup, Tomelilla

Marint Centrum Simrishamn
Tid: Onsdag 22 mars, kl. 14.00
Plats: Varvsgatan, Simrishamn.

Media är välkomna att under delar av programmet. Anmälan sker till Maria
Soläng



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverigeresan tar Sven-Erik Bucht
till Blekinge
Publicerad 17 mars 2017

På tisdag den 21 mars är Blekinge målet för Sven-Erik
Buchts Sverigeresa. Landsbygdsministern kommer att
besöka två gårdar i Olofström kommun. Sven-Erik
Bucht kommer även delta i ett rundabordssamtal om de
lokala landsbygdsförhållandena i kommunen och i de
närliggande kommunerna.
Under våren gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en Sverigeresa som går
till landets samtliga län. I ett 50-tal landsbygdskommuner kommer han att
träffa bland andra medborgare, företagare och politiker för att få deras syn
på möjligheter och utmaningar på landsbygderna.

Sitt första besök gör landsbygdsministern på Ekne Gård där 700 ton ägg
produceras årligen från frigående höns.

Nästa gård som Sven-Erik Bucht besöker i Olofström är en besöks-,
upplevelse- och konferensanläggning. Fokus för besöket är villkor och
möjligheter för besöksnäring på landsbygden och dess betydelse.

Sven-Erik Bucht avslutar besöket i Blekinge med ett rundabordssamtal
tillsammans med kommunledning i Olofström och kranskommunerna för att
prata om landsbygdsförhållandena.

Program för den 21 mars

Ekne Gård
Tid: Kl. 9.55
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Plats: Pukaviksvägen 529, Jämshög

Brokamåla Gård
Tid: Kl. 11.15
Plats: Nytebodavägen 337, Olofström

Rundbordssamtal
Tid: Kl. 11.50
Plats: Rydnäs Bygdegård, Lägernvägen, Österbymo

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Anmälan sker till
Maria Soläng



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Förnyat uppdrag i arbetet mot
antibiotikaresistens
Publicerad 17 mars 2017

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska
gemensamt ansvara för en nationell
samverkansfunktion för att främja ett samordnat
tvärsektoriellt arbete mot antibiotikaresistens.
Myndigheterna ska i samverkan med en rad andra
myndigheter och icke-statliga aktörer ta fram en
handlingsplan gällande antibiotikaresistens.
Handlingsplanen ska vara gemensam och tvärsektoriell och avse tidsperioden
2018–2020. Arbetet ska utgå ifrån den svenska strategin för arbetet mot
antibiotikaresistens från april 2016.

Handlingsplanen ska ta hänsyn till relevanta verksamheter som bedrivs av
enskilda myndigheter eller flera myndigheter i samverkan. Handlingsplanen
ska när det är relevant beakta internationella åtaganden, utvecklingen
internationellt och Sveriges bidrag i det avseendet.

– Antibiotikaresistens är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i
omfattning både i Sverige och globalt. Samhällskostnaderna uppgår till
mångmiljardbelopp. För att möta hotet från antibiotikaresistens krävs ett
gemensamt angreppssätt där bland annat människors och djurs hälsa samt
flera olika aktörer kommer samman så effektivt som möjligt.
Handlingsplanen och samverkansfunktionen är en del i det arbetet, säger
folkhälsominister Gabriel Wikström.

– I Sverige har vi sedan länge haft ett samordnat arbete mot
antibiotikaresistens, vilket gör Sverige till ett föregångsland. Det här
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förnyade uppdraget är en grundpelare för ett fortsatt välkoordinerat arbete
där svensk kunskap och erfarenhet får största möjliga verkan. Sverige ligger i
framkant vad det gäller låg antibiotikaanvändning. Det är oerhört viktigt att
vi fortsätter att driva de här frågorna inom EU och internationellt, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet om uppdraget fattades under torsdagens regeringssammanträde och
ska redovisas till regeringen senast den 31 december varje år fram tills att
uppdraget löper ut 2020.

Följande myndigheter ska bidra till samverkansfunktionen och
handlingsplanen:

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och
vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg,
Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket,
Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Vid behov och när det är lämpligt ska även andra myndigheter och icke-
statliga aktörer involveras i arbetet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Jämtland
Publicerad 15 mars 2017

När landsbygdsminister under sin Sverigeresa besöker
Jämtland kommer han att besöka Ragunda och Bräcke
för att fördjupa sig i de lokala förhållandena i
landsbygdskommunerna.
Under våren gör landsbygdsminister Sven- Erik Bucht en Sverigeresa som
går till landets samtliga län. I ett 50-tal landsbygdskommuner kommer han att
träffa bland andra medborgare, företagare och politiker för att få deras syn
på möjligheter och utmaningar på landsbygderna.

I de jämtländska kommunerna Ragunda och Bräcke kommer Sven-Erik
Bucht att besöka orterna Stugun, Hammarstrand och Kälarne.

I Stugun besöker landsbygdsministern SCA:s två verksamheter inom
affärsområdet skogsindustriprodukter. Vid SCA BioNorrs anläggning
produceras pellets av många olika slag och vid SCA Timber Supply
Skandinavien tillverkas av trävaror som säljs till den skandinaviska
byggvaruhandeln.

Vid en lunch i Hammarstrand träffar Sven-Erik Bucht
kommunrepresentanter för att prata om villkoren för det lokala näringslivet i
Ragunda och de närliggande kommunerna. Därefter åker
landsbygdsministern till Kälarne i Bräcke kommun.

I Bräcke kommun besöker Sven-Erik Bucht Vattenbrukscentrum Norr i
Kälarne.

Program för den 17 mars

SCA Stugun
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Tid: Kl. 9.05
Plats: Stuguvägen 21

Vattenbrukscentrum Norr
Tid: Kl. 12.50
Plats: Åvägen 17, Kälarne

Media är välkomna att delta vid båda tillfällena. Anmälan sker till Maria
Soläng



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Buchts Sverigeresa
fortsätter till Västernorrland
Publicerad 13 mars 2017

På onsdag den 15 mars är skog och bioekonomi på
agendan när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reser
till Västernorrland under sin pågående Sverigeresa.
Sverigeresan tar landsbygdsministern till ett 40-tal
landsbygdskommuner i landets samtliga län. I
Västernorrland kommer Sven-Erik Bucht att besöka
kommunerna Timrå och Örnsköldsvik.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht börjar dagen i Västernorrland med att
besöka massafabriken SCA Östrand i Timrå. SCA har nyligen satsat 7,8
miljarder kronor i fabriken och har ambitionen att fabriken ska bli
världsledande när det kommer till miljö, produktkvalitet och
konkurrenskraft.

Efter Timrå besöker landsbygdsministern Örnsköldsvik där han bland annat
kommer att delta i den pågående bioekonomiriksdagen.
Bioekonomiriksdagen är årets viktigaste event inom området bioekonomi
och samlar beslutsfattare och branschaktörer från hela landet.
Sven-Erik Bucht kommer under konferensen att hålla ett tal om hur Sverige
kan bli en ledande nation inom den nya bioekonomin och om regeringens
ambition att Sverige ska bli världens första fossilfria land.

I Örnsköldsvik kommer landsbygdsministern även att besöka företaget
Högland Såg & Hyvleri som är det största privat ägda bolaget i Örnsköldsvik.
Sven-Erik Bucht kommer att besöka företagets hyvleri i Domsjö.

Avslutningsvis besöker landsbygdsministern stadshuset i Örnsköldsvik där
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han ska ta del av kommunens landsbygdsutvecklingsprogram Bygdsam,
vilket är en samverkansplattform för företag, ideell sektor och kommunen.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Maria Soläng
för intresseanmälan.

Program för den 15 mars

SCA Östrand
Tid: Kl. 8.00
Plats: Östrands fabriksområde, Timrå

Bioekonomiriksdagen
Tid: Kl. 11.45
Plats: Arken konferens, Strandgatan 21, Örnsköldsvik

Högland Såg & Hyvleri Domsjö
Tid: Kl. 14.30
Plats: Domsjövägen 83, Domsjö

Örnsköldsviks stadshus
Tid: 16.00
Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Matfusk ska kunna ge
fängelsestraff
Publicerad 10 mars 2017 Uppdaterad 10 mars 2017

Regeringen remitterar idag, fredag den 10 mars, ett
lagförslag där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska
kunna resultera i fängelse i högst två år.
- Matfusk är oacceptabelt. Det skadar förtroendet för svenska livsmedel och
det svenska varumärket, som står för hållbarhet, god djurhållning och låg
antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att Sverige signalerar att brott
mot livsmedelslagen tas på största allvar. Det ska kosta att lura
konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I mars 2016 beslutade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att ge
expeditions- och rättschefen Mats Wiberg i uppdrag att se över frågor om
straffskalan och sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska
biprodukter och djurskydd. I dag skickas förslaget som uppdraget resulterade
i ut på remiss.

Förslaget innehåller en tydlig skärpning av straffskalan där allvarliga brott
mot livsmedelslagen ska kunna ge fängelse i högst två år. Tidigare fanns inte
fängelsestraff med i straffskalan.

För vissa mindre allvarliga överträdelser, som till exempel då administrativa
bestämmelser brutits, föreslås det att ett sanktionsavgiftsystem införs som
hanteras av kontrollmyndigheterna. Det kommer fortfarande att vara möjligt
att döma ut bötesstraff för andra överträdelser än de som omfattas av
sanktionsavgiftssystemet.

Lagändringarna ska, enligt förslaget, träda i kraft den 1 juli 2018.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Framsteg i landsbygdspolitiken
enligt ny OECD-rapport
Publicerad 07 mars 2017

På onsdag den 8 mars hålls en lanseringskonferens på
Näringsdepartementet där OECD presenterar rapporten
Territorial Reviews: Sweden 2017. Rapporten, som
beställdes av regeringen under hösten 2015, visar att
Sverige har gjort framsteg när det gäller den regionala
politiken sedan den senaste rapporten publicerades
2010.
I september 2015 beställde regeringen en uppföljning och uppdatering av
OECD:s territoriella studie, med en genomgång av hur Sverige genomfört
och arbetat med rekommendationerna utifrån politikområdets utveckling.

På onsdag kan OECD, när rapporten presenteras, visa att Sverige gjort
framsteg med att ta sig an rekommendationerna från 2010 års rapport och att
landet har klarat sig bra trots finanskrisen 2008-2009. Rapporten visar att
den ekonomiska ojämlikheten mellan svenska regioner är relativt låg jämfört
med andra OECD-länder.

- Det går bra för Sveriges regioner, men vi kan bli bättre på att ta hänsyn till
förutsättningarna i olika typer av landsbygder och att organisera arbetet på
regional nivå, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare för
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

OECD-rapporten tar även upp de utmaningar som landsbygden i Sverige
fortfarande står inför med t.ex. en åldrande befolkning, intern
befolkningsförflyttning och många nyanlända. Framför allt innehåller
rapporten nya rekommendationer och förslag för den regionala politikens
utveckling i Sverige.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Kalmar
län
Publicerad 06 mars 2017 Uppdaterad 06 mars 2017

På onsdag den 8 mars, på den internationella
kvinnodagen, tar Sven-Erik Buchts Sverigeresa honom
till Kalmar län där han i kommunerna Högsby och
Mönsterås bland annat ska besöka en lanthandel, en
hattateljé och en möbel- och inredningsbutik. Under
dagen kommer han också delta i två öppna möten där
medborgare får möjlighet att diskutera med ministern.
Sverigeresan är en turné där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för att
fördjupa sig i lokala förhållanden, besöker samtliga län i landet och ett 40-tal
kommuner. I Högsby kommun besöker landsbygdsministern Fågelfors
hattateljé och på biblioteket i Högsby kommer han att träffa Högsbybor för
samtal.

Även i Mönsterås kommun kommer Sven-Erik Bucht att delta i ett öppet
möte på Folkets Hus i Blomstermåla. Innan mötet kommer han att besöka
butiken Stranda möbler och inredning i Ålem och en lanthandel i Fliseryd
som även fungerar som servicepunkt där invånarna kan ta del av post- och
banktjänster, frisör och beställa och hämta ut från Systembolaget.

Media är välkomna att delta vid samtliga programpunkter. Anmäl intresse till
pressekreterare Maria Soläng.

Program för den 8 mars

Fågelfors hattateljé
Tid: Kl. 10.30
Plats: Bruksgatan 17, Fågelfors
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Samtal med medborgare och media
Tid: Kl. 11.45
Plats: Biblioteket, Storgatan 17, Högsby

Besök hos lanthandlare
Tid: Kl. 14.30
Plats: Kyrkvägen 22, Fliseryd

Stranda möbler och inredning
Tid: 15.45
Plats: Alsteråvägen 3, Ålem

Öppet möte
Tid: Kl. 17.00
Plats: Folkets Hus, Blomstermåla

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på rådsmöte om
EU:s framtida jordbrukspolitik
Publicerad 03 mars 2017

På måndag den 6 mars är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Bryssel för att diskutera hur EU bäst ska
hantera de framtida utmaningarna inom europeiskt
jordbruk och livsmedelsproduktion.
Under mötet på måndag kommer EU:s jordbruksministrar bland annat att
diskutera konkurrenskraft, miljöutmaningar och marknadsorientering inom
jordbruket i Europa efter år 2020. Man kommer även att diskutera hur man
ska underlätta för yngre jordbrukare och hur jordbrukspolitiken kan
förenklas.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Örebro
län
Publicerad 24 februari 2017 Uppdaterad 24 februari 2017

Mat, dryck och travhästar är på agendan när
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på sin pågående
Sverigeresa besöker Örebro län på tisdag den 28
februari. Sven-Erik Bucht kommer under dagen att vara
i Örebro, Nora och Hällefors kommun.
Besöket i Örebro län är en del av den Sverigeresa landsbygdsministern
genomför under året. Sven-Erik Bucht kommer under 2017 att resa till ett
40-tal landsbygdskommuner i Sveriges samtliga 21 län.

Nora kommun är det första stoppet för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
där han kommer att göra ett företagsbesök på Nora brygghus som är ett litet
bryggeri som levererar lokal öl till lokala systembolag och restauranger.

Bryggeriverksamheten, om än i mycket större skala, följer även med till
nästa programpunkt då landsbygdsministern besöker Spendrups anläggning i
Hällefors. I Hälleforsanläggningen tillverkas bl a allt Lokavatten från
Lokakällan och källvatten från Grythyttan. Man gör även smakberedningar
till läsk och EMV-vatten.

I Grythyttan besöker landsbygdsministern senare även Campus Grythyttan
där Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola har sina utbildningar
inom måltidskunskap och värdskap.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avslutar sin Sverigeresa i Örebro med
att besöka Örebro Travbana i länets residensstad.

Media är välkomna att närvara under besöken på Nora Brygghus, Hellefors
Bryggeri och Örebro Travbana. Intresseanmälan för besöket vid Hellefors
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Bryggeri görs till Annika Andersson Ribbing och Rose-Marie Hertzman,
rose-marie.hertzman@spendrups.se. Vid de två övriga besöken görs anmälan
till Annika Andersson Ribbing.

Program för den 28 februari

Nora Brygghus AB
Tid: Kl. 9.00
Plats: Brobacken 3, Nora

Hellefors Bryggeri
Tid: Kl. 10.45
Plats: Grythyttans Livsmedelsby, Grythyttan

Campus Grythyttan
Tid: Kl. 13.30
Plats: Sörälgsvägen 1-2, Grythyttan

Örebro Travbana
Tid: Kl. 15.55
Plats: Travbanevägen 10, Örebro

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Västmanland
Publicerad 23 februari 2017 Uppdaterad 23 februari 2017

Under våren och sommaren 2017 ger sig
landsbygdsminister Sven- Erik Bucht ut på en
Sverigeresa med stopp i ett 40-tal
landsbygdskommuner i Sveriges samtliga 21 län. På
måndag den 27 februari åker han till Sala och
Skinnskatteberg i Västmanland.
Sverigeresans första stopp i Västmanland är i Sala där landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht kommer att besöka den ekologiska köttproducenten Gröna
Hagars Kött.

Efter besöket i Sala fortsätter Sven-Erik Bucht till Skinnskatteberg för att på
Hemgården delta i ett öppet möte om möjligheter och utmaningar på
landsbygden.

Program för 27 februari:

Besök på Gröna Hagars Kött
Tid: Kl. 13.15
Plats: Fallänge Torp, Sala

Öppet möte på Hemgården
Tid: Kl. 17.30
Plats: Hemgården, Villavägen 2, Skinnskatteberg

Media är välkomna att delta vid båda tillfällena. Anmälan sker till Annika
Ribbing Andersson.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Värmland
Publicerad 21 februari 2017 Uppdaterad 21 februari 2017

På onsdag den 22 februari tar landsbygdsminister
Sven-Erik Buchts Sverigeresa honom till Värmland och
kommunerna Hagfors, Sunne och Munkfors. Fokus för
besöket är skog, livsmedel och utbildning.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer under 2017 att resa runt i
Sverige och besöka landets samtliga län och ett 40-tal landsbygdskommuner
för att fördjupa sig lokala förhållandet. Sven-Erik Bucht har tidigare under
året besökt Västerbottens län och Östergötlands län.

Första stopp för landsbygdsministern under Värmlandsbesöket är i Hagfors
kommun på charkuteriet Hemgården i Råda. Hemgården har levererat rökt
och torkat kött och korv sedan 1894.

I Sunne kommun besöker Sven-Erik Bucht naturbruksgymnasiet Södra Viken
som är en viktig skola för utbildning inom skogs- och transportbranschen.
Under besöket kommer även det familjeägda skogsföretaget Nykvist skogs
AB att berätta om sin verksamhet.

Efter Sunne tar sig landsbygdsministern till Munkfors och företaget Svedev
som tillverkar och exporterar rakelblad av svenskt stål till tryckindustrin.

Program för den 22 februari

Charkuteriet Hemgården
Tid: Kl. 9.20
Plats: Älvdalsvägen 35, Råda

Naturbruksgymnasiet Södra Viken
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Tid: Kl. 13.00
Plats: Södra Viken, Sunne

Svedev
Tid: Kl. 15.10
Plats: Fabriksvägen 1, Munkfors

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverigeresan tar Sven-Erik Bucht
till Boxholm och Ydre
Publicerad 14 februari 2017 Uppdaterad 14 februari 2017

Onsdagen den 15 februari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht södra Östergötland och kommunerna
Boxholm och Ydre. Besöken är en del i Sven-Erik
Buchts turné i Sverige där han till och med sommaren
2017 kommer att besöka alla landets län och runt 40
kommuner för att fördjupa sig i lokala
landsbygdsförhållanden.
Under dagen besöker landsbygdsministern två livsmedelsföretag med stark
lokal förankring, Boxholms ost och Ydre Champinjonhus.

- Levnadsförutsättningarna skiljer sig mycket åt beroende på var i landet
man bor. Efter varje besök och varje möte kommer jag hem med nya idéer
om hur vi kan utveckla politiken för landsbygden, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Program för dagen:

10:30 Besök på Boxholms ost
Plats: Boxholms mejeri

14:30 Besök på Ydre Champinjonhus
Plats: Vena Södergård 3, Österbymo

Media är välkomna under samtliga programpunkter. Föranmäl er gärna.
Presslegitimation ska uppvisas.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtverket får
omställningsuppdrag
Publicerad 09 februari 2017 Uppdaterad 09 februari 2017

Regeringen ger idag, torsdag 9 februari, Tillväxtverket i
uppdrag att stötta regioner och kommuner där större
varsel och eller annan omställning av näringslivet sker.
- Ett större varsel kan få oerhört stora konsekvenser för en region eller en
kommun. Vi har lång erfarenhet av lyckad strukturomvandling i Sverige, men
vi har inte varit tillräckligt bra på att samla och föra den kunskapen vidare
till de kommuner som behöver den. Det ska det nu bli ändring på. Därför får
Tillväxtverket det här uppdraget, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget till Tillväxtverket kommer inte att ersätta behovet av politisk
delaktighet från regering eller Regeringskansliet vid större omställningar och
varsel, vilket är särskilt viktigt i ett inledande skede.

Tillväxtverket ges nu en roll att i sin löpande verksamhet noga bevaka och
följa utvecklingen när det gäller strukturomvandling i omvärlden och i
synnerhet i näringslivet. Vid större varsel och omställningar ska myndigheten
även, utse en kontaktperson som kan samordna myndighetens stöd med
bland annat kunskap, finansiering och nätverk och på så sätt bidra till fortsatt
hållbar regional tillväxt och konkurrenskraft i den berörda regionen.

Vid varsel och omställning i näringslivet behöver många olika aktörer
samverka för att skapa fortsatt hållbar regional tillväxt och
näringslivsutveckling i de berörda regionerna. Tillväxtverket ska därför
genomföra insatserna i nära samverkan med berörda statliga myndigheter
samt med den regionalt utvecklingsansvariga aktören i respektive län.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern nätverkar för
landsbygden
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Sjutton olika platser runt om i Sverige kommer i dag att
sammanföras via länk för att diskutera
landsbygdsfrågor. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
kommer, från sin arbetsplats i Stockholm, att tala om ett
land som håller ihop och vikten av att kunna bo, leva
och jobba i hela Sverige.
I sitt tal kommer landsbygdsministern särskilt lyfta den nationella
livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet, tillgång till kommersiell
service och bredbandsutbyggnad.

Alla länder inom EU som har ett landsbygdsprogram ska ha ett
landsbygdsnätverk där lokala, regionala och nationella
landsbygdsutvecklingsfrågor kan lyftas. Organisationens styrgrupp utses av
Jordbruksverket som också har i uppdrag av regeringen att se till att
organisationen fungerar.

Tid: Onsdag den 8 februari, kl. 13.05.
Plats: Näringsdepartementet, Stockholm.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Innovation i fokus när statsråden
på Näringsdepartementet besöker
Sandviken
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Imorgon den 9 februari besöker statsråden Mikael
Damberg, Anna Johansson, Sven-Erik Bucht och Peter
Eriksson, Sandviken. De kommer tillsammans att
besöka Sandvik Materials Technology, Sandbacka
Science Park och avsluta med åktur på elväg E16.
- Det händer mycket spännande i Sandviken som berör flera av
Näringsdepartementets ansvarsområden, exempelvis byggande, it- politik,
näringsliv, innovation, regional tillväxt, samt transporter och infrastruktur .
Därför gör vi ett gemensamt besök här, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.

Program

Kl. 14.10 Besöka Sandvik Materials Technology
Adress: Storgatan 2, 811 34 Sandviken

Kl. 15.15 Mottagning på Sandbacka Science Park därefter besöka Sveriges
första elväg E16
Adress: Spångvägen 10, 811 32 Sandviken

Media är välkomna under samtliga programpunkter. Föranmäl er gärna.
Presslegitimation ska uppvisas.

För mer information kontakta någon av pressekreterarna nedan.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En miljard till den svenska
livsmedelskedjan
Publicerad 07 februari 2017 Uppdaterad 07 februari 2017

I dag, den 7 februari, presenterar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht tillsammans med statsminister Stefan
Löfven och miljöminister Karolina Skog regeringens
handlingsplan för livsmedelsstrategin för jobb och
hållbar tillväxt. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal
insatser för att uppnå målsättningarna i den nationella
livsmedelsstrategin. För genomförandet av
livsmedelsstrategin satsar regeringen fram till år 2019
drygt en miljard kronor.
Den 30 januari lämnade regeringen Propositionen "En livsmedelsstrategi för
Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" (prop 2016/17:104) till
riksdagen. I dag, den 7 februari, presenterar regeringen den första
handlingsplanen för att nå målen i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen
innehåller ett 40-tal åtgärder för att bland annat öka den svenska
livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen.
Åtgärderna ska bidra till en konkurrens- och innovationskraftig
livsmedelskedja samtidigt som relevanta miljömål ska nås. Regeringen pekar
i handlingsplanen ut ett antal särskilt viktiga områden, exempelvis
regelförenkling, export samt forskning och innovation.

- Svensk livsmedelsproduktion ska öka och fler ska välja att lägga svensk
mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader.
Satsningar ska göras på forskning och innovation för att vår industri ska vara
konkurrenskraftig och för att vi ska hitta framtidens livsmedel som når hela
vägen till oss konsumenter. Satsningar på regelförenklingar ska göra att
företag känner att det är lätt att göra rätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik
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Bucht.

Regeringen satsar drygt 1 miljard på att genomföra handlingsplanen under
mandatperioden. Handlingsplanen innehåller också mål för ekologisk
produktion och konsumtion.

Utifrån handlingsplanen kommer regeringen fatta beslut om ett antal
åtgärdspaket, det första innehåller nio åtgärder. Några exempel är uppdrag
som ska underlätta för företag att nå nya marknader utanför EU utveckla
nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat
matsvinn.

Ett nationellt råd tillsätts för livsmedelsstrategin vars syfte blir att stärka
samarbete och utbyte mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.

- Det är viktigt att komma ihåg att även om regeringen kan göra en hel del
kan vi inte göra allt. För att målen i strategin ska uppnås krävs att hela
livsmedelskedjan bidrar och arbetar i samma riktning. Nu har vi en bra
början. En ökad livsmedelsproduktion ger oss jobb i Sverige, en levande
landsbygd och en tryggare framtid, säger Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven
besöker Västra Götaland
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Den 6-10 februari reser statsminister Stefan Löfven i
Sverige. Den 7:e februari besöker statsministern Västra
Götalands län.

Program:

10.00 Besök på Marbodal

Plats: Adress: Mossebogatan 6, 522 30 Tidaholm

Statsministern besöker Marbodals fabrik i Tidaholm för att ta del av
produktionen och samtala med företagsledning, medarbetare och fackliga
representanter. Med på besöket är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Media är välkomna att delta men bara för att fotografera.

13.30 Pressträff

Plats: Fazer kvarn, Kartåsen 5, 531 40 Lidköping

Statsministern kommer att presentera en nyhet tillsammans med
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog.

Efter pressträffen, cirka 14.30 kommer statsministern och statsråden gå på
rundvandring på Fazer Kvarn och samtala med medarbetare, ledning och
fackliga företrädare.

17.00 Öppet möte i Skövde
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Plats: Commerce köpcentra, Hertig Johans torg 4 Skövde

Statsministern deltar på ett öppet möte. Media är välkomna att delta men
bara för att fotografera.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverigeresa inleds med besök i
Sveriges minsta kommun
Publicerad 01 februari 2017 Uppdaterad 01 februari 2017

I dag, den 1 februari, reser landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht från Stockholm, Sveriges mest befolkade
kommun till Bjurholm som är Sveriges minsta kommun
befolkningsmässigt. Med resan så påbörjar Sven-Erik
Bucht en turné i Sverige där han under 2017 kommer
att besöka alla landets län och runt 40 kommuner för att
fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
- Det finns både utmaningar och möjligheter för landsbygdens framtid. Varje
gång jag är ute i landet och träffar invånare och verksamma kommer jag hem
med nya tankar och idéer om hur vi kan utveckla politiken för landsbygden.
Det är viktigt i det fortsatta arbetet med att ta fram en
landsbygdsproposition, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverigeresans första turnéstopp inleds med att landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i Umeå medverkar i konferensen Levande laxälvar 2.0 där han ska
hålla ett tal efter det att H.M. Konungen öppnat konferensen.

i Vännäs kommun besöker landsbygdsministern Vegaskolan och får en
rundtur i skolbyggnaden som är Europas nordligaste passivhus. Efter Vännäs
väntar Bjurholm där landsbygdsministern besöker Backfors gård som
bedriver lant- och skogsbruk samt föder upp hästar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En livsmedelsstrategi för jobb och
hållbar tillväxt överlämnas till
riksdagen
Publicerad 30 januari 2017 Uppdaterad 30 januari 2017

I dag, den 30 januari, har regeringen lämnat
propositionen ” En livsmedelsstrategi för Sverige – fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet” (prop
2016/2017:104) till riksdagen. Propositionen, vars
övergripande mål vilar på en överenskommelse med
Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna, ska fungera som en långsiktig
plattform för en hållbar livsmedelspolitik fram till år
2030. Propositionen kompletteras inom kort med
regeringens handlingsplan.
I dag den 30 januari 2017 har regeringen lämnat över propositionen om en
ny livsmedelsstrategi för hela Sverige till riksdagen.

- Sveriges befolkning nådde nyligen 10 miljoner människor och världens
befolkning fortsätter även den att öka. Gemensamt för alla människor är att
vi alla måste äta. Regeringen är övertygad om att mer mat kan produceras i
Sverige, mat som är hållbart producerad med stor kunskap och
innovationskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Livsmedelsstrategin ska leda till att lönsamheten och
konkurrensförutsättningarna för branschen förbättras. Detta kommer
förutom en ökad produktion, att leda till jobb och hållbar tillväxt i hela
landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Bakgrund

Livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för svensk
livsmedelspolitik fram till år 2030. Visionen är att Sverige år 2030 har en
globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att
verka i. Med en ökad total livsmedelsproduktion där relevanta nationella
miljömål samtidigt möts skapas tillväxt, sysselsättning och en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel.

Regeringen kommer även inom kort att presentera en handlingsplan för hur
regeringen avser att arbeta för att nå målen och visionen i
livsmedelsstrategin.

Regeringens avsikt att ta fram en långsiktig, nationell livsmedelsstrategi för
en ökad och hållbar livsmedelsproduktion fanns med redan i
regeringsförklaringen 2014. I mars 2015 drog landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i gång arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi, bland annat genom
ett stort antal möten med intresseorganisationer och företag. Sven-Erik
Bucht genomförde även en omfattande dialogturné runt om i landet.

Efter långa förhandlingar med de borgerliga oppositionspartierna och
Vänsterpartiet nåddes tillslut en överenskommelse om de långsiktiga målen
för livsmedelsstrategin, vilka kunde presenteras den 16 januari 2017.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Propositionen ”En
livsmedelsstrategi för Sverige”
presenteras i Rosenbad
Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 26 januari 2017

På måndag, den 30 januari, bjuder landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht in till pressträff med anledning av att
propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet, lämnas till
riksdagen.

Tid: 30 januari 2017 kl. 10.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm

Ingång sker via Kopparporten. Presslegitimation krävs.

Pressträffen kommer att webbsändas via regeringen.se

Kontakt för anmälan: Maria Soläng.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tar nästa steg med
landsbygdskommitténs arbete
Publicerad 25 januari 2017 Uppdaterad 25 januari 2017

Den 4 januari lämnade den parlamentariska
landsbygdskommittén över sitt slutbetänkande till
regeringen. Nu tas nästa steg i arbetet när betänkandet
”För Sveriges landsbygder” (SOU 2017:1) skickas ut på
bred remiss.
Den 4 januari 2017 tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den
parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande "För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd".

Runt 400 olika intresseorganisationer och berörda myndigheter ska under
nästkommande två månader titta och komma med synpunkter på
betänkandet.

- Nu tar vi nästa steg i arbetet för ett Sverige som håller ihop. Jag ser fram
emot att få synpunkter från berörda myndigheter och intresseorganisationer
så att vi kan gå vidare med att få fram en proposition, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I betänkandet ger landsbygdskommittén, som bestod av representanter från
varje riksdagsparti, förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid. Nu i dag
kommer kommitténs slutbetänkande och de 75 förslagen att skickas på bred
remiss till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Remissvaren ska vara inlämnade senast 22 mars och därefter fortsätter
arbetet med att ta fram ett förslag på proposition som kommer att lämnas in
till riksdagen under våren 2018.
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Regeringen har redan gått vidare med ett av landsbygdskommitténs förslag
genom att förslaget om landsbygdslån ska ingå i en utredning om
kreditgarantier för bostadsbyggande som regeringen har fattat beslut om.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
kocktävlingen Bocuse d’Or
Publicerad 23 januari 2017 Uppdaterad 23 januari 2017

På tisdag den 24 januari är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Lyon för att bland annat heja fram
Alexander Sjögren i kocktävlingen Bocuse d’Or. Sven-
Erik Bucht kommer även under besöket att träffa
företrädare för svensk restaurangbransch och staden
Lyon.
Bocuse d'Or är en av världens mest betydelsefulla matlagningstävlingar och
startades av stjärnkocken Paul Bocuse för 30 år sedan. Under finalen i Lyon
tävlar kockar från 24 länder under två dagar. Sveriges representant,
Alexander Sjögren har 17 års erfarenhet som kock och har två gånger vunnit
brons i tävlingen Årets kock.

- Det ska bli fantastiskt roligt att få följa Alexanders medverkan i finalen.
Framgångar för våra kockar är framgångar för Sverige som matnation. Det är
bra för både vår export och turistnäring, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Tävlingen är utformad så att kockarna under fem timmar och 35 minuter ska
laga en maträtt på fat och en på tallrik. Råvarorna för maträtten på fat är i år
Bressekyckling och skaldjur. På tallrik ska för första gången en helt vegansk
rätt med koppling till det egna landet presenteras.

Sverige vann sin första och senaste guldmedalj i Bocuse d'Or då Mathias
Dahlgren deltog i tävlingen för 20 år sedan. Utöver guldet har Sverige i
tävlingen tagit fyra silver och nu senast 2015 ett brons.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht finns tillgänglig för media på plats kl.
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12.00.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern tar del av
köttföretagens handlingsplan
Publicerad 18 januari 2017 Uppdaterad 18 januari 2017

I dag medverkar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
då Svenska Köttföretagen presenterar en
lägesrapportering av Handlingsplanerna för gris, nöt,
lamm och mjölk.
På Näringslivets Hus i Stockholm kommer bransch- och utvecklingsföretaget
för de största slakterierna i Sverige, Svenska Köttföretagen, att presentera en
lägesrapportering av handlingsplanen för att öka köttproduktionen i Sverige.

Sven-Erik Bucht kommer under dagen att delta i en paneldebatt med temat
"Svensk köttproduktion – har trenden vänt?"

Tid: Onsdag den 18 januari, kl. 13.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på seminarium
om riskerna i skogssektorn
Publicerad 18 januari 2017 Uppdaterad 18 januari 2017

I dag, den 18 januari, håller landsbygdsminister ett
öppningsanförande vid ett seminarium om riskerna i
skogssektorn som arrangeras av 4C Strategies i
Stockholm.
En stabil svensk skogsnäring för hållbar tillväxt är ämnet för
landsbygdsminister Sven-Erik Buchts öppningsanförande under ett
seminarium i dag den 18 januari.

Tid: Onsdag, den 18 januari, kl. 10.00
Plats: 4C Strategies, Vattugatan 17, 8tr, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tillgänglig för
kommentar med anledning av
överenskommelse om
livsmedelsstrategin
Publicerad 16 januari 2017 Uppdaterad 16 januari 2017

I dag, kl. 14.15 kommer landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht att var tillgänglig för kommentar med anledning
av den överenskommelse som har nåtts om
livsmedelsstrategin.
Tid: I dag, måndag den 16 januari, kl. 14.15
Plats: Havsvågen, Näringsdepartementet, Centrala Posthuset, Mäster
Samuelsgatan 70, Stockholm

Presslegitimation krävs.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelse om målen för
den svenska livsmedelsstrategin
Publicerad 16 januari 2017 Uppdaterad 16 januari 2017

För att få en sammanhållen politik för hela
livsmedelskedjan har regeringen tillsammans med
Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna kommit överens om de
långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin.
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin - som det numer råder bred
politisk enighet om - ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och
ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning
skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Livsmedelsstrategin innehåller tre strategiska områden. Målen för dessa
råder det nu också bred politisk samsyn kring, dessa är:

Regler och villkor

Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att
utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig
och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa
lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och
lönsamheten.

Konsument och marknad
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Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att
konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra
medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.
Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande
konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka
för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Kunskap och innovation

Målet för det strategiska området kunskap och innovation ska vara att stödja
kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och
innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av
livsmedel.

- Jag är väldigt glad över att vi, regeringen tillsammans med de borgerliga
partierna och Vänsterpartiet, nu har enats om målen för den kommande
livsmedelsstrategin. Ett viktigt mål för strategin är att
livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och
hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd
eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

- Sverige är ett ledande matland med stor potential för
livsmedelsproduktionen. Den bidrar till jobb och tillväxt i hela landet och
möjliggör export. Det är därför viktigt med en bred uppslutning bakom de
långsiktiga målen. Nu vilar ett tungt ansvar på såväl nuvarande som
kommande regeringar att stärka konkurrenskraften, säger Moderaternas
gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet Jonas Jacobsson Gjörtler.

- Det är mycket glädjande att vi efter långa förhandlingar äntligen nått i
hamn med nya livsmedelspolitiska mål. En bred riksdagsmajoritet ställer sig
nu bakom att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att
konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas. Det ger förutsättningar för
mer svenskproducerad mat och jobb och tillväxt i hela landet, säger
Centerpartiets Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och
Jordbruksutskottet.

- Vi är glada. Denna överenskommelse betyder mycket för hela landet. Nu
kommer mer hållbar mat produceras, närmare oss själva. Vi blir mer
självförsörjande med livsmedel. Det är bra för både människor och miljö,
säger Håkan Svenneling, landsbygdspolitisk talesperson (V).



- Det är bra att vi nu brett kunnat enas om de långsiktiga målen för
livsmedelsstrategin, men jag vill vara tydlig på att det inte innebär att vi har
samma syn hur vi ska ta oss dit. För mig och Liberalerna ligger fokus på
konsument- och marknadsperspektivet. Generellt är det viktigt med bra
företagsvillkor som skapar konkurrenskraft, men i slutändan är det alltid
konsumenternas efterfrågan som ska styra produktionen, säger Lars
Tysklind, miljöpolitisk talesperson Liberalerna.

- Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket
har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi
äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger Magnus Oscarsson,
Kristdemokraterna.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i stor
lantbruksdebatt i Skövde
Publicerad 13 januari 2017 Uppdaterad 13 januari 2017

På måndag den 16 januari är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht tillsammans med bland andra Centerpartiets
partiledare, Annie Lööf och Helena Jonsson, ordförande
hos LRF Sverige, i Skövde för att delta i en större debatt
om det svenska lant- och skogsbruket.
Lantbruksdebatten med rubriken "Svenskt jord- och skogsbruk i en osäker
omvärld" hålls på Skövde Arena med inbjudna representanter från
branschorganisationer, myndigheter och politiken.

Den kommande livsmedelsstrategin, den nyligen presenterade
slutbetänkandet från landsbygdskommittén och konkurrenskraftsutredningen
är några av de ämnen som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att
debattera under kvällen på Skövde Arena.

Tid: Måndag den 16 januari, kl. 18.30
Plats: Skövde Arena, Skövde
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Rivstart för landsbygdskommitténs
förslag
Publicerad 12 januari 2017 Uppdaterad 12 januari 2017

Förra veckan överlämnade landsbygdskommittén sitt
slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
I dag tas första steget mot en mer sammanhållen
landsbygdspolitik då ett av kommitténs förslag om
landsbygdslån ingår i en utredning om kreditgarantier
för bostadsbyggande som regeringen fattat beslut om.
4 januari överlämnade landsbygdskommittén slutbetänkandet "För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd" som innehöll 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik.
Landsbygdskommitténs förslag om "landsbygdslån" kommer nu att ingå i
utredningen om kreditgarantier för bostadsbyggande.

Kommittén har konstaterat att det finns en problematik kring finansiering vid
bostadsbyggande i "svaga bostadsmarknader", som förekommer på
landsbygden. När produktionskostnaderna för nybyggnation ligger nära eller
överstiger värdet av den färdiga bostaden är det svårt att få lån.

- Dagens beslut är en signal om att vi snabbt går från ord till handling.
Möjligheten att ta ett banklån när man ska bygga sitt hus är grundläggande
om vi vill göra det möjligt för fler att bo, leva och jobba på landsbygden. Jag
är glad att vi redan åtta dagar efter kommitténs överlämnande kan ta det
första regeringsbeslutet för en mer sammanhållen landsbygdspolitik, säger
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Kommitténs förslag till lösning är att utreda den norska modellen där den
statliga Husbanken erbjuder statliga bottenlån med lägre ränta än de
bankerna erbjuder i glesbebyggda områden.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på konferens om
skogsnäringens forskningsagenda
Publicerad 10 januari 2017 Uppdaterad 10 januari 2017

På onsdag den 11 januari håller branschorganisationen
Skogsindustrierna en konferens om forskningen inom
näringen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är
inbjuden att hålla ett anförande om skogsindustrins
betydelse för svensk ekonomi, hållbar tillväxt och
sysselsättning.
Konferensen, som hålls på IVA konferenscenter i Stockholm, avslutas med
att skogsnäringen presenterar sin nya gemensamma forskningsagenda.

Tid: Onsdag den 11 januari, kl. 11.30
Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht träffar Sveriges
tävlande till kock-VM
Publicerad 09 januari 2017 Uppdaterad 09 januari 2017

Inför finalen av kock-VM Bocuse d’Or i Lyon 24-25
januari besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på
måndag 9 januari det svenska Bocuse d’Or-
träningsköket för att närvara vid en provlagning och
menyavsmakning av det svenska tävlingsbidraget.
I januari i år reser landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Lyon i Frankrike
för att närvara vid finalen av kock-VM Bocuse d'or. Den prestigefyllda
matlagningstävlingen är döpt efter sin upphovsman Paul Bocuse, världens
kanske mest berömde kock, och är en av de största och mest ansedda
matlagningstävlingarna i världen.

Sverige representeras av kocken Alexander Sjögren, som på måndag 9
januari under ledning av Gastronomi Sverige AB bjudit in
landsbygdsministern att ta del av förberedelserna inför tävlingen och
provsmaka det svenska tävlingsbidraget. Provlagningen på Gröna Lunds
restaurang Biergarten är ett tillfälle att träffa Sveriges tävlande, hans team
och den svenska Bocuse d'Or-akademien.

- Jag ser fram emot att föra samtal med några av Sveriges främsta kockar.
Vår gastronomi är viktig för Sverige som matnation och vi måste bli ännu
bättre på att främja svensk matlagningskonst, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

I Bocuse d'Or tävlar 24 av världens främsta kockar att på 5 timmar och 35
minuter tillaga en fiskrätt och en kötträtt för 14 personer. Utöver
huvudråvarorna ska varje rätt bestå av tre garnityrer och en sås, och varje
rätt måste lagas av en på förhand bestämd råvara. Kockarna har kvalificerat
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sig till Lyon genom 60 nationella uttagningar och sedan tre kontinentala
tävlingar i Sydamerika, Asien och Europa. Sverige har tidigare rönt stora
framgångar i tävlingen med guldmedalj för Mathias Dahlgren 1997, utöver
fyra silvermedaljer och en bronsplacering.

- Svensk matlagningskonst är viktigt för både vår turistnäring och vår
matexport. Internationella framgångar för vårt kocklandslag är framgångar
för oss som matnation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under besöket till Lyon ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht närvara vid
tävlingen och bevittna presentationen av det svenska tävlingsbidraget.
Utöver det ska landsbygdsministern träffa representanter för branschen och
besöka den anslutande Sirha-mässan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar emot
Parlamentariska
landsbygdskommitténs
slutbetänkande
Publicerad 04 januari 2017 Uppdaterad 04 januari 2017

I dag, den 4 januari, överlämnande den parlamentariska
landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson
utredningens slutbetänkande, För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd, till landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht. Kommittén har i sitt slutbetänkande gett
förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid.
I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att
ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utgångspunkten
har varit att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda
förutsättningar och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en
god livsmiljö.

- Det är glädjande att se att kommittén bestående av alla riksdagspartier har
tagit fram en sådan gedigen slutprodukt. Det ger styrka åt ett kvalificerat
underlag som kan bidra till en attraktiv landsbygd med jobb och tillväxt,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Det är en styrka att vi har kunnat bli överens över partigränserna både om
inriktningen och organiseringen av en nationell landsbygdspolitik och nästan
samtliga av de konkreta förslagen. Det bäddar för att kommitténs förslag kan
bli genomförda. Med den samlade kraften i de 75 förslag vi lämnar är det
möjligt att vända utvecklingen och skapa framtidstro i hela vårt land, säger
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kommitténs ordförande Johan Persson.

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att
samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi
behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i
landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela
landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Här följer några av de viktigaste förslagen ur den parlamentariska
landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan
2025.
Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja
kompetensnivån.
Fler bostäder genom landsbygdslån.
Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för
ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar emot
Parlamentariska
landsbygdskommitténs
slutbetänkande
Publicerad 02 januari 2017 Uppdaterad 02 januari 2017

Den 4 januari, överlämnar den parlamentariska
landsbygdskommittén sitt slutbetänkande, För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tid: 4 januari 2017 kl. 10.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Den parlamentariska landsbygdskommittén som består av representanter
från samtliga riksdagspartier har sedan i juni 2015 arbetat med att ta fram en
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. De överlämnar på onsdag
den 4 januari sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i
Rosenbad.

Entré sker via Kopparporten och presslegitimation krävs.

Överlämningen webbsänds via regeringen.se
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige tar plats i Högnivåforum
för livsmedelskedjan
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

Sverige har bjudits in för att ta en plats i EU-
kommissionens nya Högnivåforum för en bättre
fungerande livsmedelskedja som kommer att hållas
årligen fram till och med 2019. Sverige representeras av
Elisabeth Backteman, statssekreterare åt
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Statssekreterare Elisabeth Backteman är idag i Bryssel för att, på inbjudan
av EU-kommissionen, ta en plats i det återinrättade Högnivåforum för en
bättre fungerande livsmedelskedja. Forumet kommer att hållas årligen fram
till och med 2019.

– Som medlem kommer Sverige bland annat arbeta för bättre handelsvillkor,
regelförenkling och satsningar på forskning och utveckling, säger Elisabeth
Backteman.

– Det gläder mig att Sverige fick frågan och vi ser nu fram emot möjligheten
att få utveckla vår syn på EU:s jordbruks- och livsmedelspolitik,
kommenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Forumet samlar såväl privata som offentliga aktörer och leds av
kommissionärerna Elżbieta Bieńkowska, Phil Hogan och Vytenis
Andriukaitis. På agendan står bland annat stärkt konkurrenskraft, ökad
pristransparens och rättvisa affärsmetoder i kedjan.

Ett resultat av tidigare högnivåforum för livsmedelskedjan är den frivilliga
uppförandekod som infördes inom EU 2013, (the Supply Chain Initiative).
Hittills har över 1000 företag anslutit sig.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bidrag ges till nationellt centrum
för mathantverk
Publicerad 14 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Regeringen beslutade i dag att ge länsstyrelsen i
Jämtland 10 000 000 kr per år i bidrag för åren 2016 –
2019 för verksamheten vid Eldrimner, ett nationellt
resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och
bevara kunskap om mathantverk.
Länsstyrelsen ska genom Eldrimner samla in generell kunskap kring
mathantverk och bidra till metodutveckling inom området samt möjliggöra
ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter med berörda parter i hela
Sverige.

- En nationell samordning för att bevara och utveckla kunskap om
mathantverk krävs för att stärka svensk matkultur och livsmedelsproduktion
och -förädling. Verksamheten vid Eldrimner kommer att ha betydelse för
såväl tillväxten och utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU:s fiskeministrar är överens om
fiskekvoter i Västerhavet
Publicerad 14 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

EU:s fiskeministrar har nu enats om för Sverige viktiga
kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2017.
Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg
tas för att uppnå målen i den gemensamma
fiskeripolitiken om hållbart fiske. Besluten grundar sig
på vetenskaplig rådgivning från internationella
havsforskningsrådet.
Varje år i december fastställs på EU:s jordbruks- och fiskeråd kommande års
fiskemöjligheter för Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt. Rådet beslutade bland annat om ökade
fiskemöjligheter för torsk, gråsej, vitling, kummel, rödspätta, äkta tunga,
havskräfta och makrill medan fiskemöjligheterna för kolja och sill minskar.
För räka fastställdes en låg preliminär kvot som kommer att revideras baserat
på nya vetenskapliga råd som väntas i mars 2017.

- 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. För 2017 fortsätter infasningen av
landningsskyldigheten i Nordsjön och Skagerrak och Kattegatt med torsk,
äkta tunga och kolja och med sej, vitling och rödspätta. Detta innebär att fisk
som tidigare har kunnat kastas ut måste föras i land och avräknas kvoten
från och med 2017.

https://www.regeringen.se/


Några för Sverige viktiga fiskemöjligheter i Västerhavet för 2017 (i procent,
jämfört med 2016):

Total tillåten fångstmängd i ton

2016 2017 Ändring
i procent

Nordsjön
Torsk 33651 39220 +16,5%
Kolja 61933 33643 -45,7%
Gråsej 65696 100287 +52,6%
Vitling 13678 16003 +17%
Rödspätta 131714 129917 -1,4%
Sill 518242 481608 -7%
Makrill 895900 1020996 +14%
Skagerrak
Torsk 4807 5744 +19,5%
Kolja 3926 2069 -47,3%
Vitling 1050 1050 0
Rödspätta 11766 17639 +49,9%
Räkor 5867 3738 -36%
Äkta
tunga 391 551 +41%
Sill 51084 50740 -0.7%

Skagerrak
Kattegatt
Havskräfta 11001 12715 +15,6%
Kattegatt
Torsk
bifångst 370 525 +42%

Förutom fiskemöjligheter i Nordsjön Skagerrak och Kattegatt täcker
förordningen ett stort antal arter i Atlanten, Medelhavet och i olika vatten
utanför EU.

Förhandlingsresultatet återspeglar den positiva beståndssituation som
generellt råder i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I Medelhavet och
Keltiska sjön är dock beståndssituationen inte lika god. De svåraste frågorna
på rådsmötet kretsade därför kring de fångstbegränsningar som beslutades
för dessa områden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht förhandlar om
fiskekvoter i Bryssel
Publicerad 09 december 2016 Uppdaterad 09 december 2016

På måndag och tisdag, den 12 – 13 december, träffas
EU:s fiske- och jordbruksministrar i Bryssel för att under
rådsmötet bland annat besluta om fiskekvoterna för
Västerhavet. Även regler för ekologisk produktion
kommer att diskuteras vid mötet där landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht representerar Sverige.
Sverige har fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som ska
diskuteras då EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas på måndag. Ett
beslut om kvoterna förväntas under tisdagens möte.

Utöver fiskekvoterna i Västerhavet ska ministrarna även diskutera ekologiskt
jordbruk och märkning av ekologiska produkter.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag ska säkra likvärdiga
livsmedelskontroller
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Livsmedelskontrollerna måste bli mer likvärdiga över
landet. I dag beslutade därför regeringen att ge
Statskontoret i uppdrag att kartlägga och komma med
förslag som ska säkerställa att nödvändiga
livsmedelskontroller genomförs.
- Livsmedelskontrollerna är väldigt viktiga. Det handlar om säkra livsmedel.
Regeringen har fått signaler som stärker bilden av att kontroller fortfarande
inte utförs i tillräckligt stor utsträckning hos en del av landets kommunala
kontrollmyndigheter. För att få bättre bild av hur det ser ut och få fram
förslag på åtgärder får Statskontoret nu det här uppdraget, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Att det finns en mindre andel av landets kommuner som genomför
livsmedelskontroll i otillräcklig omfattning har tidigare uppmärksammats. Då
ingen stor förbättring har skett genom de insatser som gjorts hittills får
Statskontoret nu i uppdrag att kartlägga vilka problem och behov som finns.

Statskontoret ska analysera och lämna förslag på hur problemen kan lösas så
att kontrollmyndigheterna bättre ska kunna fullgöra sitt uppdrag på detta
område. Analysen ska även innehålla en övervägning om den statliga
styrningen behöver förändras. En anledning till att nödvändiga kontroller inte
alltid genomförs tros vara kopplad till strukturella utmaningar hos
kommunerna i fråga, som t.ex. bemanningssvårigheter, snarare än till
problem inom livsmedelskontrollen som sådan.

Denna utredning kompletterar de insatser som myndigheterna i
livsmedelskedjan gör för att utveckla livsmedelskontrollen.
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Livsmedelsverket är den centrala myndighet som leder och samordnar
kommuners och länsstyrelsers offentliga kontroller av t.ex. butiker,
restaurang och skolkök samt primärproducenter. Livsmedelsverket utför
egna kontroller på livsmedelsanläggningar så som mejerier och slakterier.

- Livmedelskontrollen ska vara likvärdig i hela landet och skydda
människors hälsa och värna om konsumenters intressen. Den ska säkerställa
att företag och andra som hanterar livsmedel följer lagstiftningen. Bristen på
likvärdighet påverkar också livsmedelsföretagens konkurrensvillkor, avslutar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2017



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsverket får stöd för
VAKA
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

I dag gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att
utreda hur den nationella vattenkatastrofsgruppen.
VAKA, ska finansieras i framtiden. Samtidigt fattade
regeringen beslut om att utöka Livsmedelsverkets
anslagskredit och därmed klarar myndigheten 2016 års
finansiering av VAKA.
- VAKA fyller en väldigt viktig funktion för svensk krisberedskap och det
ska den också fortsätta att göra. Dagens beslut både löser finansieringen på
kort sikt samtidigt som Livsmedelsverket får i uppdrag att komma med
förslag på hur en långsiktig lösning skulle kunna se ut, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

VAKA är en verksamhet som initierats av Livsmedelsverket som stöd till
kommuner och dricksvattensproducenter vid kris som rör dricksvatten.
Tidigare har verksamheten finansierats genom krisberedskapspengar från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men, egentligen får
inte sådana MSB-pengar inte gå till löpande drift.

Därför ger idag regeringen Livsmedelsverket en utökad anslagskredit som
säkerställer att Livsmedelsverket klarar sin budget för 2016. Samtidigt ger
regeringen myndigheten i uppdrag att undersöka och ge förslag på hur
VAKA:s fortsatta finansiering kan se ut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 mars 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Stora
Ensos innovationscenter i Sickla
Publicerad 30 november 2016 Uppdaterad 30 november 2016

På torsdag den 1 december är landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i Sickla, Stockholm, där han kommer
att besöka Stora Ensos nystartade innovationscenter
som bedriver utveckling av nya biomaterial och
produkter.

Tid: 1 december 2016 kl. 13.00
Plats: Stora Enso Innovation Centre, Fannys väg 1, Nacka

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer till Sickla och Stora Ensos
innovationscenter för att ta del av goda exempel på innovation som sker i
linje med målsättningen med det nationella skogsprogrammet.

Innovationscentret erbjuder goda samarbeten med universitet, högskolor och
statens ägarbolag för industriforskningsinstitut, RISE. Utöver utvecklandet
av nya innovativa produkter från biomassa jobbar centret med att ta fram
byggsystem för byggandet av flerfamiljshus i trä.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bredbandsmiljard till landsbygden
Publicerad 30 november 2016 Uppdaterad 30 november 2016

Regeringen tillför nu ytterligare pengar till utbyggnad av
bredband på landsbygden. Den här extra
bredbandsmiljarden ökar förutsättningarna för att bo,
leva och jobba i hela Sverige.
Snabbt bredband krävs för att människor och företag i hela landet ska kunna
dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Regeringen genomför därför stora
satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, i lands- och glesbygd där de
kommersiella förutsättningarna för bredbandsutbyggnad saknas.

I budgetpropositionen för 2017 kom regeringen överens med Vänsterpartiet
att göra en extra satsning på 850 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad på
landsbygden. Regeringen har nu valt att även omfördela 150 miljoner kronor
inom ramen för landsbygdsprogrammet och lägga de till den tidigare redan
utökade satsningen. Den extra bredbandsmiljarden betyder att regeringens
satsning på bredbandsutbyggnad nu uppgår till 4,25 miljarder kronor.

- Sverige har högt ställda mål för it-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att
använda oss av digitaliseringens möjligheter. För att hela landet ska kunna
vara med krävs det därför att alla på landsbygden får tillgång till snabbt
bredband. Genom att staten kompletterar de privata företagens satsningar så
kan hela Sverige få bra uppkoppling och därmed tillgång till modern
samhällsservice säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Det här är en historisk satsning och det är en rättvisefråga. Med
bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband
i hela landet, inte bara i de stora städerna och det är precis lika viktigt som
när vi en gång elektrifierade Sverige. Det är avgörande för både jobb, tillväxt
och livskvalitet., säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har även tidigare möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2
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miljarder kronor inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen.
Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska
komplettera och förstärka varandra.

Inom regionalfonden ges stöd till utbyggnad av mer övergripande
ortssammanbindande nät medan stöden inom landsbygdsprogrammet är
fokuserade på utbyggnad av bredbandsnät fram till slutanvändaren.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Vattenkraftens betydelse för
landsbygden i fokus när Sven-Erik
Bucht besöker Sundsvall
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 29 november 2016

På onsdag deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
på Föreningen svenska vattenkraftskommuner, FSV:s,
årsmöte i Sundsvall. Sven-Erik Bucht kommer bland
annat att hålla ett avslutningstal om vattenkraftens
betydelse.

Tid: 30 november 2016 kl. 13.00
Plats: Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Föreningen har 36 medlemskommuner med drygt 485 000 invånare. Syftet
med besöket är att diskutera hur verksamheten kan fortsätta utvecklas. Det
är en viktig ingrediens för att klara omställningen till förnyelsebar
energiförsörjning.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

65 miljoner i stöd till mjölkbönder
Publicerad 28 november 2016 Uppdaterad 28 november 2016

Regeringen har efter samråd med den
mjölkproducerande branschen och Jordbruksverket
kommit fram till att förmedla det extraordinära
anpassningsstödet till mjölkbönder som deltar i
kvalitetsprogram. Sverige kommer att fördela c:a 65
miljoner kronor.
Situationen för mjölkbönder har varit mycket svår de senaste åren.
Regeringen arbetar därför vidare med EU:s krisstöd (det s.k. extraordinära
anpassningsstödet) för att stärka mjölkföretagen.

I samråd med Jordbruksverket och branschen har regeringen tagit fram ett
stöd som är knutet till de producenter som deltar i kvalitetsprogram. Därmed
når stödet ut till så många mjölkbönder som möjligt. Stödet fördelas per kilo
mjölk baserat på 2016 års produktion.

- Mjölkböndernas situation är, även om marknadsutvecklingen för
mjölkprodukter är positiv med stigande priser, fortsatt mycket allvarlig. Det
är därför viktigt att stödet på 65 miljoner kronor som vi får från EU effektivt
nås av så många mjölkbönder som möjligt, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Kvalitetsprogrammen är: Norrgården, Arlagården, Svenskt Sigill, Krav,
Gefleortens gårdsprogram och Skånemejeriers gårdscertifiering.

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med de nationella bestämmelserna
för stödfördelningen.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska ny ordförande för
OECD:s jordbrukskommitté
Publicerad 25 november 2016 Uppdaterad 25 november 2016

Under tisdagen valde OECD Näringsdepartementets
OECD-samordnare och delegat Jennie Sölving
enhälligt till ordförande för organisationens
jordbrukskommitté. Sölving blir därmed den tredje
svenska ordföranden bland OECD:s kommittéer.
– OECD:s jordbrukskommitté är en viktig aktör på den globala arenan. Med
Jennie Sölving som ordförande får Sverige ytterligare möjligheter att flytta
fram positionerna i det internationella arbetet för hållbart jordbruk och säkra
livsmedel, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

OECD:s jordbrukskommitté arbetar bland annat med frågor som rör handel
med livsmedel, antibiotikaresistens, djursjukdomar, medlemsländernas
jordbrukspolitik, samt frågor kring livsmedelssvinn och vattenanvändning.
Just nu arbetar kommittén med att granska ansökarländers jordbrukspolitik
samtidigt som arbetsgruppen gör en översyn av EU:s och USA:s senaste
jordbruksreform samt riskhantering rörande djursjukdomar.

– Jennie Sölving har en gedigen och bred erfarenhet av arbetet med
internationell jordbruks- och livsmedelspolitik och det var Sölving som från
Sveriges sida drev igenom att kommittén skulle börja arbeta med
antibiotikaresistens redan 2014. Hon har i sin roll på Näringsdepartementet
inblick i ett stort antal OECD-kommittéer och kan bidra med många viktiga
perspektiv på jordbrukskommitténs arbete, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i möte med
Europaforum norra Sverige
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

I morgon håller Europaforum norra Sverige ett utökat
rapportörsmöte som landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht kommer att medverka i. Fokus för mötet är bland
annat EU:s framtida sammanhållningspolitik och EU:s
betydelse för norra Sverige.

Tid: 25 november 2016 kl. 09.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Europaforum norra Sveriges syfte är samordning av insatser från norra
Sverige gentemot EU och sprida kunskap och förankra EU-politiken i länens
kommuner och landsting.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hållbar grön tillväxt i fokus när
Sven-Erik Bucht besöker
Helsingfors
Publicerad 22 november 2016 Uppdaterad 22 november 2016

Idag och på onsdag är det nordiska samarbetet för
hållbar grön tillväxt på agendan i Helsingfors då både
det nordiska ministerrådsmötet och konferensen
Nordregio Forum hålls i staden. Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht representerar Sverige under båda
tillfällena.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reser idag den 22 november till
Helsingfors där han ska medverka i konferensen Nordregio Forum som
avslutar de nordiska statsministrarnas gemensamma initiativ "Grön tillväxt
på nordiskt vis". Initiativet är en vision om hur de nordiska länderna ska gå
från ett fossilberoende samhälle till en biobaserad ekonomi genom nära
samarbete.

Arbetet med initiativet har skett inom ramen för det nordiska ministerrådet
som också håller ett möte under onsdagen i den finska huvudstaden där
landsbygdsministern deltar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Snabbare handläggning av
jaktvapenlicenser
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

Regeringen tog idag beslut om att lyfta sekretessen på
jägarexamensregistret som hanteras av
Naturvårdsverket. Polismyndigheten kommer därmed
att enklare och snabbare kunna sköta handläggandet av
jaktvapenlicensärenden.
- Dagens beslut är bra för både jägare som ansökt om jaktvapenlicens och för
polisen som nu snabbare och med mindre resurser kan hjälpa jägarna, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hanteringen av sökta jaktvapenlicenser sköts idag på ett ineffektivt sätt då
Polismyndigheten i varje enskilt fall behöver ta kontakt med
Naturvårdsverket per telefon för att få ut uppgift om jägarexamen.
Informationen kan därefter lämnas över till Polismyndigheten efter att en
skadebedömning gjorts.

Regeringen har därför tagit ett beslut om att en sekretessbrytande
bestämmelse införs i jaktförordningen. Sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen ska därmed inte hindra att uppgift om avlagd jägarexamen
som finns hos Naturvårdsverket lämnas till Polismyndigheten i ärenden om
tillstånd att inneha vapen.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och
civilministern besöker Haparanda
och Torneå
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

På fredag 18 november besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi
Haparanda och Torneå för att ta del av det
gränsöverskridande kommunsamarbetet mellan de
båda kommunerna.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi
inleder dagen med ett besök på stadshuset i Torneå. Där träffar de Peter
Waara, kommunalråd Haparanda, och Timo Nousiainen, stadsdirektör
Torneå. Mötet kommer att handla om det gränsöverskridande
kommunsamarbetet mellan Haparanda och Torneå.

Ministrarna besöker sedan HaparandaTornio Resecentrum, de båda
kommunernas gemensamma resecentrum, som ligger vid den svensk-finska
gränsen.

Media är välkomna att delta vid besöket på HaparandaTornio Resecentrum,
Krannigatan 5, klockan 11.00.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bristande djurtransporter tas upp
på ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 11 november 2016 Uppdaterad 11 november 2016

Mellan den 14 och 15 november är landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i Bryssel för att delta i
ministerådsmötet för jordbruks- och fiskerifrågor. På
svenskt initiativ finns bättre skydd av djur under
transport på agendan.
I Bryssel träffas på måndag och tisdag EU:s jordbruks- och fiskeministrar för
att bland annat diskutera en flerårig förvaltningsplan för hållbart fiske av
bottenlevande arter i Nordsjön och fastställandet av fiskemöjligheterna i
Nordatlanten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer under mötet också att ta upp
det bristande skydd vid djurtransporter som lyfts fram i media under
sommaren. Regeringen anser att EU-länderna behöver se över sina
djurskyddslagar och se till att de befintliga efterföljs.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger
Stockholms första fiskauktion
Publicerad 10 november 2016 Uppdaterad 10 november 2016

Tidigt på fredagmorgon, den 11 november, inviger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med
Stockholms landshövding, Chris Heister, Stockholms
första fiskauktion. Från och med på fredag kommer
fiskhandlare, restauranger och grossister kunna handla
sin fisk på ett modernt och digitalt sätt.
Målsättningen med Stockholms fiskauktion är att den ska öka
förutsättningarna för ett hållbart svenskt yrkesfiske och öka utbudet av
svensk sjömat med garanterad spårbarhet. Fiskauktionen kommer att sälja
produkter som i huvudsak fångats i Stockholms skärgård, Mälaren och
Hjälmaren.

Program för Sven-Erik Buchts invigning av Stockholms fiskauktion

Tid: Fredag den 11 november, kl. 6.40
Plats: Stockholms Fiskauktion, Hallvägen 9, Johanneshov
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsstrategin i fokus på
Sthlm Food & Wine
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

I morgon deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på
mässan Sthlm Food & Wine (tidigare Mitt kök). Sven-
Erik Bucht ska berätta om arbetet med
livsmedelsstrategin och i ett samtal prata om matens roll
i politiken.
Mellan den 10 – 13 november pågår matmässan Sthlm Food and Wine på
Stockholmsmässan. Mässan, som tidigare gick under namnet Mitt kök, är
Nordens största konsumentmässa inom mat och dryck.

Program för den 10 november:
Plats: Saluhallen, Stockholmsmässan

Anförande om livsmedelsstrategin
Tid: 16.00 – 16.15

Samtal om matens roll i politiken
Tid: 16.15 – 16.30
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu får snöskotern korsa gränsen
till Norge
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

Regeringen har idag skrivit under ett avtal med Norge
som tillåter svenska snöskoterförare att korsa gränsen
mot Norge.
Under flera år har det varit problem för alla med svenskt förarbevis för
snöskoter att passera den norska gränsen eftersom Norge inte har erkänt det
svenska förarbeviset. Situationen har varit otillfredsställande eftersom det
norska förarbeviset gällt i Sverige. Regeringen har därför förhandlat fram ett
avtal med den norska regeringen som innebär att det svenska förarbeviset
också är giltigt i Norge. Med det här beslutet förenklas både snöskoterturism
till Norge och möjligheter för personer med svenskt förarbevis att söka jobb i
Norge där skoterkörning ingår.

– Avtalet ger bättre förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt i norra
Sverige. Inte minst kopplat till vinterturismen. Det ökar gemenskapen mellan
Sverige och Norge, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

– Regeringen skapar nu lika bra förutsättningar för våra svenska
snöskoteråkare för gränsöverskridande rörlighet som de norska har haft. Det
här ser vi som en självklarhet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Avtalet träder i kraft i mitten av december 2016.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anna Johansson och Sven-Erik
Bucht deltar på
Östersjöstrategiforum
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 08 november 2016

Den 8-9 november står regeringen tillsammans med
Nordiska Ministerrådet som värd för det 7:e
strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi som hålls på
Münchenbryggeriet i Stockholm. Temat för årets forum
är ”rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka
välståndet”. Infrastrukturministern samt
landsbygdsministern kommer att delta vid olika
seminarier.
Politiker från Europa samlas tillsammans med näringsliv och civilsamhället
för att diskutera frågor om Östersjöregionens framtid. Målet med forumet är
att arbeta fram en vision för regionens framtid i relation till FN:s
hållbarhetsmål 2030 med Östersjöregionalt perspektiv. Forumet pågår den 8-
9 november och innehåller workshops och seminarier om exempelvis hållbar
sjöfart i Östersjöregionen, bioekonomi, cirkulär ekonomi och hållbar turism.

Strategiforumet hålls varje år. Värdskapet roterar mellan EU:s
medlemsländer i Östersjöregionen, i nära samarbete med EU-kommissionen.
Detta är första gången som Sverige står värd för mötet. Värdskapet delas i år
med Nordiska ministerrådet.

Seminarieprogram

8 november
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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Kl. 15.00–16.20 "Saving the Baltic Sea in 20 years- Innovative Methods to
Extract the Nutrient Surplus from the Sea Water".
Kl. 16.30- 17.30 "Fashionable Bioeconomy in the Baltic Sea Region.
Biomaterials and Sustainable Fashion as Drivers for Growth".

9 november

Infrastrukturminister Anna Johansson

Kl. 14- 14.50 "Sustainability of the Shipping Industry- reaching a new
normal".
Kl. 15.00-15.50 "Cooperation on the Transeuropean Corridors in the Baltic
Sea Region".

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Kl.15.00- 15.50 "Bioenergy can Replace More Fossil Energy- How to
Release the Potential for Sustainable Bioenergy".

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regional tillväxt genom ny teknik
intresserar kommissionär Creţu
vid besök i Sverige
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

I dag träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht EU-
kommissionär för regionala frågor, Corina Creţu. Sven-
Erik Bucht och kommissionär Creţu kommer
tillsammans att besöka Västerås för att titta på
innovationsprojekt som driver regional utveckling.
EU-kommissionär Corina Creţu träffar i dag landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht på Näringsdepartementet för att därefter tillsammans resa till
Västerås. I Västerås kommer de att besöka utvecklingscentret Expectum där
skola och näringsliv kan samlas med teknik i fokus.

Corina Creţu har ansvar för EU:s regional- och strukturfonder och för att öka
fondprojektens nytta för nya jobb och tillväxt. Kommissionär Creţu och
Sven-Erik Bucht kommer också att träffa landshövdingen för Västmanland,
Minoo Akhtarzand
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

(Ny version) Den svenska
bioekonomin står för 7,1 procent
av landets BNP
Publicerad 03 november 2016 Uppdaterad 14 november 2016

En ny analys av Tillväxtanalys och Statistiska
centralbyrån visar att den svenska bioekonomin utgör
7,1 procent av landets BNP. Analysen ger regeringen
verktyg för satsningar som gör att den biobaserade
ekonomin kan växa ytterligare.
Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra naturtillgångar till
produkter, tjänster och energi. Att öka den bioekonomiska delen av svensk
ekonomi är en högt prioriterad fråga för regeringen.

Tillväxtanalys och Statistiska Centralbyrån (SCB) fick i juli 2016 därför i
uppdrag av regeringen att undersöka hur stor del av de olika sektorerna inom
svensk ekonomi som är biobaserade. Myndigheterna fick också i uppgift att
titta på hur stor del av den totala ekonomin dessa bioekonomiska sektorer
utgör i förhållande till förädlingsvärde (BNP), totala
omsättning, sysselsättning och export.

- Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog. Jag vill därför
öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi och jag ser stora
potentialer. Därför är det viktigt att vi – för första gången – har kännedom
om hur stor den här sektorn är och vilken potential den har. Genom den här
analysen vet vi mer om vilka steg vi behöver ta på kort och lång sikt, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Den svenska bioekonomin uppskattas i analysen stå för 7,1 procent av
Sveriges BNP, 11,3 procent av landets totala omsättning och 22,9 procent av
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den totala varuexporten. Antalet anställda inom bioekonomin är nästan 350
000, varav merparten arbetar inom jordbruket, vilket motsvarar 7,3 procent
av den totala sysselsättningen.

- Skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara
dominerar den svenska bioekonomin och är en nyckel för att nå målet om ett
fossilfritt Sverige. Analysen visar på den enorma potential som finns inom
det svenska skogsbruket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny utredare för översyn av
skogsvårdslagen
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Regeringen har idag beslutat att utse den tidigare
lagmannen Fredrik von Arnold till utredare för Rättslig
översyn av skogvårdslagstiftningen.
- Utredningen är viktig för att bland annat klargöra ansvarsförhållandena vid
aktivt skogsbruk. Nu får utredningen en nystart genom utnämnandet av
Fredrik von Arnold som utredare. Fredrik har höga juridiska meriter och en
mångårig erfarenhet av utredningsarbete vilket gör honom väl lämpad, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Fredrik von Arnold ska i utredningen ta fram förslag på förändringar i
skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig
lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att
utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Bakgrund: I utredningens uppdrag ligger bl.a. att

föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter
enligt skogsvårdslagstiftningen,
identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av
beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som
straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 mars 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtverket uppdras att ta fram
riktlinjer för regional
kompetensförsörjning
Publicerad 19 oktober 2016 Uppdaterad 19 oktober 2016

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i
uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till
att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och
regional nivå- samt berörda myndigheter som
exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för
yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå-
avseende vad som bör ingå i regionalt
kompetensförsörjningsarbete i alla län.
- Kompetensförsörjning är en av regeringens prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken. Uppdraget till Tillväxtverket ska hjälpa till att
stärka den nationella politikens genomslag på kompetensförsörjningsområdet
så att utbud och efterfrågan på arbetskraft regionalt bättre kan balanseras.
Detta är viktigt för en fungerande välfärd och hållbar tillväxt lokalt, regionalt
och nationellt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Inriktningen för regionalt utvecklingsansvarigas arbete inom
kompetensförsörjningsområdet har hittills varit att det ska utgå ifrån
regionala utmaningar och prioriteringar. Regeringen ser dock ett behov av att
identifiera vad som bör ingå i det grundläggande regionala
kompetensförsörjningsarbete som ska vara gemensamt för alla län, så att
länens verksamhet och resultat bättre ska kunna jämföras.

Tillväxtverket ska i sitt uppdrag utgå ifrån och beskriva nuvarande ansvar,
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uppdrag och verksamhet hos berörda aktörer inom
kompetensförsörjningsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. I
utformningen av förslaget på riktlinjer ska Tillväxtverket beakta hur den
regionala nivåns samverkan med och mellan kommuner, med näringsliv samt
med nationella myndigheter kring kompetensförsörjningsfrågor bör
utvecklas.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och länsstyrelsernas ansvar för att
stötta kommunernas mottagning av nyanlända kommer att vara en av flera
viktiga utgångspunkter för Tillväxtverkets uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kraftig minskning av torskfisket i
Östersjön
Publicerad 10 oktober 2016 Uppdaterad 10 oktober 2016

Torskfisket i västra Östersjön ska kraftigt begränsas.
Det står klart efter måndagens möte mellan EU:s
jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg, där
fiskekvoterna för 2017 för Östersjön fastställdes. På
mötet beslutades 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.
Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften så
jag tycker att det är en bra kompromiss, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter och kvoter ska beslutas i enlighet med
EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen,
dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig
förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

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
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Sill, centrala Östersjön: + 8
Sill, Rigabukten: - 11
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
Rödspätta: + 95

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om
nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-
kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig
rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht i Luxemburg för
att fastställa fiskekvoter
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

På måndag den 10 oktober möts EU:s jordbruks- och
fiskeministrar i Luxemburg för att bland annat fastställa
2017 års kvoter för torsk-, sill-, skarpsill-, lax-, och
rödspättafisket i Östersjön.
Varje år beslutas i oktober nästkommande års fiskekvoter i Östersjön efter
förslag från EU-kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på
vetenskaplig rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES.
Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bidrag för att hindra spridning av
MRSA
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Regeringen har beslutat att lämna bidrag till bransch-
och utvecklingsorganisationen Svenska Köttföretagen
AB för att täcka delar av företagets omkostnader för
kontroll av förekomst av antibiotikaresistenta MRSA-
bakterier.
Kontrollen av förekomst av antibiotikaresistenta bakterier när avelsgrisar
och sperma tas in i Sverige bedöms vara mycket lönsam ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

- Antibiotikaresistens är en ödesfråga för folkhälsan. Därför är det oerhört
viktigt att vi gör allt för att motverka spridning av de här multiresistenta
bakterierna och kontrollerna är en viktig pusselbit för att förhindra det, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bidraget är en signal på att regeringen tar frågan på stort allvar och bransch-
och utvecklingsföretaget Svenska Köttföretagen AB får därför 45 000 kronor
under 2016 för att täcka delar av omkostnaderna för kontrollerna på
området.

Svenska bönder har genom förbyggande djurhälsoarbete och god
djurhållning kunnat hålla nere antibiotikaanvändningen och svenska djur får
idag minst antibiotika i hela EU. Detta har bidragit till ett unikt gott
resistensläge bland djur i Sverige vilket är angeläget att bevara, särskilt ur ett
folkhälsoperspektiv.

Grisbesättningar i Sverige är, till skillnad från i många andra länder, fria från
MRSA. En viktig del i arbetet med att hålla svenska grisar fria från MRSA är
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den frivilliga provtagning som sker inom ramen för lantbruksnäringens egen
importkontroll (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS) när
avelsmaterial tas in från andra länder.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

OECD-studie av Sveriges
innovationssystem för jordbruket
och livsmedelssektorn
Publicerad 30 september 2016 Uppdaterad 30 september 2016

Regeringen beviljar ett bidrag om 1 000 000 kronor till
OECD för att utveckla utvärdering av styrmedel för att
stödja jordbrukets och livsmedelssektorns
innovationssystem. OECD:s utvecklingsarbete kan
stärka konkurrenskraften för svenskt jordbruk och
livsmedelssektor.
Innovation i jordbruket och livsmedelssektorn har stor potential att bidra till
både ökad produktivitet samt hållbar produktion och konsumtion. En
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad
sysselsättning och tillväxt, i hela landet, och samtidigt stärka den hållbara
utvecklingen i såväl Sverige, EU och globalt.

Mot bakgrund av detta ger därmed regeringen ett bidrag till OECD samtidigt
som Statens jordbruksverk får ett uppdrag att bistå OECD för att med
Sverige som studieobjekt utveckla utvärderingsverktyget.

OECD har tidigare gjort utvärderingar av jordbrukets innovationssystem i
Australien, Kanada, Brasilien, Nederländerna, Turkiet, Schweiz och USA.

- Regeringen vill satsa på att öka kunskapen om jordbrukets och
livsmedelssektorns innovationssystem. OECD bedriver ett viktigt
kunskapsutvecklingsarbete och detta kan bli ett värdefullt bidrag och ett bra
underlag till hur vi långsiktigt kan stärka livsmedelssektorns innovations- och
konkurrenskraft. Därför väljer regeringen nu att ge ett bidrag till OECD,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenskt deltagande och monter
på livsmedelsmässan Grüne
Woche i Berlin
Publicerad 30 september 2016 Uppdaterad 30 september 2016

Regeringen gav i början av september Business
Sweden uppdrag att i samråd med VisitSweden utforma
och genomföra ett svenskt deltagande i
jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin mellan åren
2017 – 2020. Till grund för utveckling av uppdraget
ligger konceptet ”Try Swedish”, genom vilket besökarna
får uppleva Sverige, svenska produkter och
svenskmatkultur.
Grüne Woche är en mässa med brett deltagande som samlar deltagare och
besökare från hela världen. Mässan har varje år ungefär 400 000 besökare.
Regeringen ser att mässan har potential att främja bilden av Sverige som ett
unikt destinationsmål. Den svenska närvaron kan också stärka det bilaterala
arbetet kopplat till export av svenska jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Business Sweden har fått i uppdrag att i samråd med VisitSweden ta fram ett
förslag för svenskt deltagande på mässan utifrån konceptet "Try Swedish".

- Det är väldigt glädjande att vi nu ska ha ett svenskt deltagande på Grüne
Woche. Jag har själv varit där under flera år och sett vilken utmärkt
mötesplats det är för bl.a. politiker, konsumenter och producenter. Vi vet
dessutom att Sverige är ett populärt resmål för tyska turister och med en
svensk monter på mässan tror jag att vi kan få världen intresserade av våra
fantastiska livsmedel och matupplevelser. Jag ser fram emot att få besöka
vår svenska monter och möta företag och regionala företrädare från hela
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landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För mer om Try Swedish: http://www.tryswedish.com/



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på främjarresa till
Kazakstan
Publicerad 30 september 2016 Uppdaterad 30 september 2016

På måndag den 3 oktober reser landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Kazakstans huvudstad Astana för
det första officiella besöket från Sverige på 10 år. Sven-
Erik Bucht tar på den handelsfrämjande resan med sig
en stor delegation bestående av svenska företag inom
jordbrukssektorn.
Kazakstan är ett av länderna som regeringen har pekat ut inom ramen för
exportstrategin och där det finns goda möjligheter för svenska företag att
etablera sig. Landet består till 75 % av odlingsbar yta samtidigt som endast
25 % används. Landets jordbrukssektor är också i behov av modernisering.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer under resan att träffa den
kazakiske jordbruksministern och medverka under möten mellan svenska
företag och den kazakiska regeringen och framstående företag i landet.

Den svenska delegationen består, utöver landsbygdsministern, bland andra
av Business Sweden, Alfa Laval, DeLaval, Tetra Pak och innovativa startup-
företag.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya regler för fjälljakten gynnar
jägare bosatta i Sverige
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger
möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige
företräde till småviltjakt på statens mark ovanför
odlingsgränsen och på renbetesfjällen, den så kallade
fjälljakten. Tidigare hade alla samma möjlighet till
fjälljakt i de aktuella områdena.
- Ända sedan regeringen tillträdde har vi arbetat för att åstadkomma en
långsiktigt hållbar fjälljakt. Vårt beslut om att göra det möjligt att gynna
jägare som är bosatta i Sverige kommer att minska det exceptionellt höga
trycket på småviltstammarna i fjällen, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

2007 fattade den förra regeringen ett beslut som innebar att även jägare som
inte var bosatta i Sverige skulle få samma tillträde till fjälljakten som de
svenska jägarna. Det ledde till ett oacceptabelt högt jakttryck på
småviltstammarna i fjällen. Det ledde även till att jägare bosatta i Sverige
många gånger inte har fått möjlighet att jaga i de områden där de bor.

Genom ändringen ges länsstyrelserna, som beslutar om jakträttsupplåtelser,
förbättrade möjligheter att balansera jakttrycket i den svenska fjällvärlden.
Jägare som har närmare anknytning till Sverige ska även kunna få företräde
till denna jakt. Ändringen i rennäringsförordningen träder i kraft den 1 april
2017 och de nya reglerna tillämpas från 2017 års jakt.

Fakta

Fram till den 1 juli 2007 gällde enligt 3 § rennäringsförordningen ett krav på
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fast bosättning i Sverige för rätt till upplåtelse av småviltsjakt på statens
mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Bosättnings- och
folkbokföringskraven togs bort genom ett regeringsbeslut om ändringar i
förordningen och föreskrifterna, vilka trädde i kraft den 1 juli 2007.

Genom den nu genomförda ändringen föreskrivs att rätt till sådan
småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen
som inte bedrivs yrkesmässigt ska upplåtas till den som är fast bosatt i
Sverige, eller den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges
internationella åtaganden om etableringsfrihet, den fria rörligheten för
kapital, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som
därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige. Med närmare
anknytning till Sverige avses att personen i fråga äger en fastighet i Sverige,
bedriver företagsverksamhet i Sverige, har anställning i Sverige eller
liknande. Rätt till småviltsjakt får även upplåtas till någon annan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff när Carl XVI Gustaf och
Sven-Erik Bucht besöker hållbart
skogsbruk i Västernorrland
Publicerad 26 september 2016 Uppdaterad 26 september 2016

Onsdagen den 28 september reser Hans Majestät
Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till
Västernorrland. Fokus för besöket är hållbar
skogsindustri och dess framtida möjligheter att förädla
råvaran. De kommer bland annat besöka Domsjö
Fabriker, Mondi Dynäs AB och SP Processum.
För mer information och anmälan kontakta Maria Soläng, pressekreterare
hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sista anmälningsdag måndag 26/9.
Se kontaktuppgifter och program nedan.

Se program här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/carl-
xvi-gustaf-och-sven-erik-bucht-besoker-hallbart-skogsbruk-i-vasternorrland/
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Carl XVI Gustaf och Sven-Erik
Bucht besöker hållbart skogsbruk i
Västernorrland
Publicerad 23 september 2016 Uppdaterad 23 september 2016

Onsdagen den 28 september reser Hans Majestät
Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till
Västernorrland. Fokus för besöket är hållbar
skogsindustri och dess framtida möjligheter att förädla
råvaran. De kommer bland annat besöka Domsjö
Fabriker, Mondi Dynäs AB och SP Processum.

Plats:

Program:

10.30-12.00 Besök på pappersbruket Mondi Dynäs i Väja, Kramfors för en
genomgång av fiberns väg från ved till massa och papper.

12.30-13.00 Besök på Box Destilleri i Bjärtrå och visning av företagets
produktion och satsning på besöksnäringen.

14.00-15.00 H.M. Konungen och landsbygdsministern tar sig ut på
skogsexkursion mellan Bjärtrå och Träsk för att tillsammans med P-O
Wedin, vd Sveaskog, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, och
Gunnar Holmgren, landshövding Västernorrland, titta på hållbart skogsbruk.

16.00-17.30 Besök på Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik där
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H.M. Konungen och landsbygdsministern får ta del av hur det tidigare
massabruket utvecklats till ett modernt bioraffinaderi.
Bioraffinaderiinitiativet SP Processum och dess medlemsföretag Sekab,
MoRe Research och Akzo Nobel visar och berättar om framtidens produkter
och hur de kan ersätta fossilt baserade produkter i övergången till den
framtida bioekonomin.

Media är välkomna att delta vid skogsexkursionen samt mellan 16.00 och
17.00 under besöket på Domsjö. 16.20-16.30 finns det möjlighet att ställa
frågor till H.M. Konungen och landsbygdsministern. Under dagen kommer
det också att finnas särskilda fototillfällen. Presslegitimation krävs.

För mer information och anmälan kontakta Maria Soläng, pressekreterare
hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sista anmälningsdag måndag 26/9.
Se kontaktuppgifter nedan.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Fiskeförbud i delar av Bratten för
skydd av känsliga arter och miljöer
Publicerad 23 september 2016 Uppdaterad 23 september 2016

EU-kommissionen har på regeringens begäran antagit
fiskeregleringar för det skyddade marina området
Bratten i Skagerrak. Regleringarna, som ska träda i kraft
i november, har utformats för att säkra Brattens unika
livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än
nödvändigt.
Regeringen lämnade tillsammans med Danmark och Tyskland in ett förslag
om en fiskereglering för Bratten, som ligger i svensk ekonomisk zon, till EU-
kommissionen i juni. Förslagen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra
Götaland i nära samråd med yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten har
sedan samrått med Danmark och Tyskland om åtgärderna.

- I Bratten finns unika livsmiljöer, inte minst olika sorters koraller, som är
viktiga att skydda. Det är glädjande att kommissionen nu antagit det svenska
förslaget. Jag hoppas att det här beslutet kan bli vägledande i liknande
processer i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog.

Regleringen betyder att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för
att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000
hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar
alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning.
Dessutom införs en tätare rapportering från fiskefartygen för att säkerställa
att de stängda områdena respekteras.

- De här förslagen har en bred enighet och är väl förankrade. Det svenska
yrkesfisket har haft en konstruktiv ingång i detta arbete och tar ett ansvar för
att fiska på ett hållbart sätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ansvarar för att
kontrollera att reglerna följs och att de stängda områdena respekteras.

Bratten är ett Natura2000-område och även rapporterat som ett marint
skyddat område till Ospar-konventionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker HaV och
fiskeväg i Göteborg
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

På onsdag den 21 september gör landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht ett studiebesök på Havs- och
vattenmyndigheten, HaV, i Göteborg för att diskutera
myndighetens aktuella frågor.

Tid: 21 september 2016 kl. 11.10 till kl. 14.00
Plats: Gullbergs Strandgata 15, Göteborg

Generaldirektör Jakob Granit med medarbetare på HaV tar på onsdag emot
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att bland annat diskutera förvaltning
av lax, landningsskyldighet och fördelning av fiskemöjligheter, marina
skyddade områden och system för spårbarhet av fiskprodukter.

Sven-Erik Bucht beger sig därefter tillsammans med myndighetspersonal ut
till Säveån i Lerums kommun där de ska titta på den nya fiskevägen som
låter lax och ål att passera Hedefors kraftverk oskadda.

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig miljömyndighet som jobbar för att
skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med Sven-Erik Bucht i
Jönköping om 2017 års
budgetproposition
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

På tisdag den 20 september bjuder landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht in till pressträff söder om Jönköping på
restaurang Tabergstoppen. Landsbygdsministern
kommer där att presentera regeringens
budgetproposition för 2017.

Tid: 20 september 2016 kl. 15.00
Plats: Tabergstoppen, Tabergs Topp 1, Taberg
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff när Sven-Erik Bucht
landar i Växjö med
budgetproposition 2017
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

På tisdag den 20 september bjuder landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht in till pressträff på Växjö flygplats där
han kommer att presentera regeringens
budgetproposition för 2017.

Tid: 20 september 2016 kl. 11.00
Plats: Växjö Småland Airport
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt 3R-centrum för bättre
djurskydd
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15
miljoner kronor årligen 2017–2020 till
kompetenscentrum för 3R-frågor. Verksamheten ska
bidra till att stärka djurskyddet genom samordning och
kompetensutveckling på djurförsöksområdet. Centret
ska också stödja de djurförsöksetiska nämnderna i
frågor om alternativa försöksmetoder.
Området för alternativa metoder till djurförsök, 3R-frågor (från engelskans
replace, reduce och refine) är brett och omfattar många olika slag av
verksamheter med ett flertal aktörer inblandade.

För att arbetet med alternativa metoder till djurförsök ska förbättras krävs
det att berörda parters, såsom myndigheter, universitet och högskolor,
forskningsfinansiärer och organisationer, erfarenheter och kompetens tas
tillvara och att ett effektivt samarbete dem emellan utvecklas.
Jordbruksverkets nyinrättade 3R-centrum har till uppgift att koordinera 3R-
frågorna i landet.

- Sverige är ett föregångsland vad det gäller djurskydd men det går ändå
alltid att förbättra och därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan
komma i gång ordentligt med verksamheten för att minska behovet av
djurförsök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

3R-centret kommer att:

Samordna och utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Se till att berörda parters kompetens och erfarenhet tas till vara.
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Stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till
djurförsök.
Samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder.
Medverka i beredningen av de statliga forskningsanslagen riktade till
området.

De medel som föreslås till riksdagen kommer vara betydelsefulla för att
säkerställa en ansvarsfull användning av försöksdjur enligt de 3R:ns
principer. Förstärkningen bidrar inte bara till ett stärkt djurskydd för
försöksdjuren, utan bidrar också till forskningsutvecklingen. 3R-centret är
också en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som
används för vetenskapliga ändamål.

3R står för:

Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder
som inte inkluderar djur.
Reduction – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med
data från en mindre mängd använda djur.
Refinement – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta
och obehag hos försöksdjuren.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
BillerudKorsnäs i Kalix
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

På måndag den 19 september träffar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht koncernledningen
för förpackningsindustriföretaget BillerudKorsnäs på
Karlsborgsverket utanför Kalix.

Tid: 19 september 2016 kl. 13.00 till kl. 14.00
Plats: Portvakten, Karlsborgsverken, Karlsborg

BillerudKorsnäs är en världsledande koncern inom nyfiberbaserade
förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Bolaget har
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och har nära 4
200 anställda runt om i världen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att träffa koncernledningen
och bruksledningen för att bland annat diskutera regional konkurrenskraft
och bioekonomins utveckling. Besöket avslutas med en guidad tur på
Karlsborgsverket.

Media är varmt välkommen att medverka under den guidade turen.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
höstbudgeten 2016
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

(Ny version) Finansminister Magdalena Andersson
kommer att presentera höstbudget 2016 på en
presskonferens tisdag den 20 september klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Norrköping

Motala

Kontaktperson: Therese Knapp, tel 072 733 38 57

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Luleå
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Kontaktperson: Natali Sial, tel 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

09:00: Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, tel 072 543 84 87 och Miriam Abu Eid,
tel 072 216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Gävle

Kontaktperson: Anna Söderström, tel 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Västerås

Borlänge

Kontaktperson: Peter Skeppström, tel 072 556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlstad

Karlskoga

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, tel 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Eskilstuna



Kontaktperson: Victor Harju, tel 072 504 36 70 och Fredrik Persson, tel 072
214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Skärholmen

Kontaktperson : Kristoffer Talltorp, tel 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, klimat- och miljöminister

Lund

Kontaktperson: Hanna Björnfors, tel 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Anna Johansson, infrastrukturminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Adriana Haxhimustafa, tel 070 266 31 05

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Jönköping

Växjö

Kontaktperson: Maria Soläng, tel 072 206 19 47

Socialdepartementet

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristianstad



Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, tel 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Södertälje

Kontaktperson: Helena Paues, tel 072 209 45 20



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
naturbruksskola i Piteå
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

På fredag den 16 september är landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i Piteå för att besöka PiteBo AB, Böle
Potatis och Grans Naturbruksgymnasium.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder med att besöka det kommunala
bostadsföretaget PiteBo AB för att diskutera kommunens bostadsbyggande i
tätort och på landsbygd. Sven-Erik Bucht besöker sedan Böle Potatis för
samtal om förutsättningar för företagare i jordbrukssektorn. Det sista stoppet
blir på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn där det blir samtal om bland
annat naturbruksskolornas framtid och utvecklingsmöjligheter.

Media är välkomna att delta under hela dagen.

Program för den 16 september:

PiteBo AB
Tid: Kl. 08.30
Plats: Hamngatan 40, Piteå

Böle Potatis
Tid: Kl. 10.00
Plats: Bölevägen 4, Böle

Grans Naturbruksgymnasium
Tid: 11:30
Plats: Gran 16, Öjebyn
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En utökad satsning på bredband i
hela landet
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 09 september 2016

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att
landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850
miljoner under 2017-2020 för bredbandssatsningar.
Satsningarna ska göras i områden där förutsättningar
för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet har regeringen tidigare avsatt totalt
3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Detta befintliga stöd ökas nu
med 850 miljoner kronor under 2017-2020 och kommer därmed att uppgå till
totalt 4,1 miljarder kronor.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i
bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna
satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade
förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Snabbt bredband är en vital del av det moderna samhället och en
förutsättning för att människor ska kunna flytta till och bo kvar på
landsbygden. Det är därför glädjande att kunna förstärka regeringens tidigare
satsning på 3,25 miljarder kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet
med ytterligare 850 miljoner kronor, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Regeringen har även tidigare möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2
miljarder kronor inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen.
Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska
komplettera och förstärka varandra.
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Inom regionalfonden ges stöd till utbyggnad av mer övergripande
ortssammanbindande nät medan stöden inom landsbygdsprogrammet är
fokuserade på utbyggnad av bredbandsnät fram till slutanvändaren.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff: Inbjudan till pressfika
med Sven-Erik Bucht och Peter
Eriksson
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 09 september 2016

Idag kl. 9.00 befinner sig landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht och bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson i byn Övermorjärv i Kalix där de kommer att
presentera den utökade satsningen på bredband inom
ramen för den kommande budgetpropositionen för
2017. Budgetpropositionen bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet

Tid: 9 september 2016 kl. 09.00
Plats: Bagarstugan i Övermorjärv, Kalix kommun

-
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Skogsprogrammets arbetsgrupper
leder in arbetet i ett nytt skede
Publicerad 01 september 2016 Uppdaterad 01 september 2016

I dag, den 1 september, överlämnade ordförandena och
representanter för de fyra arbetsgrupperna i nationella
skogsprogrammet vid en pressträff sina fyra
underlagsrapporter till landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.
- I ett hållbart och aktivt brukande av våra skogar finns svar på stora
samhällsutmaningar. Det är genom samverkan mellan offentliga aktörer,
näringsliv och akademi som det skapas nya, innovativa lösningar som stärker
konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Ordförandena och deras arbetsgrupper har gjort ett väldigt bra arbete och
jag är övertygad om att deras strategiska rekommendationer och förslag
kommer att föra skogspolitiken framåt, avrundar Sven-Erik Bucht.

Hösten 2015 inledde arbetsgrupperna sitt arbete med att ta fram underlag
med förslag till strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag.
Arbetsgrupperna presenterade vid årsskiftet en lägesrapport för sitt arbete
med trendspaning och omvärldsanalys. De trender och sammanställningar
som presenterades då har reviderats och byggas på med bl.a. tillgångar, mål
samt strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag.

Arbetsgruppernas underlagsrapporter kommer nu att skickas ut på remiss.
Regeringen kommer därefter att utforma ett skogsprogram under 2017 med
viktiga utgångspunkter i underlagen och inspelen som inkommit till
skogsprogrammets arbete. En handlingsplan kommer även att utformas.
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Skogsprogrammet ska vara en långsiktig strategi för att uppnå visionen och
det är viktigt att man arbetar långsiktigt över mandatperioder.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht reser till Frankrike
för diskussioner om framtidens
gemensamma jordbrukspolitik
inom EU
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar på torsdag
och fredag denna vecka tillsammans med andra
jordbruksministrar i ett arbetsmöte. De ska tillsammans
med Frankrikes jordbruksminister diskutera den
framtida utformningen av den gemensamma
jordbrukspolitiken, CAP.
- Brexit innebär förändringar för EU-samarbetet och det är viktigt att Sverige
är aktiv och pådrivande i diskussionerna om den framtida utformningen av
den gemensamma jordbrukspolitiken, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att tillsammans med ett 20-tal
andra jordbruksminister inom EU att samlas i Tours i Frankrike för att ta upp
frågor som är viktiga för att CAP ska kunna bidra till en motståndskraftig,
konkurrenskraftig och uthållig jordbrukssektor.

- Betydelsen av en effektiv och väl fungerande jordbrukspolitik är större en
någonsin i en värld där behovet av högkvalitativa och säkra livsmedel
kommer att öka. Samtidigt behöver vi ställa om till en biobaserad
samhällsekonomi med minsta möjliga klimatpåverkan. Behovet av
långsiktighet, stabilitet och en enklare CAP är avgörande för företag om de
ska våga investera och göra satsningar i linje med målen i den kommande
svenska livsmedelsstrategin. Det är därför viktigt att peka ut den framtida
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policyutvecklingen för CAP så tidigt som möjligt, fortsätter
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Hösten 2015 inledde Näringsdepartmentet ett arbete för att förbereda
svenska ståndpunkter om EU:s framtida jordbrukspolitik i ett långsiktigt
perspektiv (2030) och vilka förändringar som bör göras ett kortare
perspektiv (efter 2020). Genomförda analyser har presenterats under våren i
den referensgrupp som är knuten till projektet.

Regeringens slutsatser kommer att presenteras under hösten.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht siktar in sig på vilt
vid besök i Blekinge
Publicerad 29 augusti 2016 Uppdaterad 29 augusti 2016

På tisdag den 30 augusti kommer landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht att besöka Blekinge för att titta närmare
på naturturism och viltbruk. Sven-Erik Bucht kommer
även att träffa lantbrukare och företrädare för
vindkraftsprojektet Blekinge Offshore.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder sitt besök i Blekinge med att
besöka Johannishus Gods där det bedrivs både jord- och skogsbruk samt
viltförvaltning. På agendan under besöket finns frågor som rör
viltförvaltning, jakt och förädling av viltkött.

Efter Johannishus Gods bär det för landsbygdsministern av till Eriksberg Vilt
& Natur där restaurang- och hotellverksamhet bedrivs tillsammans med en
viltpark. Under besöket på Eriksberg kommer t.ex. frågor kring viltets
betydelse för naturvård att diskuteras.

Dagens avslutas på Högtofta skola i Sölvesborg där Sven-Erik Bucht
kommer att träffa lokala lantbrukare och få information om
vindkraftprojektet Blekinge Offshore.

Media är välkomna att medverka under hela dagen

Program för tisdag 30 augusti:

Johannishus Gods
Tid: Kl. 09.45
Plats: Johannishus Gods, Möllerydsvägen 11, Johannishus
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Eriksberg Vilt & Natur
Tid: Kl. 12.10
Plats: Eriksberg, Guöviksvägen 353, Trensum

Högtofta skola
Tid: Kl. 16.00
Plats: Högtofta skola, Bjärarydsvägen 295, Sölvesborg

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Skogsnäringen i fokus när Stefan
Löfven och Sven-Erik Bucht
besöker Västernorrland
Publicerad 29 augusti 2016 Uppdaterad 29 augusti 2016

På onsdag den 31 augusti besöker statsminister Stefan
Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Västernorrland. Fokus är skogsindustrins betydelse för
jobb och tillväxt.
Statsministern och landsbygdsministern inleder besöket i Örnsköldsvik där de
besöker Holmens skogar för samtal om hållbart skogsbruk.

Senare på eftermiddagen besöker de även Domsjö Fabriker som förädlar
virkesråvara till specialcellulosa, lignin och etanol samt SP Processum som
stödjer forskning på bioraffinaderiområdet.

Dagen avslutas med att statsministern talar på ett öppet möte i Folkets Hus
Gnistan i Örnsköldsvik.

Program:

Besök i Holmens skogar

Tid: 11.00
Plats: Väg mot Björna från Örnsköldsvik

(För vägbeskrivning kontakta Jeanette Tretten, marknads- och
kommunikationschef på Holmen Skog, 0703-86 04 06.)

Media är välkomna att delta och statsministern är tillgänglig för frågor mot
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slutet av besöket.

Besök på Domsjö Fabriker och SP Processum

Tid: 14.00
Plats: Hörneborgsvägen 17, Domsjö

Media är välkomna att vara med under besöket, men endast för att
fotografera.

Tal vid öppet möte

Tid: 18.30

Plats: Folkets Hus Gnistan, Björnavägen 68, Örnsköldsvik

Statsministern talar vid ett öppet möte i Folkets Hus Gnistan, Örnsköldsvik.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger ny
glesbygdsmack
Publicerad 17 augusti 2016 Uppdaterad 17 augusti 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker i morgon,
den 18 augusti, Hakkas i Gällivare kommun för att
klippa bandet och inviga byns nya andelsmack som ska
ge nytt bränsle till orten.
Invigning och anförande av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tid: Torsdag den 18 augusti, kl. 16.00
Plats: Kalixvägen 2, Hakkas. Hakkas södra infart vid E 10.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht håller tal på
Sveriges största mässa
Publicerad 10 augusti 2016 Uppdaterad 10 augusti 2016

På fredag den 12 augusti kommer landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht att besöka Piteå och norra
Skandinaviens största besöksmässa, Stora Nolia.
Landsbygdsminister kommer där att hålla ett tal om de
gröna näringarna.
Stora Nolia hålls under nio dagar vartannat år i Piteå och vartannat i Umeå.
Under förmiddagen den 12 augusti kommer landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht till mässan för att besöka utställningsmontrar och hålla ett anförande
om de gröna näringarna.

Anförandet:
Tid: Fredag den 12 augusti, kl 11.45
Plats: Stora scenen, Noliagatan 1, Piteå
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Proposition om vildsvin och
viltskador överlämnas till
riksdagen
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Propositionen Vildsvin och viltskador (2015/16:199)
lämnas i nästa vecka till riksdagen. I propositionen
föreslås att det i jaktlagen ska anges att regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om förbud mot eller villkor för att ge foder till
vilda djur som inte hålls inhägnade. Det föreslås även
att det i jaktlagen föreskrivs att mål i domstol om jakt
efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas
skyndsamt.
Under senare år har utfodring av främst klövvilt som vildsvin och hjort blivit
vanligare och förekommer året runt. Att lägga ut foder till viltet kan medföra
problem även om födan i sig inte är skadlig. Sker utfodringen med för
mycket foder kan det bidra till växande viltpopulationer. Utfodring på
olämpliga platser kan orsaka att närliggande jordbruk drabbas av skador. Vilt
är också i stor omfattning inblandat i trafikolyckor. Under 2015 uppgick
antalet olyckor med vildsvin till drygt 4 200.

– Vi kan med detta tillägg i jaktlagen reglera omfattningen av de skador som
viltet orsakar på jordbruket och skogsbruket och begränsa antalet
trafikolyckor där vilt är inblandat, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Länsstyrelserna kommer enligt förslaget att ha ansvar för tillsynen av
reglerna.
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Ett skyndsamhetskrav för domstolshandläggningen av mål om jakt på de
stora rovdjuren kan ha en viktig funktion för att påskynda handläggningen av
mål om både skyddsjakt och licensjakt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2016.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht har beslutat att entlediga
Charlotta Riberdahl
Publicerad 13 juli 2016 Uppdaterad 13 juli 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har beslutat att
entlediga Charlotta Riberdahl från uppdraget som
särskild utredare i utredningen om rättslig översyn av
Skogsvårdslagstiftningen. Skälet är att förtroendet
brustit efter vissa uttalanden som Charlotta Riberdahl
gjorde i Almedalen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

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

I dag gav regeringen 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
som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller t.ex. 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.

- I Sverige producerar vi livsmedel utifrån en ambitiös djurskyddslagstiftning
och svenska bönder åstadkommer världens bästa djurvälfärd. Samtidigt kan
våra barn, äldre och sjuka serveras offentlig mat från leverantörer som inte
förhållit sig till den ambitiösa djurskyddsnivån vi faktiskt har i Sverige vid
produktionen. Det är därför glädjande att regeringen idag kan presentera
uppdraget till Upphandlingsmyndigheten. Genom att höja kompetensnivån
inom det här området försäkrar vi oss om att skattebetalarna ges värde för de
betalda skatterna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
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Upphandlingsmyndigheten får 500 000 kronor under 2016 för att genom
informationsspridning och branschdialog utveckla kompetensen inom
livsmedelsupphandling. Regeringen avser även att ge myndigheten
ytterligare 2 miljoner per år fram till 2018. Myndigheten ska lämna en
delredovisning i februari 2018 och slutredovisa uppdraget senast den 28
februari 2019.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 01 juli 2016

Näringsdepartementets statsråd medverkar under
Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang.
Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-
politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt,
samt transporter och infrastruktur.
Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Anna Johansson

"Har vi för mycket järnväg i Sverige?", Naturskyddsföreningen
Måndag 4 juli kl. 10.00-10.40
Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3
"Arlanda visionen om Sveriges nya stad", Swedavia m.fl.
Måndag 4 juli kl. 14.00-14.30
Plats: Gate Almedalen, Strandgatan 6
Seminarium Svenskt Näringsliv
Tisdag 5 juli kl. 9.00-10.30
Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3
Dialogmöte om hållbara godstransporter
Tisdag 5 juli kl. 13.00-14.00
Plats: Maritima mötesplatsen, Gotlandsbolagets trädgård i Visby, Hamngatan
1
"Fler vägar för mer bostäder", Skanska
Onsdag 6 juli kl. 9.30-10.15
Plats: Rostockergränd 4, Skanskas trädgård
"Fossilfritt och transportsmart", Bil Sweden
Onsdag 6 juli kl. 14.00-14.45
Plats: Cramérgatan 3, sal B25
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Peter Eriksson

"Så bygger vi bort bostadskrisen", Växjö kommun
Måndag 4 juli kl. 9.00- 9.45
Plats: Westanders trädgård, Södra kyrkogatan 13
"Dags för en ny social bostadspolitik", Veidekke
Måndag 4 juli kl. 10- 11.15
Plats: Clarion Wisby Hotell, Strandgatan 6
"Bredbandsutbyggnaden - utmaningar och möjligheter till
effektivisering", Svenska Trådlösa Fiberleverantörer
Måndag 4 juli kl. 14.00- 14.55
Plats: Korsgatan 6, innergården
"Kan bioekonomin bli en motor för hållbart samhällsbyggande?", Stora
Enso
Måndag 4 juli kl. 15.00- 16.00
Plats: Donners plats 2
"Byggprocessen står för 75–80% av klimatutsläppen för ett nytt hus –
hur påverkar det oss?", Veidekke
Tisdag 5 juli kl. 10.00-12.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
"Allmännyttan och bostadsbyggandet", Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretag (SABO)
Tisdag 5 juli kl. 14:00 - 14:30
Plats: Strandgatan 17, trädgård

Sven- Erik Bucht

"Matkassen 2030", Axfood
Tisdag 5 juli kl. 09.00-09.45
Plats: Fysiken (Hälsodalen), S:t Hansplan 2
"Klimatneutral eller fossiloberoende?", Future Forests och SLU
Tisdag 5 juli kl. 12.00-13.00
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3
"Livsmedelsstrategin kan få ett lyft med innovationer för lantbruket",
Lantmännen och LRF
Tisdag 5 juli kl. 13.15- 13.55
Plats: Mellangatan 7
"Hur kan skogsindustrin bidra till att Sverige blir en världsledande
bioekonomi?", Stora Enso
Tisdag 5 juli kl. 14.00- 14.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
"Når livsmedelsstrategin ända fram till bordet?", Svensk



Dagligvaruhandel
Tisdag 5 juli kl. 15.00-16.00
Plats: Campus Gotland E35, Cramérgatan 3
"Hur mycket är bioekonomin värd?", Skogsindustrierna
Tisdag 5 juli kl. 16.30- 17.30
Plats: Restaurang Vinäger, Hästgatan 2
"Mat och klimat utan konflikt och katastrof?", We Effect
Torsdag 7 juli kl. 08.00- 08.45
Plats: Sidas torg, Donnersgatan 6
Paneldiskussion kring service på landsbygden, Hela Sverige ska leva
Torsdag 7 juli kl. 13.40- 14.10
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i Nordiska
ministerrådet i Åbo
Publicerad 28 juni 2016 Uppdaterad 28 juni 2016

På onsdag den 29 juni möts de nordiska ministrarna för
fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk
(MR-FJLS) i Åbo. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representerar Sverige under mötet, som är en del av det
finska ordförandeskapet.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hans nordiska ministerkollegor
kommer under mötet i Åbo att bland annat diskutera en vägkarta för blå
bioekonomi i Norden, nordiska möjligheter inom livsmedelsexport och det
gemensamma arbetet mot antibiotikaresistens.

Ministrarna kommer också att diskutera de nordiska ländernas nya
skogsstrategier.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ekologiskt jordbruk och fiske
diskuteras på ministerrådsmötet i
Luxemburg
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

På måndag den 27 juni är landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Luxemburg för att delta i EU:s jordbruks-
och fiskerådsmöte. Hållbar förvaltning av externa
fiskeflottor samt ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter är några av huvudpunkterna
under ministerrådsmötet.
De europeiska jordbruks- och fiskeministrarna samlas i början av nästa
vecka för att under två dagar diskutera bland annat marknadssituationen för
Europas mjölkbönder. Ministrarna kommer även under mötet att ta del av en
lägesrapport om ett förslag till förordning om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter som ska göra det lättare för EU:s
jordbrukare att övergå till ekologiskt jordbruk.

Ministrarna kommer även att diskutera kommissionens meddelande om
fiskemöjligheter för 2017.

Rådet förväntas även att komma överens om ett förslag till förordning om
hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. Målet med förslaget är att bättre
svara mot den gemensamma fiskeripolitiken genom tydligare förvaltning av
de tillstånd som ges fiskande EU-fartyg utanför EU:s vatten och
tredjelandsfartyg inom EU:s vatten.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagrådsremiss om vildsvin och
viltskador
Publicerad 21 juni 2016 Uppdaterad 21 juni 2016

I en lagrådsremiss som lämnats till Lagrådet den 16 juni
föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller
villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Det
föreslås även att det i jaktlagen föreskrivs att mål om
jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska
handläggas skyndsamt.
Viltet orsakar årligen omfattande skador på jordbruket och skogs¬bruket.
Vilt är också i stor omfattning inblandat i trafikolyckor. Kostnaderna för
jord- och skogsbruket, liksom de samhällsekonomiska kostnaderna till följd
av trafikolyckor, är stora.

Under senare år har utfodring av främst klövvilt som vildsvin och hjort blivit
vanligare och förekommer året runt. Utfodringen kan medföra problem även
om födan i sig inte är skadlig. Sker utfodringen med för mycket foder eller på
olämpliga platser kan närliggande jordbruk drabbas av skador.

- Med det här beslutet minskar vi omfattningen av de skador som viltet
orsakar på jordbruket och skogsbruket. Vi begränsar även antalet
trafikolyckor där vilt är inblandat, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Syftet är att besluten i normalfallet ska kunna överprövas i sak i
förvaltningsrätten och att kammarrätten ska hinna ta ställning till frågan om
prövningstillstånd före den beslutade jakttiden så att beslutet kan verkställas

https://www.regeringen.se/


om förutsättningar för skyddsjakt eller licensjakt finns.

- Nu tar vi ytterligare ett steg mot ett stabilt system för licensjakt och
skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn i och med att mål kring
detta ska hinna hanteras innan den beslutade jakttiden inleds, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2016.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Annica Sohlström ny
generaldirektör för
Livsmedelsverket
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

Regeringen har idag utnämnt Annica Sohlström till
generaldirektör och chef för Livsmedelsverket. Hon har
varit tillförordnad generaldirektör sedan december
2015. Före det var hon generalsekreterare vid Forum
Syd i fem år.
– Jag är mycket glad för att Annica Sohlström har tackat ja till att vara
generaldirektör för Livsmedelsverket. Det betyder att myndigheten får ännu
bättre förutsättningar för att vara en väl fungerande myndighet. Annica
Sohlström har stor erfarenhet från myndighetens verksamhet och är en
mycket kompetent person, jag är övertygad om att hon kommer att göra ett
gott arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Annica Sohlströms bakgrund

Annica Sohlström har, förutom att vara chef vid Forum Syd, varit
avdelningschef vid Livsmedelsverket i fyra år och forskningssekreterare vid
SIDA. Hon är docent i nutrition vid Linköpingsuniversitet och innehar en
doktorsgrad i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Skåne
för att inviga en ny genbank vid
SLU i Alnarp och träffa
Findusodlare
Publicerad 13 juni 2016 Uppdaterad 13 juni 2016

På onsdag den 15 juni är landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i Skåne där han kommer att inviga en genbank
där nära 2 200 olika växtsorter ska bevaras för
framtiden. Landsbygdsminister kommer också att träffa
Findusodlare för ett samtal om nedläggningen av
Findus i Bjuv.
Sven-Erik Bucht börjar sitt besök i Skåne med ett besök hos Findusodlare i
Svedala för att lyssna till hur odlarna och det skånska jordbruket i stort
påverkas av den planerade nedläggningen av Findus i Bjuv.

I Alnarp på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) trädgårdscentrum kommer
landsbygdsministern inviga en genbank för vegetativt förökade
trädgårdsväxter. Genbanken är resultatet av ett mångårigt samarbete inom
det nationella Programmet för odlad mångfald (POM) vars syfte är att
bevara och hållbart använda kulturväxter och deras genetiska resurser.

För intervjuförfrågan kontakta pressekreterare Adriana Haxhimustafa

Program:

Besök hos Findusodlaren Tomas Andersson
Tid: Onsdag den 15 juni, kl. 10.00
Plats: Klörupsvägen 15, Svedala
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Invigning av genbank vid SLU Alnarp
Tid: Kl. 12.00
Plats: Kungsgårdsvägen, Alnarp

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar i
högnivåmötet EAT Stockholm
Food Forum
Publicerad 10 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

På måndag den 13 juni medverkar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i den årliga internationella
högnivåkonferensen EAT Stockholm Food Forum.
Sven-Erik Bucht kommer under konferensen att bland
annat ha ett möte med EU-kommissionären Vytenis
Andriukaitis. Landsbygdsministern kommer även att
delta i en paneldiskussion om samarbeten över
nationsgränser i frågan om antibiotikaresistens ur ett
nordiskt perspektiv.
Varje vår håller EAT ett högnivåmöte i Stockholm där ledande politiker,
forskare och näringslivsföreträdare samlas för att dela kunskaper, diskutera
utmaningar och möjligheter som anknyter till mat, hälsa och hållbarhet.
Fokus för årets konferens ligger på konsumtions- och produktionsmönster,
städer, ansvar, teknologi och innovation inom livsmedelssektorn.

Landsbruksminister Sven Erik Bucht ska delta vid den session som kallas
The Innovators: Breaking Down Silos. Sessionen inleds med ett anförande av
Costa Ricas före detta president José Maria Figueres, som ska prata om
vikten av innovatörer och att tänka utanför boxen och efter det ska
kronprinsessan Victoria dela ut två pris. Sven Erik Bucht kommer
tillsammans med den norske hälsoministern Bent Høje att delta i en
paneldebatt där utgångspunkten är den särskilda position som de nordiska
länderna, genom tydlig politik och tidigt ställningstagande, innehar när det
gäller antibiotikaresistens (AMR).
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Sven-Erik Bucht kommer även ha ett bilaterat möte med EU-
kommissionären ansvarig för frågor gällande hälsa och livsmedel,Vytenis
Andriukaitis för att bland annat diskutera aktuella frågor som matsvinn, den
gemensamma djurskyddsplattformen och antibiotikaresistens i
djurproduktionen. Efter mötet är media varmt välkomna för intervju.

Program för måndagen den 13 juni:

Möte med kommissionär Vytenis Andriukaitis
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Tid: Kl. 14.00 – 14.45. Media är välkomna att ställa frågor till
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht mellan kl. 14.45 – 15.00.

Panelsamtal:
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Tid: Kl. 15.50

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statssekreterare Elisabeth
Backteman inviger Stora Ensos
nya anläggning i Kina
Publicerad 10 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

På måndag den 13 juni reser statssekreterare Elisabeth
Backteman till Kina i syfte att främja export av svenska
skogsprodukter. Elisabeth Backteman kommer bland
annat att besöka Nordens största direktinvestering
utomlands när Stora Ensos nya anläggning invigs i
Beihai, Guangxi.
Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer att ha fokus på
exportområdena skog och livsmedel under sin veckolånga vistelse i Kina,
vilka båda uppvisar mycket goda tillväxtsiffror. Exporten av exempelvis
svenska livsmedel till Kina har under det första kvartalet 2016 ökat med 41
procent jämfört med 2015. Under samma period ökade även exporten av
sågat och hyvlat trä med 10 procent. Svenska träprodukter beräknas för
första gången att sälja för 1 miljard kronor till Kina under 2016.

Elisabeth Backteman inleder vistelsen i Kina med ett möte med
generaldirektören för stads- och landsbygdsutvecklings- och
bostadsministeriet (MoHURD), Liu Can. Syftet med mötet är träbyggande
och svensk export. Kina har nyligen antagit mål om att öka byggnation i trä
och såväl svensk råvara som kunnande är efterfrågat.

Efter besöket håller svenska ambassaden ett rundabordssamtal om svensk
livsmedelsexport. Tillsammans med representanter för TetraPak, DeLaval,
Wallenius Water och Semper/Hero kommer Elisabeth Backteman att
diskutera bl.a. säkra livsmedel.
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I hamnstaden Beihai i Guangxi -provinsen kommer nordens största
direktinvestering utomlands att invigas. Invigningen av Stora Ensos nya nya
konsumentkartongfabrik är samtidigt den största utländska investering som
gjorts i provinsen. Elisabeth Backteman kommer att tillsammans med
ambassadörerna Lars Fredén från Sverige och Marja Rislakki från Finland,
samt företrädare för kinesisk offentlig sektor och representanter för svenska
respektive kinesiska företag att inviga Stora Ensos nya kartongbruk.

Den svensk-finska satsningen i Guangxi innebär inte bara en ny
fabriksanläggning utan också hållbar återplantering av 65 000 hektar
eukalyptusskog som i framtiden ska ge råvara till bruket.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Skogsnäringen i fokus när Stefan
Löfven och Sven-Erik Bucht
besöker Västernorrland
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

På fredag den 10 juni besöker statsminister Stefan
Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Västernorrland. Fokus för besöket är skogsindustrins
betydelse för jobb och tillväxt. Statsministern och
landsbygdsministern kommer bland annat göra
företagsbesök hos Holmen, Domsjö Fabriker och SP
Processum.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder besöket i Västernorrland i
Kramfors kommun där han besöker Box Destilleri AB, en världens
nordligaste whiskeydestillerier.

Därefter besöker statsministern och landsbygdsministern Örnsköldsvik där
de besöker Holmens skogar för samtal om hållbart skogsbruk.

I Örnsköldsvik besöker Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht även Domsjö
Fabriker som förädlar virkesråvara till specialcellulosa, lignin och etanol
samt SP Processum som stödjer forskning på bioraffinaderiområdet.

Program för fredag den 10 juni:

Kl. 9.45 Box Destilleri AB, Sörviken 140, Bjärtrå (endast landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht)

Kl. 13.50 Besök i Holmens skogar
Media är välkomna att delta.
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Plats: Hörneborgsvägen 17, Domsjö där gemensam transport till området
sker.

Kl. 15.35 Besök på Domsjö Fabriker och SP Processum.
Media är välkomna, obs endast fototillfälle.
Plats: Hörneborgsvägen 17, Domsjö



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven
besöker Västernorrland
Publicerad 08 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

Statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht besöker Örnsköldsvik fredag den 10
juni. På programmet står besök i Holmens skogar samt
ett besök på Domsjö Fabriker och SP Processum.
Fokus är skogsindustrins betydelse för jobb och tillväxt i
hela landet.

Tid och plats:

13.50 Besök i Holmens skogar

Statsministern träffar företrädare för Holmen för samtal om förutsättningar
för ett hållbart skogsbruk.

Media är välkomna att delta, tid för intervjuer i anslutning till besöket.
Samlingsplats för media är Hörneborgsvägen 17, Domsjö där gemensam
transport till området sker kl 13.50.

15.35 Besök på Domsjö Fabriker och SP Processum,
Hörneborgsvägen 17, Domsjö

Rundvandring och samtal om hur nya produkter tas fram från skogsråvara.

Media är välkomna, obs endast fototillfälle.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen lanserar fem offensiva
samverkansprogram
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

I dag, onsdag den 1 juni, lanserade statsminister Stefan
Löfven regeringens gemensamma kraftsamling för
bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står
inför. Tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin
och närings- och innovationsminister Mikael Damberg
samt statsråden Sven-Erik Bucht, Karolina Skog,
Helene Hellmark Knutsson, Gabriel Wikström och Anna
Johansson, presenterade statsministern fem strategiska
samverkansprogram.
Inför media och framstående företrädare för näringsliv, myndigheter och
forskningsvärlden presenterades i dag fem strategiska samverkansprogram av
statsministern, tillsammans med involverade statsråd för enskilt program.
Programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer,
näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att
samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och
konkurrenskraft. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har
koordinationsansvar för programmen.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva,
kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya
arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och
upprätthållas.

De fem samverkansprogrammen är:

https://www.regeringen.se/


Nästa generations resor och transporter

Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan
Sverige minska sin klimatpåverkan och öka exporten. Ansvariga
ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna
Johansson, infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, samordnings- och
energiminister och Karolina Skog, miljöminister.

Smarta städer

Genom innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering
förbereder vi den framtida urbana miljö som kommer vara hem för en
stor del av Sveriges framtida invånare. Ansvariga ministrar är: Mikael
Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och
digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister och Ibrahim Baylan,
samordnings- och energiminister.

Cirkulär biobaserad ekonomi

Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för
att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan
användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär
att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter
och material. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Karolina
Skog, miljöminister.

Life Science

Genom nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny medicinsk och
digital teknik kan en framtid med en åldrande befolkning, nya hot i form
av smittspridning och pandemier samt antibiotikaresistens bemötas.
Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning, och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds-
och idrottsminister.

Uppkopplad industri och nya material

Genom nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv



tillverkning står vi redo inför den fjärde industriella revolutionen.
Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning och Karolina Skog, miljöminister.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Statsministern
lanserar fem strategiska
samverkansprogram
Publicerad 30 maj 2016 Uppdaterad 30 maj 2016

Tid: Onsdag 1 juni, kl. 9.00. Kom i god tid, registrering
sker fr.o.m. 8.30 Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3
Program:
9.00 – Presentation av statsminister Stefan Löfven.
9.10 – Panelsamtal där berörda statsråd presenterar sin del av
samverkansprogrammen inklusive efterföljande frågestund.
10.00 – Fika och tillfälle för intervjuer.
10.20 – Dialogtorg med fördjupning av programmen och pilotprojekt.
11.25 – 11.30 – Avslutning.

Obs anmälan krävs! Anmäl deltagande till presskommunikatör Niklas
Forsström, niklas.forsstrom@regeringskansliet.se.

Presslegitimation eller annan legitimation krävs!

Nationella innovationsrådet har identifierat samverkansområden där Sverige
har stora möjligheter att gemensamt möta vår tids stora utmaningar på ett
offensivt sätt.

Den övergripande målsättningen med samverkansprogrammen är att
gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och förstärka Sveriges
globala innovations- och konkurrenskraft och därmed skapa nya
arbetstillfällen samt bidra till hälsa, välfärd och jämställdhet.

Programmen är en satsning som ska föra med sig ett starkare grepp om de
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viktiga samhällsutmaningar vi står inför. Det offentliga, näringslivet och
forskningen hittar gemensamma lösningar som stärker konkurrenskraften och
bidrar till en hållbar utveckling. Fler jobb skapas!

Statsminister Stefan Löfven lanserar samverkansprogrammen tillsammans
med vice statsminister Isabella Lövin, närings- och innovationsminister
Mikael Damberg och statsråden Sven-Erik Bucht, Helene Hellmark
Knutsson, Gabriel Wikström, Karolina Skog och Anna Johansson. Statsråden
kommer att presentera sin del av de fem samverkansprogrammen.

Deltar under lanseringen gör också framstående representanter från
näringsliv, forskning och myndigheter.

Kontakt för intervjuförfrågan:

 



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen möjliggör snabbare
beslutsprocess genom ändringar i
jaktförordningen
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

Regeringen beslutade i går att överklaganden av beslut
om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till
Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt
efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få
till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig
beslutsprocess.
Beslutet om ändringar i jaktförordningen (1987:905) och förordningen
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet innebär att
Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut
avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn. Vidare innebär ändringen att
beslut om licensjakt efter varg som huvudregel får fattas senast den 1
oktober. De år som miniminivåer ska fastställas får beslut om licensjakt efter
varg istället fattas senast den 15 oktober.

- Det är glädjande att vi med dessa ändringar kan få lite ordning och reda vid
beslut om jakt. Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte
kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut
tas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringsbeslutet från i går innebär också att beslut om jakt efter andra arter
som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda
fåglar (utöver kungsörn) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det
för även med sig att Naturvårdsverket inte längre ska vara en instans i
överprövningskedjan.

https://www.regeringen.se/


Det införs också en bestämmelse som innebär att ärenden om jakt efter arter
som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet ska handläggas
skyndsamt.

Ändringarna träder i kraft den 20 juni.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Gotland
och inviger Landsbygdsriksdagen
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Under fredagen den 27 maj kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka
Gotland, där han i Visby inviger Landsbygdsriksdagen.
Sven-Erik Bucht kommer även att göra ett gårdsbesök
på Nors & Bäcks Gårdar.
Landsbygdsriksdagen är en stor konferens som vartannat år anordnas av
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Syftet med konferensen är
utvecklandet av den svenska landsbygden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer på kvällen att inviga årets
konferens, som har temat "för ett land i balans", med ett anförande med
fokus på regeringens arbete med landsbygdsutveckling för att skapa
likvärdiga förutsättningar att bo och jobba i hela landet

Under eftermiddagen kommer Sven-Erik Bucht att besöka Nors och Bäcks
Gårdar som ägnar sig åt avelsdjursförsäljning, köttproduktion samt naturvård
av naturreservatet Hall-Hangvar.

Media är välkomna till gården för intervju mellan kl. 14.30 och 15.00.
Landsbygdsministern finns även tillgänglig för media före sitt tal mellan ca kl
18.30-18.50 i pressrummet på Wisby Strand där landsbygdsriksdagen
arrangeras.

Nors & Bäcks Gårdar 
Tid: Fredag den 27 maj, kl. 14.30 
Plats: Halls Nors 503, Lärbro

Invigning av Landsbygdsriksdagen 
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Tid: Fredag den 27 maj, kl. 19.00 
Plats: Almedalens scen, Visby



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht talar på Havs-
och vattenforum i Göteborg
Publicerad 24 maj 2016 Uppdaterad 24 maj 2016

Den 25-26 maj arrangerar Havs- och
vattenmyndigheten för fjärde året i rad ett
tvådagarsevent där representanter för de som jobbar
med och för vatten kan samlas och diskutera
framtidsfrågor. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
deltar under onsdagen och talar på forumet.
Landsbygdsministern finns tillgänglig för media efter anförandet.

Tid: Onsdag den 25 maj, landsbygdsministern talar ca kl. 11.00
Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger
världsledande mässa för
skogsnära industri
Publicerad 23 maj 2016 Uppdaterad 23 maj 2016

På tisdag har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht blivit
inbjuden till Stockholmsmässan där han ska hålla ett
inledande tal vid invigningen av IWB Week
(International Wood Biorefining Week).
IWB Week, som arrangeras gemensamt av Elmia, Mentor och Svenska
bioenergiföreningen (Svebio), är en av världens största mässor inom området
skogsindustri och dess produkter.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer som förste talare att öppna
mässan genom ett anförande om skogen som "det gröna guldet" och hur
regeringen arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Tid: Tisdagen den 24 maj, kl. 10.00
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ministermöte under
Fiskbranschens Riksförbunds
årsstämma i Göteborg
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

På måndag den 23 maj håller Fiskbranschens
Riksförbund (FR) sin årsstämma i Göteborg dit både
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Norges
fiskeriminister Per Sandberg är inbjudna att hålla
inledningsanförande. Sven-Erik Bucht och Per
Sandberg kommer även att ha ett möte under besöket i
Göteborg.
I samband med att Fiskeribranschens Riksförbund håller sin årsstämma, på
Hotel Riverton i Göteborg, kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och
Norges fiskeriminister Per Sandberg att träffas. Ministrarna kommer bland
annat att prata om den gemensamma fiskeripolitiken och samarbetet mellan
Norge och EU. Ministrarna kommer även att diskutera de utmaningar som
yrkesfisket i Skagerrak, som är ett viktigt fiskeområde för de båda länderna,
står inför.

Sven-Erik Bucht kommer att inleda årsstämman, som hålls under temat "Fisk
och skaldjur – smak och hälsa för framtiden", med att hålla ett anförande
med fokus på EU:s gemensamma fiskeripolitik, den nationella
livsmedelstrategin och vikten av miljömärkning.

FR:s årsstämma kommer också att innehålla ett panelsamtal med rubriken
"Så vill vi öka konsumtionen av fisk och skaldjur" där landsbygdsministern
kommer att delta.

Landsbygdsministerns finns tillgänglig för media i under stämman. 
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Vid frågor kontakta pressekreterare Ingela Nilsson på 072-551 41 16.

En anmälan om deltagande på stämman skickas till
yngve.bjorkman@fiskbranschen.se

Tid: Landsbygdsministern talar ca klockan 13.00
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Snabba inspel från skogsaktörer
hjälper Sven-Erik Bucht
Publicerad 18 maj 2016 Uppdaterad 18 maj 2016

I morgon den 19 maj får en ny samling skogsaktörer
tillfälle att, som en del i arbetet med att ta fram ett
nationellt skogsprogram, dela med sig av sin syn på
framtiden för skogen och dess näringar genom en
speed-dejt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
För en månad sedan bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in en grupp
aktörer inom skogsnäringen till en speed-dejt där Sven-Erik Bucht fick
tillfälle att effektivt träffa näringsidkare i skogsbranschen.

Nu i morgon den 19 maj är det dags igen då en ny grupp aktörer och
intressenter får tillfälle att komma med snabba inspel till landsbygdsministern
och träffa tjänstepersoner som arbetar med det nationella skogsprogrammet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bättre djurskydd på agendan då
jordbruksministrarna träffas i
Bryssel
Publicerad 16 maj 2016 Uppdaterad 16 maj 2016

På tisdag den 17 maj samlas EU:s jordbruksministrar i
Bryssel för att bland annat diskutera den plattform för
djurs välbefinnande som Sverige tillsammans med
Tyskland, Nederländerna och Danmark tagit initiativ till.
Vid rådsmötet representeras Sverige av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Nyligen presenterades en europeisk opinionsundersökning (Special
Eurobarometer 442) som visar att EU:s medborgare tycker att djurskydd är
en mycket viktig fråga. Under rådsmötet kommer undersökningen samt
förslaget om en gemensam EU-plattform för stärkt djurskydd att diskuteras.
Syftet med en EU-plattform är att bidra till ett stärkt djurskydd bland annat
genom att underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan berörda
parter.

Rådet kommer också att få en lägesuppdatering om marknadssituationen för
Europas mjölkbönder samt diskutera hur jordbruket kan bidra till
klimatarbetet inom EU.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht inviger slakteri i Skövde
Publicerad 12 maj 2016 Uppdaterad 12 maj 2016

Vid lunch på fredag den 13:e maj kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att befinna sig i
Skövde för att delta vid invigningen av det
nyuppbyggda Skövde Slakteri, Sveriges mest moderna
slakteri.
I oktober 2014 förstördes Skövde Slakteri i en omfattande brand och
verksamheten fick flytta till Skara och Scans lokaler under nästkommande
år. Omgående påbörjades återuppbyggnadsarbetet och ur askan har Sveriges
mest moderna slakteri rest sig. Landsbygdsministern besöker slakteriet och
deltar i invigningen.

Tid: Fredag den 13 maj, kl. 12.00 
Plats: Skövde Slakteri AB, Aspelundsvägen, Skövde
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt avtal om hållbart skogsbruk
mellan Sverige och Chile
Publicerad 10 maj 2016 Uppdaterad 10 maj 2016

Under det pågående statsbesöket från Chile har ett
flertal samförståndsavtal undertecknats.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har idag
tillsammans med Chiles utrikes- och handelsminister
Heraldo Muñoz Valenzuela skrivit under ett avtal om
hållbart skogsbruk.
Sverige och Chile förenas bland annat genom sina unika skogsresurser och
väljer nu att vidareutveckla det samarbete på olika skogsområden som
inleddes 2011. Både Sverige och Chile har långsiktiga strategiska planer för
ett hållbart skogsbruk. Länderna skrev 2011 under ett så kallat
Memorandum of Understanding, MoU, om skog som löper ut senare i år och
det är det avtalet som länderna nu vill utveckla och förlänga.

Ett hållbart skogsbruk bidrar till klimatomställningen och hållbar utveckling.
Det nya MoU om hållbart skogsbruk kommer att gälla i fem år och innehåller
ett fördjupat och mer precist samarbete mellan länderna. Samarbetet
kommer att ske på en rad olika områden så som trähusbyggande, bioenergi,
jämställdhet, forskning och utbildning inom hållbart skogsbruk och
bioekonomi, certifiering, inklusive ekosystemtjänster, utbyten mellan
skogsägarföreningar och små- och mellanstora företag.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ledamöterna i Skogsstyrelsens
styrelse utsedda
Publicerad 28 april 2016 Uppdaterad 28 april 2016

Regeringen har idag fattat beslut om
sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen för
de nästkommande tre åren. Till ordförande har
regeringen utsett forskningschefen för Skogforsk, Marie
Larsson-Stern.
- Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu fått
uppdraget att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Det är spännande år vi har
framför oss, särskilt ser jag fram emot genomförandet av vårt nationella
skogsprogram och där är givetvis Skogsstyrelsens styrelse mycket central,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Jag är mycket glad att forskningschef Marie Larsson-Stern, Skogforsk,
åtagit sig att leda arbetet i styrelsen som ordförande. Hennes breda bakgrund
inom skogsbrukets produktions- och miljöfrågor och breda kontaktnät inom
sektorn gör henne mycket lämpad för uppgiften, fortsätter
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för
Skogsstyrelsen från och med den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2019.

Ordförande: Marie Larsson-Stern

Ledamöter: 
Katarina Eckerberg
Anna Furness
Lena Heuts
Mikael Karlsson
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Tomas Kåberger
Pär Lärkeryd
Håkan Wirtén

Generaldirektören för Skogsstyrelsen Herman Sundqvist ingår också i
styrelsen.

Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruk och har
till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål
som beslutats av riksdagen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
världsledande Fors Bruk
Publicerad 25 april 2016 Uppdaterad 25 april 2016

På onsdag den 27 april åker landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht till Dalarna och Fors utanför Avesta för att
besöka ett av Stora Ensos kartongbruk.
Fors Bruk är en världsledande tillverkare av kartong till
konsumentförpackningar och trycksaker. Produkter som livsmedel,
läkemedel och kosmetika paketeras i förpackningar tillverkade av kartong
från Fors Bruk. Företaget har 530 medarbetare och en omsättning på 3,2
miljarder kronor. Kartongen som produceras på Fors Bruk under ett år
räcker 7,5 varv runt jorden.

Media är välkomna att delta under delar av besöket och då finns även
möjlighet till intervju med landsbygdsministern. Det blir först en
rundvandring och därefter tid för intervjuer.

Anmälan skickas till: 
Pressekreterare Ingela Nilsson, ingela.nilsson@regeringskansliet.se 
och till: 
PR Specialist Sara Kvarfordh, sara.kvarfordh@storaenso.com, tel: 070-234
45 90.

Tid: Onsdag den 27 april, kl.11.15
Plats: Fors Bruk, Kopparforsvägen 3, Fors (samling vid receptionen)
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht tog emot
Dricksvattenutredningens
slutbetänkande
Publicerad 25 april 2016 Uppdaterad 25 april 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjöd in till
pressträff på grund av överlämnandet av
Dricksvattenutredningens slutbetänkande.
Utredaren Gunnar Holmgren presenterade slutbetänkandet från utredningen
En trygg dricksvattenförsörjning.

Tid: Tisdag den 26 april, kl. 11.00 
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Ny strategi för att bekämpa
antibiotikaresistens
Publicerad 23 april 2016 Uppdaterad 23 april 2016

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort och växande
hot mot såväl människors och djurs hälsa, som
ekonomi och handel. Redan idag uppskattas 700 000
personer per år över världen dö i infektionssjukdomar
på grund av resistens mot olika läkemedel. Den siffran
kan till år 2050 växa till 10 miljoner personer årligen.
Sveriges tidigare strategi på området beslutades 2005. Regeringen beslutade i
torsdags om en ny och uppdaterad strategi på området. Den största
förändringen gentemot tidigare är ett tydligt internationellt perspektiv, där
Sverige redan idag spelar en viktig roll i det internationella arbetet på
området.

Det övergripande målet för strategin är att bevara möjligheten till effektiv
behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur.

– Sverige är framgångsrikt i arbetet mot antibiotikaresistens, men vi kan inte
tillåta oss att slappna av. Detta är en kamp vi inte kan vinna själva – när
bakterier sprids över världen måste också lösningarna vara gemensamma.
Därför är en ny och uppdaterad strategi ett viktigt verktyg när vi ska
samordna och vässa vårt eget arbete, säger Gabriel Wikström, folkhälso-,
sjukvårds- och idrottsminister.

– Vi har kommit långt på djursidan i Sverige. Vi måste fortsätta hålla fast vid
vår låga antibiotikaanvändning inom djurhållning i Sverige. Det är avgörande
både för att nå framgång internationellt och hindra spridning av
antibiotikaresistens, men det räcker inte. Vårt synsätt behöver spridas
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utanför våra gränser. Det är viktigt med ett globalt helhetsperspektiv. För att
nå framgång i arbetet är det nödvändigt att utgå ifrån det så kallade one
health–perspektivet för att markera vad det handlar om nämligen en värld –
en hälsa där användningen av antibiotika såväl till djur som till människor
finns med, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Strategin framhåller behovet av ökad kunskap för att kunna förebygga och
bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder. Det
behövs därför breda insatser inom forskningen, såväl från grundforskning
inom infektionsmedicin till forskning om prevention och smittskydd, och
vidare till forskning om implementering. För att nya antibiotika ska kunna
utvecklas krävs insatser från både den akademiska forskningen och
näringslivet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning
och forskning.

Strategin är antagen av regeringen, men har föregåtts av en process där de
fyra borgerliga partierna samt Vänsterpartiet haft möjlighet att ge synpunkter
och inspel i arbetet.

Det är angeläget att det finns modeller för att befintliga och nya antibiotika
görs tillgängliga, men under former där risken för resistensutveckling
minimeras. Därför gav regeringen i samband med beslutet om strategin också
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utforma förslag till en eller flera sådana
modeller.

Antibiotikaresistens, och andra former av antimikrobiell resistens, ska
behandlas på ett högnivåmöte i FN:s generalförsamling i höst. De exakta
formerna för mötet förhandlas för närvarande.

Den nya strategin har sju målområden:

1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning

2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder

3. Ansvarsfull användning av antibiotika

4. Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner
och antibiotikaresistens med nya metoder

5. Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder

6. Stödjande strukturer och system



7. Ledarskap inom EU och internationellt arbete

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
servicehandelsdagarna i Göteborg
Publicerad 22 april 2016 Uppdaterad 22 april 2016

På måndag den 25 april besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Axfood Närlivs Servicehandelsdagar i
Göteborg för att träffa glesbygdshandlare och berätta
om regeringens satsning på dagligvaruhandeln i utsatta
glesbygder.
Lanthandeln är på glesbygden väldigt viktig. Den fungerar som knutpunkt
för invånarna och som ombud kan lanthandeln tillhandahålla en mängd varor
som du annars bara hittar i tätorten. Ett stöd som stärker kommersiell service
i hela landet är därför viktig för glesbygdens överlevnad och tillväxt.
Regeringen har infört ett driftstöd på 35 miljoner kronor per år som
lanthandlare i utsatta glesbygdsområden kan ansöka om.

På måndag träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht några av dessa
glesbygdshandlare under de servicehandelsdagar som Axfood anordnar i
Göteborg.

Intervjutillfälle ges efter landsbygdsministerns anförande

När: Måndag den 25 april, kl. 11.15
Plats: Entré 5, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar vid lansering av Från
Sverige
Publicerad 19 april 2016 Uppdaterad 19 april 2016

På onsdag den 20 april deltar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht vid lanseringen av den nya
ursprungsmärkningen ”Från Sverige” som ska göra det
enklare för konsumenter att välja varor från Sverige när
de handlar i livsmedelsbutiker. Initiativtagarna till
märkningen är Svensk Dagligvaruhandel,
Livsmedelsindustrierna och LRF.
Tid: onsdag den 20 april, kl. 9.00
Plats: Restaurang Hjerta, Slupsjulsvägen 28b, Skeppsholmen, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Innovation och utveckling i fokus
när Sven-Erik Bucht besöker
Gävleborg
Publicerad 15 april 2016 Uppdaterad 15 april 2016

På måndag den 18 april besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Gävleborg för att bland annat träffa
företag och deltar i panelsamtal om landsbygdens
utmaningar och möjligheter.
Landsbygdsministerns inleder dagen med ett besök på bioraffinaderiföretaget
Arizona Chemicals som arbetar med regional och hållbar råvaruanskaffning.
Företaget är en av Söderhamns största arbetsgivare och driver världens
största destillationsverk för råtallolja.

Efter besöket hos Arizona Chemicals beger sig Sven-Erik Bucht till Regnsjö
utanför Bollnäs där han träffar företaget Matvärden som har ett stort
engagemang för utvecklingen av landsbygden och arbetar med att bland
annat hyra ut mobila anläggningar för lokal ost- och charkproduktion.

Landsbygdsministern avslutar sin vistelse i Gävleborg, med att delta i ett
panelsamtal om länets landsbygdsutmaningar, möjligheter och
framtidssatsningar.

I panelsamtalet medverkar: 
Sven-Erik Bucht - Landsbygdsminister 
Kristoffer Lindberg – Ordförande Bollnäs arbetarekommun 
Åsa Lindestam – Riksdagsledamot (S) för Gävleborg 
Maria Jonsson – Regionsordförande LRF 
Linda Elverstig – Projektledare Matvärden 
Ylva Olofsson – Projektledare Matvärden
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Media är välkommen att medverka under hela dagen.

Program 18/4:

Besök på Arizona Chemicals 
Tid: kl. 11.50 
Plats: Mässvägen 16, Sanderne

Besök på Matvärden 
Tid: kl. 14.30 
Plats: Svedja Sörbo, Rengsjö, Bollnäs

Panelsamtal 
Tid: kl. 17.00 
Plats: Scandic Bollnäs, Bollnäs



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljöprojekt i fokus när Sven-Erik
Bucht besöker gårdar utanför
Södertälje
Publicerad 14 april 2016 Uppdaterad 14 april 2016

På fredag befinner sig landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht söder om Södertälje i Hölö där ministern kommer
att besöka Lida Gård och Nackunga Gård.
Gårdsbesöken kommer innehålla både visning av gård
och samtal om olika miljöprojekt som förs på gårdarna.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder sin vistelse i Hölö med att
besöka Lida Gård där ministern kommer att titta på och delta i ett samtal om
tillverkning av ekologisk växthusnäring. På Lida Gård kommer Sven-Erik
Bucht också medverka i ett samtal om olika gårdsbaserade miljöprojekt.

Efter Lida gård följer Nackunga Gård där landsbygdsministern kommer att
besöka en återvinningsanläggning.

Media är välkomna under besöket på Nackunga Gård c:a kl. 13.40. För
intervju kontakta pressekreterare Ingela Nilsson.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker
djurskyddskontrollen med 30
miljoner kronor
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 13 april 2016

Regeringen beslutar i vårändringsbudgeten 2016 om
30 miljoner kronor till djurskyddskontrollen. Pengarna
fördelas mellan Jordbruksverket (5 miljoner kronor) och
länsstyrelserna (25 miljoner kronor).
En väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll är en viktig
samhällsfunktion och bidrar till en bättre djurvälfärd.

Länsstyrelserna ansvarar för den operativa kontrollen av djurskyddet hos
djurhållarna. Jordbruksverket ansvarar för att samordna övriga
kontrollmyndigheters verksamhet och ger även, vid behov, råd och stöd till
dem.

De medel som regeringen nu föreslår till riksdagen syftar till att stödja
myndigheternas arbete med att utveckla djurskyddskontrollen.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht speed-dejtar
skogsaktörer
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

I morgon, onsdag den 13 april bjuder
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till speed-dejting
för aktörer inom skogsnäringen. Genom snabba möten
kommer landsbygdsministern att få värdefulla inspel
som är viktiga för det fotsatta arbetet med att ta fram ett
nationellt skogsprogram.
I arbetet med det nationella skogsprogrammet genomförs en rad aktiviteter
och dialogmöten. Under hösten 2015 genomförde landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht regionala dialogmöten med aktörer och intressenter inom
skogsnäringen samtidigt pågår arbetet inom det nationella rådet och fyra
arbetsgrupperna inom ramen för programmet.

Nu i morgon, onsdag den 13 april, har landsbygdsministern bjudit in ett antal
aktörer till Näringsdepartentet på speed-dejting för att få ytterligare kunskap
och visioner från ett landstäckande regionalt perspektiv. Ytterligaren en
speed-dejting dag kommer att genomföras den 19 maj.

För intervju kontakta pressekreterare Ingela Nilsson
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Marknadssituationen huvudpunkt
under jordbruksrådsmöte
Publicerad 08 april 2016 Uppdaterad 08 april 2016

På måndag den 11 april träffas EU:s jordbruksministrar
i Luxemburg för att bland annat diskutera den allvarliga
situationen för Europas mjölkproducenter. Sverige
representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utöver situationen för unionens jordbrukssektor kommer även en förordning
om att förbättra bevarandet av fiskeresurser och skyddandet av marina
ekosystem att diskuteras.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht pratar
livsmedelsproduktion i Sörmland
Publicerad 05 april 2016 Uppdaterad 05 april 2016

I morgon, den 6 april, deltar landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i ett seminarium på Nynäs Slott om
framtidens livsmedelsproduktion i Södermanland och i
Sverige.
Stolt mat i Sörmland är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i
Södermanland, Regionsförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och
Sparbanken Rekarne. Syftet med projektet är att stimulera, utveckla och
marknadsföra Sörmland som matregion.

Stolt mat i Sörmland har bjudit in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till att
hålla ett anförande under ett seminarium om framtiden för
livsmedelsbranschen.

Tid: onsdag den 6 april, kl. 9.00
Plats: Nynäs slott, Nynäshamn
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht deltar i OECD:s
ministermöte för jordbruksfrågor
Publicerad 05 april 2016 Uppdaterad 05 april 2016

Den 7 och 8 april håller OECD ett ministermöte i Paris
för att diskutera framtidens jordbrukspolitik. Under
rubriken ”Bättre politik för att uppnå en produktiv,
hållbar och flexibel global livsmedelskedja” kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med
andra ministrar att diskutera vad som behöver göras
inom jordbrukspolitiken i världen för att möta våra
framtida utmaningar med en ökad global
befolkningstillväxt, begränsade naturresurser samt
klimatförändringar.
Senast OECD höll ett ministermöte inom jordbruksområdet var 2010. Nu har
tidpunkten kommit för ministrar inom området att uppdatera sig om det
globala läget och utvärdera vilken effekt politiken har haft de gångna sex
åren. Ministrarna kommer under mötet att diskutera det globala jordbrukets
och livsmedelssektorns möjligheter och utmaningar och samtidigt sätta
riktningen för OECD:s framtida arbete inom jordbruksområdet.

Stora krav kommer att ställas på jordbruket i framtiden då jordens befolkning
ökar, blir ekonomiskt starkare och i allt större utsträckning väljer att bo i
städerna. Jordbruket kommer att behöva anpassa sig till och minska sin
påverkan på klimatet samt förhålla sig till andra beslut som har tagits i
internationella sammanhang om framtiden, t.ex. COP21 och Agenda 2030.

Andra viktiga frågor som under mötet kommer att behandlas rör till exempel
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förbättrad produktivitet för jordbrukare och rörligheten av livsmedel i
världen genom handel. Hälsa och djurskydd är också viktiga punkter på
agendan där antibiotikaresistens är en av Sverige särskilt framlyft fråga.

- Det är med god tillförsikt om framtiden som jag deltar i detta möte där
OECD:s jordbruksministrar träffas. Jag är glad att en av de frågor som
Sverige ser som en av de största globala utmaningarna lyfts fram i vår
gemensamma Ministerdeklaration, nämligen det ökande hotet om
antibiotikaresistensens utbredning. Den globala användningen av antibiotika
måste minska även i djurproduktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Familjen
Dafgård i Källby
Publicerad 01 april 2016 Uppdaterad 01 april 2016

På måndag den 4 april är Landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i Götene kommun där han i Källby besöker
Gunnar Dafgårds AB.
Gunnar Dafgårds AB har varit aktiv inom livsmedelsbranschen allt sedan
företagets grundare Gunnar stod och sålde kött på torget i Lidköping under
1930-talet. Sven-Erik Bucht kommer under måndagen bland annat att delta i
en rundvandring i fabriken till vilken media också är välkommen.

Tid: måndag den 4 april, kl 13.30
Plats: Dafgårds fabrik, Källby

För intervju i samband med rundvandring var vänlig kontakta Familjen
Dafgård på e-post press@dafgard.se och Ingela Nilsson, pressekreterare för
Sven-Erik Bucht
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag till Livsmedelsverket om
stärkt kontrollsystem för dioxin i
fisk från Östersjön
Publicerad 31 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att stärka
kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och
fiskprodukter från Östersjöområdet som omfattas av
Sveriges undantag från EU:s gränsvärden för dioxin
PCB.
Bakgrunden till uppdraget är de brister som framkom vid en revision av
kontrollsystemen för fisk och fiskprodukter som genomfördes i Sverige under
våren 2015 av EU-kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor
(FVO).

Sveriges undantag är ett uttryck för en avvägning mellan att skydda
folkhälsan och viljan att värna ett livskraftigt fiske i Östersjöområdet. Genom
att uppfylla de villkor som EU ställer på kostråd till särskilt känsliga
befolkningsgrupper, övervakning av halterna av dioxin och PCB i fisk från
Östersjöområdet, förbudet mot export och rapportskyldigheten till EU-
kommissionen så kan ett gott skydd av folkhälsan bibehållas samtidigt som
fisket kan fortsätta.

- Undantaget är ett förtroende som Sverige har fått av EU. Det är
oacceptabelt att enstaka aktörer missbrukar detta förtroende. Sveriges
undantag förutsätter att kontrollsystemen och redligheten på området
fungerar. De brister som har konstaterats av FVO är inte godtagbara och
måste åtgärdas snarast möjligt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att analysera grundorsakerna till
bristerna när det gäller olaglig utförsel av fisk som omfattas av det svenska
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undantaget från EU:s gränsvärden från dioxin och PCB i viss fisk från
Östersjöområdet. Motsvarande analys ska också göras när det gäller frågan
om felmärkt fisk- och fiskprodukter.

Livsmedelsverket ska också se över organiseringen av kontrollen för att
säkerställa att fisk som omfattas av undantaget från EU:s gränsvärden för
dioxin och PCB inte förs ut ur Sverige. Vid behov ska Livsmedelsverket
föreslå ändringar av hur kontrollen organiseras och bedrivs. Även frågan om
hur samordningen mellan inblandade kontrollmyndigheter ska stärkas ingår i
uppdraget.

Slutligen ska Livsmedelsverket ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta
med felaktig märkning av fisk och fiskprodukter, med särskild inriktning på
fisk från Östersjöområdet som omfattas av undantaget från EU:s gränsvärden
för dioxin och PCB.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1
mars 2017.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Delbetänkande från
landsbygdskommittén överlämnas
till landsbygdsministern
Publicerad 30 mars 2016 Uppdaterad 30 mars 2016

Parlamentariska landsbygdskommittén överlämnade i
dag torsdagen den 31 mars sitt delbetänkande om en
sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i
Sveriges landsbygder till landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.
I dag saknas en sammanhållen nationell politik för landsbygden som på ett
tydligt sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som landsbygden
står inför. Regeringen beslutade därför i juni 2015 om kommittédirektiv till
utredningen om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
Kommittén ska lämna förslag till en ny politik som skapar förutsättningar för
tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd.

- Jag ser fram emot att ta del av delbetänkandet från den parlamentariska
landsbygdskommittén. Förväntningarna är stora på det här arbetet, inte bara
från min och regeringens sida utan kanske särskilt runt om i landet, i våra
landsbygder. Det behövs en samlad politik för hela landet, för alla
landsbygder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I delbetänkandet redovisas bland annat hur landsbygderna har utvecklats de
senaste 40-50 åren och hur den förda politiken har påverkat landsbygdernas
utveckling. Delbetänkandet innehåller underlag och analyser som kommande
bedömningar om framtiden och förslag på en ny politik kan baseras på.

Parlamentariska landsbygdskommittén ska lämna sitt slutbetänkande senast
den 31 januari 2017.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Slutrapport för minskat matsvinn
överlämnas till regeringen
Publicerad 22 mars 2016 Uppdaterad 22 mars 2016

2012 fick Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans
med Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbeta för
minskat matsvinn. I dag överlämnade myndigheterna
sin slutrapport för arbetet till landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht
Varje år slängs 54 kilo ätbar mat och dryck per person, som hade kunnat
konsumeras om det hade hanterats annorlunda. Minskat matsvinn innebär
mer pengar i plånboken för konsumenten, minskad miljöbelastning och ett
bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket fick därför i uppdrag 2012 att under
tre år (2013-2015) samverka för minskat matsvinn.

- Att producera mat som sedan slängs eller går förlorad anser jag vara ett
enormt slöseri med jordens resurser. Idag går en tredjedel av all producerad
mat i världen till spillo varje år. Det är ett problem som uppstår i alla led i
produktionskedjan, från primärproduktion till konsument. Vi bär alla ett
ansvar. För att möta de globala miljö- och klimatförändringarna som vi står
inför i en värld som kommer att växa från sju till nio miljarder fram till 2050
och för att nå FN:s hållbarhetsmål om halverat matsvinn till 2030 behövs en
resurseffektiv och hållbar livsmedelssektor i Sverige. Jag ser fram emot att ta
del av rapporten och förslagen om en väg framåt. Jag ser också att insatser
för minskat matsvinn ingår arbetet med att ta fram en nationell
livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget har haft fem huvudområden:

1. Analysera möjligheter och eventuella hinder för svinnminskande
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åtgärder
2. Riktade informationsinsatser till konsumenter för höja

medvetandegraden för vad som kan göras på individnivå bland annat
genom kampanjen stoppamatsvinnet.nu.

3. Ökad samverkan mellan olika aktörer, vilket har skett främst genom
Samverkansgruppen för Minskat Matavfall (SaMMa).

4. Sprida information om goda exempel via olika kanaler så som
myndigheternas hemsidor, konferenser och nätverket SaMMa.

5. Stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för
produktion av biogas och utnyttjande av rötrester.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Specialforum för jaktbeslut på
remiss
Publicerad 18 mars 2016 Uppdaterad 18 mars 2016

Förslag om ändring i jaktförordningen och förordningen
om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet har nu
skickats ut på remiss från Näringsdepartementet. Där
föreslås att beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren
(björn, varg, järv, lo och kungsörn) ska överprövas av
en förvaltningsrätt, nämligen Förvaltningsrätten i Luleå.
Genom att koncentrera överprövningen till en förvaltningsrätt uppnås en viss
specialisering hos domstolen, vilket är angeläget då det är fråga om ett
begränsat antal mål som bl.a. ställer krav på skyndsam handläggning.

Vidare föreslås att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och
habitatdirektivet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Även
beslut om jakt efter vilda fåglar föreslås kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Slutligen föreslås att det i jaktförordningen förs in en bestämmelse som anger
senaste datum för beslut om licensjakt efter varg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inledningstalar på
årsstämman för ASVT som
samtidigt firar 75 år
Publicerad 18 mars 2016 Uppdaterad 18 mars 2016

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
(ASVT) firar på lördag den 19 mars 75 årsjubileum.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är inbjuden att
inleda den årsstämma som hålls i samband med
firandet.
ASVT är en rikstäckande intresseorganisation för travsporten som arbetar
aktivt och utvecklande inom sportens områden och för dess utövare och
uppfödare. Organisationen har funnits sedan 1928 och firar i år 75 år.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att inleda årsmötet med att
lyfta den starka status som svenska varmblodiga hästar har internationellt.
Hästnäringen bidrar till att skapa jobb på landsbygden och är en riktig motor
för både sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Tid: Lördag den 19 mars, landsbygdsministern håller inledningstal kl 12.00. 
Plats: Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelsen om
Östersjöplanen nådd
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

Regeringen välkomnar att rådet och Europaparlamentet
i trilogförhandlingar nått en provisorisk
överenskommelse om en flerårig plan för torsk, sill och
skarpsill i Östersjön. Detta innebär att det dödläge som
funnits mellan institutionerna i EU kring
förvaltningsplaner brutits.
Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 har institutionerna i EU haft
svårt att komma överens om innehållet i förvaltningsplaner vilket inneburit
att alla gamla förvaltningsplaner legat fast trots att flera varit inaktuella i
förhållande till biologisk rådgivning. Mer än åtta år har gått sedan man senast
antog en flerårig plan för fiske, med denna överenskommelse öppnar upp för
att man nu kan komma vidare med andra planer för fiskebestånden i
Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Förvaltningsplaner är viktiga instrument för att säkerställa hållbart fiske. Det
är viktigt att planerna nu uppdateras enligt den gemensamma fiskeripolitiken
som antogs 2013. Den nya planen kommer bl.a. att möjliggöra en mer
anpassningsbar förvaltning av bestånden i Östersjön utifrån biologiska
förutsättningar, möjliggöra regionalisering och underlätta genomförandet av
landningsskyldigheten.

- En överenskommelse om en plan för vårt närområde Östersjön har varit
prioriterat från svensk sida under hela förhandlingen varför det var ett
glädjande besked att överenskommelse nåtts denna vecka säger
Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Nästa steg är att texten, efter slutgranskning och översättning ska antas av
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rådet och Europaparlamentet formellt.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht talar om
branschens framtid vid Svensk
Fågels årstämma
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

I morgon den 18 mars träffas de svenska
matfågelproducenterna i Söderköping då Svensk Fågel
håller sin årsstämma. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht kommer under stämman att hålla ett anförande
om regeringens arbete med livsmedelsstrategin och
arbete med att minska användningen av antibiotika vid
djuruppfödning.
Svensk Fågel är en branschorganisation för nästan samtliga aktörer inom
matfågelsproduktionen i Sverige. När aktörerna i morgon möts upp på
Svensk Fågels årsstämma i Söderköping så gör man det under rubriken
"Tillbaka till framtiden".

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har blivit inbjuden att berätta om
livsmedelsstrategin, arbetet med att stärka svensk animalieproduktion genom
att förbättra djurskyddet i Sverige och EU och hur regeringen ser på
matfågelbranschens framtid.

Tid: Fredag den 18 mars, landsbygdsministern medverkar ca kl. 14.15 –
15.00
Plats: Söderköpings Brunn, Söderköping
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht besöker Örnsköldsvik
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

På onsdag den 16 mars besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Örnsköldsvik. Han kommer bland
annat att besöka ett antal industrier med koppling till
skogen samt träffa representanter för lantbruket.
Sven-Erik Bucht kommer under hela onsdagen att befinna sig i Örnsköldsvik.
Han kommer att träffa representanter för Domsjö fabriker, SP Processum
och SEKAB för att diskutera hållbara produkter ur skogen. Han kommer
även att träffa representanter för olika intresseorganisationer och diskutera
landsbygdsutveckling samt träffa representanter för lantbruket.

Media är välkomna till Stadshuset Kronan klockan 14.30 för intervjuer.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Marknadsläget på agendan vid
jordbruks- och fiskerådsmöte i
Bryssel
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

På måndag, den 14 mars, träffas EU:s jordbruks- och
fiskeministrar för att bland annat diskutera den
problematiska marknadssituationen för många
jordbruksprodukter. Sverige representeras av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utöver måndagens samtal om marknadsläget kommer ministrarna på
rådsmötet att diskutera frågan om finansiella instrument inom
landsbygdsprogrammet. Dessutom kommer slutsatser som gäller den
Europeiska revisionsrättens rapport om EU:s stöd till timmerproducerande
länder samt förvaltning och handel med skog att antas.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya exportmöjligheter för svenska
livsmedel
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Regeringens satsning på att öka exporten av livsmedel
ger resultat. Flera nya exportmarknader utanför EU har
nu öppnats på kort tid tack vare ett omfattande arbete
från svensk sida speciellt svenska myndigheter som
Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Det är först och
främst på de asiatiska marknaderna som intresset finns
för att öka exporten av jordbruks- och
livsmedelsprodukter.
På den kinesiska marknaden har mycket viktiga framsteg gjorts på
mejeriområdet och från och med den här veckan kan fler företag exportera
såväl olika typer av mjölkpulver som ost. Godkännandet för mjölkpulver är
speciellt välkommet då det skapar möjlighet för den svenska mjölkindustrin
att få avsättning på den mycket expansiva och dynamiska mejerimarknad
som den kinesiska är.

Andra framgångar är att export av fågel är möjlig till Hongkong från den 8
mars. Fyra företag kommer under en prövoperiod ges möjlighet att börja
exportera såväl kyckling som kalkon. Hongkong är exempelvis viktig för att i
ett senare skede utveckla exporten till Kina, en marknad vilket svenska
myndigheter också arbetar för att öppna. Tillsammans med de höga krav på
livsmedelskvalitet och säkerhet som konsumenter i Hongkong ställer, så
kommer svenska fågelprodukter vara eftertraktade.

Slutligen kan det konstateras att svenskt nötkött nu är godkänt för export till
Japan. Detta efter att ett avtal signerats med den japanska ambassaden.
Detta innebär att svenska företag nu kan söka godkännanden för sina
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anläggningar. Detta görs via Livsmedelsmedelsverket.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som för närvarande befinner sig i
Japan, är mycket nöjd med de framsteg som gjorts:

"Dessa exportöppningar visar på vilka möjligheter det finns för den svenska
jordbruks- och livsmedelsindustrin att hitta nya marknader, när det sker på
ett fokuserat sätt. Jag är övertygad om att konsumenter så långt bort som i
Asien efterfrågar den höga svenska standarden på svenska livsmedel och de
mervärden som följer med dessa. Nu hoppas jag att våra svenska företag drar
nytta av detta och att själva exporten kommer igång så snart som möjligt."



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Höjt verksamhetsbidrag till
Skärgårdarnas Riksförbund
Publicerad 04 mars 2016 Uppdaterad 04 mars 2016

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas Riksförbund
verksamhetsbidrag med 5 400 000 kronor för perioden
2016-2018. Det är en ökning med 100 000 per år för att
särskilt uppmärksamma jämställdhet, mångfald och
integration.
Bidraget ska användas till att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i
Sveriges skärgårdar. Det handlar till exempel om boendefrågor, bredband,
färjetrafik, skolor, miljö och energi, service och skärgårdsjordbruk. Frågor
som rör jämställdhet, mångfald och integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Skärgårdarnas Riksförbund genomför rör en mängd olika
utmaningar i våra skärgårdar. Deras arbete främjar utvecklingskraften i
Sveriges skärgårdar säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk träindustri lyfts fram när
Sven-Erik Bucht besöker Japan
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Nästa vecka åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
till Japan för att delta i en serie främjandeaktiviteter
under parollen "The Treasures of the Forest" som
arrangeras av den svenska ambassaden i Tokyo,
tillsammans med Business Sweden och Tillväxtanalys.
Under besöket i Japan kommer landsbygdsminister
även att träffa Japans minister med ansvar för
jordbruks-, skogs- och fiskefrågor samt besöka svenska
företag som är etablerade i Japan.
- Japan är en viktig marknad för svenska träråvaror och den teknik,
kunnande och innovation som hör till industrin. 10 procent av den totala
svenska exporten till Japan består av skogs- och träprodukter och vi
exporterar till ett värde av över 2 miljarder kronor per år. Jag ser stora
möjligheter till ett ökat utbyte med Japan. Båda länderna har gemensamma
intressen och ambitioner att utveckla skogsbruket och användandet av trä för
många olika ändamål, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sveriges ambassad i Tokyo arrangerar tillsammans med Business Sweden
och Tillväxtanalys den exportfrämjande satsningen "The Treasures of the
Forest" med start den 8 mars 2016. Syftet är att föra samman stora
skogsintressenter, statstjänstemän, arkitekter och näringslivsrepresentanter
från både Japan och Sverige, med fokus på hur svenska produkter, tjänster
och innovationer kan öka handeln och bidra till att vitalisera landsbygden.
Verksamheten kommer att planeras och genomföras tillsammans med viktiga
japanska partners, och organiseras kring fyra huvudteman; Byggnation i trä,
Bioenergi, Biomaterial och Skogsbruk.
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En mängd olika svenska aktörer kommer att delta under skogsveckorna t ex
Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä,
Business Sweden, Tillväxtanalys och Vinnova.

Förutom ministerns deltagande i olika seminarier och evenemang kopplat till
de svensk-japanska skogsveckorna i Tokyo kommer han också att träffa
svenska aktörer i Japan såsom IKEA, Husqvarna, Envirologic och Sweden
House.

Landsbygdsministern befinner sig i Japan mellan den 6-11 mars och kommer
även att ha flera bilaterala möten med japanska aktörer, däribland Japans
minister med ansvar för jordbruks-, skogs- och fiskefrågor, Hiroshi
Moriyama. Vid detta möte kommer bl.a. erfarenheter kring
livsmedelsfrämjande diskuteras.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringskansliet undersöker om
matfusk kan straffas med fängelse
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Idag ger regeringskansliet expeditions- och rättschefen
Mats Wiberg i uppdrag att undersöka om det är lämpligt
att införa fängelsestraff på straffskalan gällande
matfusk.
Mats Wiberg ska biträda Näringsdepartementet i arbetet med att se över
lagstiftningen avseende livsmedel, foder och animaliska biprodukter och
överväga om fängelse är ett lämpligt straff för vissa brott. Han ska också
överväga om det bör införas sanktionsavgifter inom dessa områden och på
djurskyddsområdet.

- Med hänsyn till de risker som är förknippade med hanteringen av livsmedel
och foder är det särskilt angeläget att regelverk följs och att samhället
signalerar hur pass allvarligt man ser på brott mot lagstiftningen på detta
område. Det är helt enkelt oacceptabelt att det fuskas med livsmedel.
Konsumenter ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är vad
den utger sig för att vara. Jag har därför givit Mats Wiberg i uppdrag att se
över den straffrättsliga regleringen på livsmedelsområdet och närliggande
områden. Det handlar om att se över ett återinförande av fängelsestraff men
även sanktionsavgifter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget gäller att:

överväga möjligheten och lämpligheten av att införa fängelse i
straffskalan för vissa brott mot lagstiftningen avseende livsmedel, foder
och animaliska biprodukter,
överväga om det som ett komplement till straffrättsliga sanktioner bör
införas sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska
biprodukter och djurskydd,
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lämna de författningsförslag som övervägandena i utredningen
föranleder, och
låta författningsförslagen åtföljas av en konsekvensutredning som bör
utformas i enlighet med förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning samt
bedöma eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen och om
förslagen förväntas innebära högre utgifter på statsbudgeten ska lämplig
finansiering föreslås.

Uppdraget gäller från och med den 15 mars 2016 till och med 1 februari
2017.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Särskild utredare utsedd för
rättslig översyn av
skogsvårdslagstiftningen
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har från den 7
mars förordnat Charlotta Riberdahl som särskild
utredare för den rättsliga översynen av
skogsvårdslagstiftningen (Dir 2015:121) som
beslutades den 19 november 2015. Till
huvudsekreterare har Johan Nordström utsetts.
Utredningstiden har idag förlängts till den 31 mars 2017.

Den särskilda utredaren ska föreslå de förändringar i
skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig
lagstiftning.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Haraholmens logistikcentrum vid
Piteå Hamn
Publicerad 01 mars 2016 Uppdaterad 01 mars 2016

På onsdag den 2 mars besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Norrbotten där han inleder med ett
anförande vid LRF Norrbottens regionsstämma i Luleå.
Sedan besöker ministern Piteå där han vid en ceremoni
ska avfyra ett symboliskt startskott för Haraholmens
logistikcentrum vid Piteå hamn.
Sven-Erik Bucht kommer under hela onsdagen befinna sig i Norrbotten då
han besöker Luleå och Piteå. Till LRF Norrbottens regionsstämma i Luleå
har Landsbygdsministern blivit inbjuden för att tala om livsmedelsstrategin
som kommer att presenteras senare under våren.

Vid Piteå hamn besöker Sven-Erik Bucht Haraholmens logistikcentrum och
tar även del av Lindbäcks Byggs nya trähusfabrik som är under uppbyggnad.

Program onsdag den 2 mars:

Anförande vid LRF Norrbottens regionstämma
Tid: ca kl. 11.00 
Plats: Nordkalotten Hotell, Nordkalotten 2, Luleå

Besök och vid Haraholmens logistikcentrum
Tid: 13.40 
Plats: Haraholmen Sjöfartshuset, Piteå hamn, Piteå
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Höganäs
och Ängelholm
Publicerad 26 februari 2016 Uppdaterad 26 februari 2016

På måndag den 29 februari befinner sig
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i nordvästra Skåne
där han bland annat kommer att besöka Klitterbadet i
Ängelholm och vingårdar i Höganäs.
Vid intervjuförfrågan kontakta pressekreterare Ingela Nilsson, 072 551 4116.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Smartare livsmedelskedja med
Digitalt först
Publicerad 26 februari 2016 Uppdaterad 26 februari 2016

I går, den 25 februari, beslutade regeringen att ge
Jordbruksverket i uppdrag att verka för Digitalt först –
för en smartare livsmedelskedja. I nära samarbete med
Livsmedelsverket ska myndigheterna främja en digital
förnyelse genom att tillgängliggöra information i
livsmedelskedjan för att bland annat synliggöra
hållbarhetsaspekter och öka konkurrenskraften inom
sektorn. Uppdraget ska göras i dialog med myndigheter,
kommuner och andra intressenter.
- Att tänka digitalt först innebär ett perspektivskifte där vi utnyttjar
digitaliseringens möjligheter för att öka samhällsnyttan. Vi vill med
uppdraget främja en digital förnyelse så att konsumenter till exempel kan
göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat
innehåller, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Regeltunga industrier som livsmedelsindustrin kräver omfattande
myndighetskontakter eftersom offentliga aktörer finns såväl på lokal,
regional och på nationell nivå. Det är därför viktigt att det finns en
samverkande hantering av Information och data hos de olika aktörerna.

Målsättningen med uppdraget som Jordbruksverket fick av regeringen igår är
att göra det enklare, öppnare och effektivare för medborgare, myndigheter
och aktörer att ta del av information och data i livsmedelskedjan. Uppdraget
ska främja nya innovativa och samverkande digitala tjänster som bidrar till
en ökad tillväxt inom livsmedelsindustrin.
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- Kopplingen mellan Digitalt först och den kommande livsmedelsstrategin är
tydlig. Digitaliseringen är en effektiviseringsmöjlighet, och i många fall en
nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. För att det ska
ske behöver vi innovativa företag i livsmedelskedjan som tar tillvara
digitaliseringens möjligheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringens ambition med Digitalt först är att svenska kommuner, landsting
och myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala
tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den
offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.
Uppdraget till Jordbruksverket är också ett led av regeringens
avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en
digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Uppdraget gäller åren 2016 – 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Herman Sundqvist ny
generaldirektör för Skogsstyrelsen
Publicerad 25 februari 2016 Uppdaterad 25 februari 2016

Regeringen har idag utnämnt Herman Sundqvist till
generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen. Han
kommer närmast från Sveaskog där han varit
skogschef. Herman Sundqvist tillträder som
generaldirektör den 25 februari 2016.
– Skogsstyrelsen har en mycket viktig uppgift i att förvalta våra skogar så att
skogspolitikens jämställda mål för miljö och produktion uppnås och skogens
gröna guld tillvaratas. Jag är glad att Herman Sundqvist har tackat ja till
uppdraget som generaldirektör. Herman Sundqvist har en gedigen kunskap
och erfarenhet som gör honom väl lämpad för uppgiften, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Herman Sundqvists bakgrund

Herman Sundqvist har haft olika chefsbefattningar vid Sveaskogs
Förvaltnings AB sedan 2002. Han har tidigare arbetat med skogsskötsel och
miljöfrågor inom Assi Domän och innehar en doktorsgrad från Sveriges
lantbruksuniversitet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

35 miljoner betalas ut till
lanthandlare i glesbygd
Publicerad 25 februari 2016 Uppdaterad 25 februari 2016

I budgetpropositionen för 2016, som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet, föreslog regeringen ett stöd om 35
miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 till
kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt
sårbara och utsatta. Regeringen har nu beslutat om
villkoren för detta och beslutet innebär att det nya stödet
inom kort kan betalas ut.
- Att ha tillgång till service är en viktig förutsättning för tillväxt och
utveckling i gles- och landsbygdsområden. Det måste gå att handla mat och
tanka bilen inom rimliga avstånd för att en bygd ska vara attraktiv för
kvinnor, män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht

Dagligvarubutikerna tillhandahåller ofta en rad andra tjänster och är därför
särskilt viktiga i ett servicesammanhang. Tillväxtverket ska fördela 35
miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser
inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att
stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och
utsatta.

- De här 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till
service i landets mest sårbara och utsatta glesbygder. Det stärker
förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet, avslutar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU
2015:35).

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 752 miljoner kronor till
kommersiell service i landsbygdsprogrammet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Ny generaldirektör
till Skogsstyrelsen
Publicerad 24 februari 2016 Uppdaterad 24 februari 2016

På torsdag den 25 februari presenterar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Skogsstyrelsens
nya generaldirektör vid en pressträff som också kommer
att webbsändas via regeringen.se.
Anmälan skickas till niklas.forsstrom@regeringskansliet.se

Tid: torsdagen den 25 februari, kl. 11.30 Plats: Bella Venezia, Rosenbad.

Medtag presslegitimation
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker slakteri
och naturbruksgymnasium i
Brålanda
Publicerad 23 februari 2016 Uppdaterad 23 februari 2016

I morgon, den 24 februari, befinner sig
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Vänersborgs
kommun för att besöka lokala företag och Nuntorps
naturbruksskola.
Sven-Erik Bucht inleder dagen med ett besök på familjen Lars-Erik
Karlssons gård i Brålanda där familjen bedriver mjölkproduktion, avel och
växtodling. Efter lunch besöks AJ Dahlbergs slakteri och dagen avslutas
sedan med ett besök på Nuntorps naturbruksskola.

För intervju med landsbygdsministern kontakta pressekreterare Ingela
Nilsson på 072-5514116.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht håller tal under
livsmedelskonferens i Amsterdam
Publicerad 19 februari 2016 Uppdaterad 19 februari 2016

I början av nästa vecka kommer det nederländska
ordförandeskapet att anordna en två dagar lång
konferens om livsmedel och dess hälsokonsekvenser.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar under
måndagen.
Att göra det hälsosamma valet enklare är ämnet då det nederländska
ordförandeskapet den 22-23 februari anordnar en livsmedelskonferens i
Amsterdam med rubriken Roadmap for Action on Food Product
Improvement.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att avsluta
måndagsförmiddagens samtal med att hålla ett anförande om regeringens
fortsatta arbete med livsmedelsstrategin och om den framgångsrika
nyckelhålsmärkningen i Sverige.

- Den svenska nyckelhålsmärkningen är mycket bra och har med framgång
exporterats till Danmark, Norge, Island, Litauen och nu senast till
Makedonien. Jag ser fram mot att få prata om hur märkningen i Sverige
positivt har påverkat livsmedelsindustrin, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Djurskydd på agendan vid årets
första jordbruksrådsmöte
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

På måndag, den 15 februari, samlas
jordbruksministrarna i EU i årets första jordbruks- och
fiskeråd för att bland annat diskutera det förslag om
inrättandet av en EU-plattform för djurskydd som
Sverige, Nederländerna, Danmark och Tyskland
tillsammans lämnade in till kommissionen i januari.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid
rådsmötet i Bryssel.
När jordbruks- och fiskerådet idag samlas kommer medlemsländernas
ministrar att informeras om arbetet med internationell handel med
jordbruksprodukter och diskutera den långsiktiga strategin för
jordbruksforskning.

Rådet kommer även att diskutera förslaget om en gemensam EU-plattform
för djurskydd inom EU som lämnats in till kommissionen av Sverige,
Danmark, Tyskland och Nederländerna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern delar ut pris
under Årets kock
Publicerad 10 februari 2016 Uppdaterad 10 februari 2016

I morgon den 11 februari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht årets upplaga av tävlingen Årets Kock
och delar ut pris till andraplatsen. 1:a pris delas ut av
H.K.H. Prins Carl Philip.
Årets Kock är det svenska mästerskapet i professionell matlagning.
Tävlingen Årets Kock startades 1983 av de svenska mejeriföretagens
branschorganisation Svensk Mjölk tillsammans med Gastronomiska
Akademien och med stöd av Tore Wretman. Efter år 2000 hedras också
vinnaren av tävlingen med titeln svensk mästare i professionell matlagning.

Även förra året fick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht äran att dela ut
silvermedaljen.

Tid: torsdag den 11 februari, landsbygdsminister finns på plats från ca kl.
14.30.
Plats: Annexet, Globen, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht diskuterar
bioekonomi med finländska
näringsministern
Publicerad 04 februari 2016 Uppdaterad 04 februari 2016

Den 5 februari kommer landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht att besöka Finlandsinstitutet i Stockholm för att
hålla ett anförande och delta i en paneldiskussion
tillsammans med den finländska näringsministern Olli
Rehn. Ämnet är hållbar tillväxt genom bioekonomi.
Skogsindustrins utveckling är fokus för ett seminarium, med rubriken
Bioekonomi – Ett lyft för Sverige och Finland, som under fredagen den 5
februari kommer att hållas på Finlandsinstitutet. Landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht och den finländska näringsministern Olli Rehn är tillsammans
med branschföreträdare inbjudna att tala och delta i en paneldiskussion om
hållbar tillväxt genom bioekonomi.

Tid: fredagen den 5 februari, kl. 15.25
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm.

För mer information vänligen kontakta t.f. pressekreterare hos
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Utbildningens betydelse för den
regionala tillväxten i fokus när
Helene Hellmark Knutsson och
Sven-Erik Bucht besöker Campus
Västervik
Publicerad 03 februari 2016 Uppdaterad 02 februari 2016

I dag befinner sig Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister,
och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning, i Västerviks kommun där de
ska besöka Campus Västervik. Tillsammans med
Linnéuniversitet och Högskolan Väst kommer
statsråden att diskutera framtida modeller för långsiktig
tillgång till högre utbildning i mindre kommuner.
Campus Västervik är ett lärcentrum som tillsammans med andra utvecklades
för att öka tillgängligheten till högre studier. På lärcentret finns studielokaler,
teknisk utrustning, hand- och studievägledning och biblioteksresurser.

Nu har Linnéuniversitetet och Högskolan Väst bjudit in minister för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht för att diskutera en ny modell för långsiktig tillgång till
högre utbildning i mindre kommuner.

Tid och plats: 10.00, Campus Västervik, Östersjövägen 8, Västervik.

En pressträff kommer att ske klockan 14.00 då media får möjlighet att ställa
frågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bekämpning av överträdelser
inom fiskeområdet effektiviseras
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Regeringen har idag skickat ett lagförslag till Lagrådet
om en effektivisering av sanktionssystemet på fiskets
område. Förslaget innebär att vissa överträdelser som
begås efter landning av fångst överförs från det
straffrättsliga området till ett system med administrativa
sanktionsavgifter.
Aktörer som hanterar fiskeriprodukter efter landning av fångst omfattas idag
endast av straffrättsliga sanktioner vid överträdelser, vilka sällan leder till
åtal. Regeringen finner att detta sanktionssystem måste effektiviseras, vilket
också är ett krav enligt EU-rätten.

Regeringen har i dag därför beslutat om ett lagförslag där systemet med
sanktionsavgifter, som i dag finns enligt fiskelagen för yrkesfiskare, ska
utvidgas till att även omfatta aktörer som hanterar fiskeriprodukter efter
landning av fångst.

Vilka överträdelser som ska leda till sanktionsavgift och vilken avgift som
ska betalas kommer att anges i en förordning.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Danmarks miljö- och
livsmedelsminister för att diskutera
djurskydd och antibiotikaresistens
Publicerad 22 januari 2016 Uppdaterad 22 januari 2016

På måndag den 25 januari befinner sig
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Danmark för att
träffa sin danska kollega, miljö- och livsmedelsminister
Eva Kjer Hansen.
Tillsammans med den danska miljö- och livsmedelsministern kommer Sven-
Erik Bucht att besöka grisuppfödning på gården Frihedslund samt
forskningsinstitutionen Danish Meat Reseach Institute vid Dansk
Teknologisk Institut.

Under sitt besök i Danmark kommer landsbygdsministern att diskutera
samarbete inom djurskyddsområdet samt antibiotikaresistens och
livsmedelsexport.

För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht talar på
djurskyddskonferens
Publicerad 19 januari 2016 Uppdaterad 19 januari 2016

Idag den 19 oktober deltar landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht på Jordbruksverkets årliga
djurskyddskonferens.
Varje år under de senaste 9 åren har Jordbruksverket arrangerat en
djurskyddskonferens. Årets konferens har temat "Så skapar vi framtidens
goda djurskydd tillsammans" och diskussionerna kommer att kretsa kring
samarbete för att upprätthålla konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och
gott djurskydd.

Landsbygdsministern kommer att avsluta konferensen med ett tal där han
lyfter fram hur viktigt ett gott djurskydd är för den svenska
livsmedelsproduktionen och den nationella livsmedelsstrategin.

När: Tisdag 19 januari, kl. 15.30
Var: City Conference Center, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringsbeslut för hållbar
kollektivtrafik i landsbygd
Publicerad 15 januari 2016 Uppdaterad 15 januari 2016

Regeringen har fattat två beslut för att främja hållbara
transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till
Trafikverket respektive VTI. Uppdragen ska leda till
ökad funktionalitet också på banor utanför de stora
stråken, samt till att locka fler resenärer att använda
kollektivtrafiken också på landsbygden.
Uppdrag till Trafikverket
För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa
kollektivt. Regeringen menar att staten ska bidra aktivt för att främja en
sådan utveckling och satsar därför på förbättrad kollektivtrafik i hela landet.
Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd uppgår till 199 miljoner kronor
2016, för 2017-2019 beräknas siffran uppgå till 209-230 miljoner kronor per
år. Därtill ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år 2016-
2019. Satsningen inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets
funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.

Uppdrag till VTI
VTI får 2 miljoner kronor för att under två år genomföra en studie om
effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa
kollektivt på landsbygden. Exempel på områden för uppdraget kan vara
samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler. Uppdraget ska redovisas i en
delrapport senast den 30 november 2016 samt i en slutrapport senast den 30
november 2017 till Regeringskansliet

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern i möte med
jordbruksministrar under Grüne
Woche
Publicerad 13 januari 2016 Uppdaterad 13 januari 2016

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den 15 januari
besöker jordbruks- och livsmedelsmässan Grüne
Woche i Berlin kommer han förutom att besöka mässan
också ha bilaterala möten med jordbruksministrarna
från Estland, Lettland, Litauen och Norge för samtal om
bland annat exportfrämjande och livsmedelsproduktion.
Grüne Woche är en av de största jordbruks- och livsmedelsmässorna i
världen där 415 000 besökare under en vecka träffar 1 700 utställare.
Samtidigt fungerar mässan som ett forum för ministrar och statssekreterare.

Under veckan kommer också statssekreterare Elisabeth Bachteman att delta
under det internationella ministermötet Global Forum for Food and
Agriculture (GFFA) som hålls i samband med Grüne Woche. Temat för årets
möte är Urbanisering och livsmedelsförsörjning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsstrategin i fokus på
Myntkabinettet
Publicerad 12 januari 2016 Uppdaterad 12 januari 2016

På onsdag den 13 januari medverkar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Jordbruksverkets
livsmedelsseminarium på Kungliga Myntkabinettet där
han kommer att berätta om arbetet med den svenska
livsmedelsstrategin.
Jordbruksverkets livsmedelsseminarium med temat "Hur slår vi vakt om
svenska mervärden" kommer att behandla frågor som betydelsen av svensk
livsmedelsproduktion, -export och regeringens arbete med den kommande
livsmedelsstrategin.

När: 13 januari kl. 9:30, landsbygdsministern håller tal kl 10.10.
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag om kronhjort på remiss
Publicerad 29 december 2015 Uppdaterad 29 december 2015

För att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av kronhjort
går regeringen nu vidare och remitterar förslag som rör
jakt efter kronhjort.
– Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen.
Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt
förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador
på skog och gröda. Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan
förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Naturvårdsverkets rapport av regeringsuppdraget om kronhjort enligt
regleringsbrevet 2015 är nu ute på remiss tillsammans med ytterligare förslag
som rör jakt efter kronhjort. Efter att remissinstanserna har lämnat sina
yttranden avser regeringen att ta ställning till vilka förändringar som behöver
göras.

Regeringen kommer även att ge Naturvårdsverket uppdrag i regleringsbrevet
inför 2016 att, i den mån det är ändamålsenligt, även inkludera analys och
förslag avseende kronhjortsförvaltningen i samband med utredning av frågan
om en långsiktig stabil finansiering av älgförvaltningen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

25 miljoner mer till regional tillväxt
Publicerad 22 december 2015 Uppdaterad 22 december 2015

Regeringen har beslutat att fördela sammanlagt drygt
1,1 miljarder kronor för regionala tillväxtåtgärder till
samverkansorgan, berörda landsting, Gotlands
kommun och länsstyrelser för 2016.
– Regeringen bedriver en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela
landet. Med hjälp av dessa medel är jag övertygad om att länen kan
genomföra näringslivsfrämjande och sysselsättningsskapande insatser som
gynnar en hållbar nationell och regional tillväxt i hela landet, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Alla län i Sverige tilldelas medel för att genomföra åtgärder inom den
regionala tillväxtpolitiken och medfinansiera EU:s sammanhållningspolitik
utifrån lokala och regionala förutsättningar. Regeringen genomför en översyn
av det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. I fördelningen av
medlen är en utgångspunkt de strukturella och dynamiska utmaningar som
länen står inför. Här finns olika indikatorer som mäter gleshet och avstånd,
demografi, kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande,
arbetsproduktivitet samt regional dynamik. Vid fördelning av medel tas även
hänsyn till behovet av medfinansiering av EU:s strukturfonder och
stödområdestillhörighet för regionala företagsstöd. Mot bakgrund av detta får
vissa län en förstärkning av anslaget för 2016.

Se bifogad tabell över fördelningen av de statliga medlen mellan länen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

35 miljoner till lanthandlare i
glesbygd
Publicerad 22 december 2015 Uppdaterad 22 december 2015

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per
år under perioden 2016–2019 för stöd till kommersiell
service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara
och utsatta.
- Tillgång till service är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i
gles- och landsbygdsområden. Går det inte att handla mat eller tanka bilen
inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor,
män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Dagligvarubutikerna är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de
ofta tillhandahåller en rad andra tjänster. Tillväxtverket ska fördela 35
miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser
inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att
stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och
utsatta.

- De 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till service
i de mest sårbara och utsatta glesbygderna. Det stärker förutsättningarna för
jobb och tillväxt i hela landet, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU
2015:35).

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 750 miljoner kronor till
kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Viktig framgång vid
Världshandelsorganisationens
(WTO) ministermöte i Nairobi
Publicerad 20 december 2015 Uppdaterad 20 december 2015

Efter fem dagars intensivt förhandlande i Kenyas
huvudstad Nairobi kunde WTO:s 162 medlemsländer
enas om ett nytt avtal för världshandeln. Uppgörelsen
innehåller bl.a. regler för exportstöd för
jordbruksprodukter, lättnader för de minst utvecklade
länderna samt ett separat avtal om nolltullar för
teknikprodukter. Liberia och Afghanistan välkomnades
som nya medlemsländer.
"Uppgörelsen är en stor och viktig framgång för ett handelsorienterat land
som Sverige" säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, som
själv var på plats i Nairobi.

Ministerdeklarationen öppnar även upp för svenska önskemål att framöver
förhandla nya frågor. "Om WTO ska följa utvecklingen är det viktigt att vi
framöver behandlar även nya frågor som e-handel och den digitala agendan "
säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht välkomnar att löftet att ta bort
exportsubventioner och minska andra former av exportstöd äntligen är
infriat. "Det är något som utvecklingsländerna krävt under lång tid och en
fråga som Sverige drivit länge inom EU och i WTO", avslutar
landsbygdsministern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Norrlandsstödet klart för 2016
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Regeringen har tagit beslut om de stödbelopp för det
nationella stödet till jordbruket i norra Sverige som ska
gälla från och med 2016. De 14 miljonerna som
regeringen tillför gör att nästan 75 procent av
mjölkproducenterna i norra Sverige kommer att få högre
belopp eller samma stödbelopp som tidigare.
- Jag är glad över att vi har hittat en lösning där nästan 75 procent av
mjölkproducenterna kommer att få ett högre belopp eller samma stödbelopp
som tidigare. De 14 miljoner kronor som vi tillför i budgetpropositionen 2016
gör att hela budgeten nu kan utnyttjas. Det är viktigt inte minst för att
kompensera för de som får minskat stöd, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Mjölkbönderna befinner sig idag i en svår kris. För att effekterna av
ändringarna av stödområden och stödbelopp inte ska få negativa effekter för
jordbrukare som redan befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge görs en
övergångsåtgärd om tre år. Under tiden för övergångsåtgärden begränsas
inkomstbortfallet för berörda företag till 12 öre per kilo mjölk. Den treåriga
övergångsåtgärden ger jordbrukarna möjlighet att anpassa sig till
förändringen.

Landsbygdsministern kommer även att bjuda in representanter för de
regionala myndigheterna och för producenterna till ett möte för att diskutera
stödområdesindelningen och om det kan finnas alternativa lösningar inför
kommande år.

- Det är viktigt att vi för en fortsatt diskussion om områdesindelningen. Även
om det i hög grad är EU och WTO regler som styr ska Sverige inom ramen
för dessa försöka göra den bästa möjliga indelningen, avslutar Sven-Erik
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Bucht.

Se bifogade tabeller.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

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

EU:s fiskeministrar har enas om kvoter och
fiskemöjligheter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
för 2016. Resultatet av årets förhandlingar är att man
följer målsättningen i den gemensamma fiskeripolitiken
som bland annat innebär att kvoter ska fastställas enligt
MSY och att förbud mot att kasta fisk överbord införs.
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 lyft fram att kvoterna ska
fastställas enligt maximal hållbar avkastning så snart som möjligt och att
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
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

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 vattnen 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

https://www.regeringen.se/


i riktat fiske efter dessa arter. Havskräfta i Skagerrak och Kattegatt omfattas
också av landningsskyldigheten men får fortsatt kastas ut eftersom att
havskräfta bedöms ha god överlevnad.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fiskemöjligheter på agendan i
Bryssel
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Den 14 – 15 december kommer landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht att befinna sig i Bryssel för att delta i
jordbruks- och fiskerådet. Förhoppningen är att
ministerrådet ska nå en politisk överenskommelse om
medlemsstaternas fiskemöjligheter i Västerhavet och
Svarta Havet under 2016.
Ministerrådet kommer även att ta beslut om TAC (totala tillåtna
fångstmängder) för specifika bestånd av fisk i Västerhavet och Svarta Havet.

Utöver fiskekvoter kommer EU:s jordbruks- och fiskeriministrar att diskutera
hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske inom bioekonomin.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Annica Sohlström tillförordnad
generaldirektör på
Livsmedelsverket
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Regeringen har idag beslutat att tillsätta Annica
Sohlström som vikarierande generaldirektör på
Livsmedelsverket.
Annica Sohlström tillträder sin tjänst från och med den 10 december.

Stig Orustfjord går vidare till nya arbetsuppgifter och fortsätter som
generaldirektör i regeringskansliet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fjälljakten på remiss
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Regeringen har idag skickat ut en promemoria om
småviltsjakten på remiss. Förslaget innebär att
rennäringsförordningen ska ändras så att upplåtelser av
rätt till jakt på småvilt och handredskapsfiske på statens
mark i fjällen i första hand ska göras till de jägare som
bor i Sverige.
- Jag är glad att vi i dag tar ett steg framåt när det gäller småviltjakten.
Regeringen väljer att lägga fram detta förslag bland annat för att komma till
rätta med det ökade jakttrycket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det föreslås även att den som inte är fast bosatt i Sverige, men är EES- eller
EU-medborgare (de som omfattas av den fria rörligheten för kapital,
etablering och tjänster) och har uppnått en närmare anknytning till Sverige
likställs med den som är bosatt i Sverige.

Efter remitteringen av promemorian kommer regeringen att ta del av
remissinstansernas synpunkter och ta ställning. Förordningsändringen
beräknas träda i kraft tidigast den 1 april 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Karlstad sista stoppet för
dialogturnén om skogen
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

I morgon onsdag den 2 december avslutas den
dialogturné som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
genomfört i landet under hösten. Med Karlstad som
sista stopp bjuds skogsindustrins aktörer i länen
Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm
och Södermanland in för att bidra med tankar och inspel
i arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram.
När landsbygdsminister avrundar dialogturnén vars avsikt har varit att ta in
värdefulla insikter och idéer som kan användas i regeringens arbete att ta
fram ett nationellt skogsprogram, gör han det i Karlstad. Tidigare har
ministern besökt Östersund, Skellefteå och Växjö.

Sverige behöver ett långsiktigt skogsprogram. Det nationella
skogsprogrammet med visionen ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi” har förutsättningen att bidra till andra strategiska satsningar och
politikområden som till exempel klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling,
nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. - Sverige
ska bli ett fossilfritt land och skogen är en nyckel när vi med hjälp av det
gröna guldet ska övergå till att bli en biobaserad ekonomi. Jag ser fram emot
att träffa alla engagerade deltagare på plats i Karlstad för att få ta del av
deras tankar och idéer kring skogen, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Sven-Erik Bucht kommer även under dagen att besöka Paper Province som
är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Det
finns fler än 200 företag med koppling till massa- och pappersindustrin i

https://www.regeringen.se/


regionen, dessa har ca 12 000 anställda.

Besök på Paper Province

Tid: onsdag den 2 december, kl 10.00 – 11.45. 
Plats: Paper Province, Sommargatan 101A, Karlstad

Dialogmöte nationella skogsprogrammet

Tid: onsdag den 2 december, kl 12.00 – 17.00 
Plats: Stadshotellet i Karlstad, Kungsgatan 22



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht håller tal på
konferens om upphandling av
livsmedel
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har blivit inbjuden
att tala på konferensen om upphandling av livsmedel
som arrangeras på Grand Hôtel i Stockholm, måndag
den 30 november.
På måndag den 30 november anordnar tidningen Upphandling 24 en
konferens om upphandling av livsmedel där den nyinrättade
Upphandlingsmyndigheten har en stor roll. Myndigheten inrättades den 1
september i år och ska fungera som stöd vid offentliga
upphandlingar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer under
konferensen att tala om regeringens arbete med att ta fram en
livsmedelsstrategi.

Tid: måndag den 30 november, kl. 9.30 – 10.00
Plats: Grand Hôtel, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i Peking
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Ministern och medföljande delegation är i Peking 24-27
november för att främja svensk export av livsmedel och
trävaror.
Onsdag morgon deltog ministern och livsmedelsdelegationen i ett seminarium
anordnat av Business Sweden med temat samarbete och handel inom
livsmedelsområdet. Samma förmiddag träffade ministern Kinas vice
jordbruksminister Qu Dongyu på jordbruksministeriet i Peking, i samband
med vilket TetraPak och DeLaval undertecknade ett avtal med Kinas
mejeriindustriförening om ett femårigt utbildningsprogram. Besöket på
jordbruksministeriet följdes av en lunchmottagning på Sveriges ambassad i
Peking.
 
På torsdagen kommer ministern och skogsdelegationen att delta i ett
seminarium om trä som byggnadsmaterial. Ministern kommer också att träffa
företrädare på ministernivå för Kinas statliga skogsadministration samt
kvalitetskontrolls- och exporttillståndsmyndigheten AQSIQ. Vid besöket på
AQSIQ kommer ett avtal att ingås som tillåter svensk export av hästar till
Kina.

Presskontakter på Sveriges ambassad i Peking

Gabriella Augustsson, epost: gabriella.augustsson@gov.se, mobil:
+86 186 1177 3834
Sebastian Magnusson, epost: sebastian.magnusson@gov.se mobil: 
+86 186 1177 3912

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht träffar
kommissionär Phil Hogan
Publicerad 19 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

I dag träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht EU:s
kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling,
Phil Hogan.
Under mötet, som äger rum på Rosenbad, kommer landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht och Kommissionär Phil Hogan att bland annat diskutera
mjölkrisen, EU:s framtida jordbrukspolitik och förenklingen av den
gemensamma jordbrukspolitiken.

För intervju med landsbygdsministern kontakta pressekreterare Ingela
Nilsson, 072-5514116

Tid: torsdag 19 november, kl. 12.30 – 13.45
Plats: Rosenbad, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över
skogsvårdslagstiftningen
Publicerad 18 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

En särskild utredare ska föreslå de förändringar i
skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa
en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa
frågor. Regeringens förväntan är att utredningens
förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.
Regeringen har därför idag beslutat om en utredning för att göra en rättslig
översyn av skogsvårdslagstiftningen.

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter
enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga
straffbestämmelserna,
identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av
beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som
straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska
tillsättas inom kort.

Regeringen arbetar brett för att nå skogens viktiga miljö- och
produktionsmål. Detta görs bl.a. genom denna utredning, arbetet med det
nationella skogsprogrammet, ökningar av anslagen för områdesskydd och
insatser för skogsbruket. Därtill pågår myndigheternas viktiga arbetet med
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t.ex. målbilder för miljöhänsyn och fördjupad utvärdering av miljömålen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Exportmöjligheter för livsmedel
och skog när Sven-Erik Bucht
reser till Kina
Publicerad 18 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht landar i
Hongkong påbörjas en främjanderesa med besök i
Hongkong, Macao och Peking. Fokus för besöket i Kina
är livsmedel och träbyggnation. Ministern kommer att
tillsammans med två svenska företagsdelegationer delta
i seminarier och events. Bilaterala möten med olika
ministerier kommer också att äga rum.
Mellan den 22 och den 27 november kommer landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht att befinna sig i Hongkong, Macao och Peking där han ska arbeta med
exportfrämjande inom livsmedels- och träkonstruktion.

Besökets första stopp är i Macao där Sven-Erik Bucht kommer att träffa
svenska utbytesstudenter och kockar som är verksamma i staden. Därefter
fortsätter vistelsen med att i Hongkong träffa ministern för livsmedel och
hälsa, Dr. Ko Wing-man för att diskutera svensk livsmedelsexport. I
Hongkong kommer ministern även träffa svenska näringslivsföreträdare och
även medverka i olika nätverksmöten.

I Peking deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i två seminarier som
handlar om livsmedel respektive träbyggnation. Ministern kommer också att
underteckna ett avtal kring svensk export av sporthästar under ett av tre
möten med ministrar vid olika kinesiska ministerier. I samband med att
landsbygdsministern besöker det kinesiska jordbruksministeriet kommer ett
samarbetsavtal mellan TetraPak-DeLaval och kinesiska jordbruksministeriet
också att undertecknas.
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Delegationerna som följer med på resan:

Skog- och trädelegationen

LRF Skogsägarna
Nyréns Arkitektkontor 
Setra 
Sveriges Träbyggnadskansli 
Norrskog 
Lindbäcks Bygg 
Folkhem 
Mellanskog
Södra

Livsmedelsdelegationen

Gunnar Dafgård AB
Findus Sverige AB
HK Scan
Lantmännen Cerealia
Livsmedelsföretagen
LRF
Orkla Food Sverige AB
Kött och Charkföretagen
Svensk Fågel/Guldfågel 
Svensk Fågel/Kronfågel
Business Sweden



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Marknadsläget och förenkling i
fokus under jordbruksrådsmötet i
Bryssel
Publicerad 16 november 2015 Uppdaterad 16 november 2015

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och de
europeiska jordbruksministrarna samlas idag i Bryssel
kommer de att bland annat att diskutera hur
marknadsläget för jordbruksprodukter förändrats sedan
det extrainsatta rådsmötet i september där ett krispaket
till mjölk- och grisproducenter presenterades.
Vid det extrainsatta rådsmötet i september presenterades ett krispaket för att
stöda de europeiska mjölk- och grisproducenterna. I dag träffas EU:s
jordbruksministrar för att följa upp arbetet med åtgärdspaketet och diskutera
det nuvarande marknadsläget för jordbruksprodukter.

En förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken och stödet för
skolmjölk och skolfrukt ska också diskuteras.

För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht: 
Darina Agha 
Mobil: 46 72 708 16 27 
Darina.Agha@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern
inledningstalar på konferens om
växtskydd
Publicerad 10 november 2015 Uppdaterad 10 november 2015

I dag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att
besöka och hålla ett inledningsanförande på Sveriges
lantbruksuniversitets (SLU) nationella
växtskyddskonferens som pågår under två dagar i
Uppsala.
Framtidens jordbruk, skogsbruk och trädgård står inför stora utmaningar när
det gäller till exempel nya skadegörare, förändrat klimat och
resistensproblematik. SLU anordnar tillsammans med Jordbruksverket därför
en växtskyddskonferens för att diskutera dessa frågor.

Program:

Inledningstal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tid: tisdag 10 november, kl. 10.00 – 10.25
Plats: SLU, Uppsala

För mer information och intervjuförfrågan kontakta t.f. pressekreterare hos
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
Darina Agha
Mobil: + 46 72 708 16 27
Darina.Agha@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht medverkar på
Skogsstyrelsens konferens om
skogens framtid
Publicerad 03 november 2015 Uppdaterad 03 november 2015

I morgon onsdag den 4 november deltar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på
Skogsstyrelsens konferens ”Virke och miljö i Sveriges
skogar om 100 år– vilka vägval krävs?” där han
kommer att tala om arbetet med att ta fram ett nationellt
skogsprogram för Sverige.
På konferensen diskuteras hur mycket skog som kan avverkas i framtiden
utan att skogsbrukets uthållighet påverkas, effekterna på skogens
naturvärden samt hur klimatförändringar påverkar skogen och skogsbruket.

Tid: 4 november kl 10.00, landsbygdsministern talar ca kl. 10.10 
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
sågverk i Västmanland och
Dalarna
Publicerad 30 oktober 2015 Uppdaterad 30 oktober 2015

Det nationella skogsprogrammet och förutsättningarna
för sågindustrin står på agendan när
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffar Karl Hedin
på måndag den 2 november. Ministern kommer också
att besöka några sågverk och emballageproduktion i
Karl Hedin ABs regi.
På måndag reser Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Västmanland och
Dalarna där han bland annat kommer att träffa Karl Hedin, ägaren av AB
Karl Hedin som är en av Sveriges största privata skogsägare och
bygghandelskedja.

Under vistelsen kommer landsbygdsministern att besöka sågverk och
diskutera det nationella skogsprogrammet.

Program:

Visning av Krylbo sågverk, Krylbo emballage och Karbenning sågverk.
Tid: måndag 2 november, kl. 11.00 – 13.00
Plats: Krylbo, Dalarna och Norberg, Västmanland

Samtal om det nationella skogsprogrammet och förutsättningarna för den
svenska sågindustrin 
Tid: måndag 2 november, kl. 13.45 – 15.00
Plats: Snytsbo, Norberg
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Landsbygdsministern finns tillgänglig för media i samband med lunch från ca
13.00. För intervju kontakta pressekreterare Ingela Nilsson, 072-5514116



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inviger
stenbrott i Skåne
Publicerad 30 oktober 2015 Uppdaterad 30 oktober 2015

På lördag den 31 oktober reser landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Skåne för att inviga en ny
blockstenstäckt som Emmaboda Granit startar i Östra
Göinge. Ministern kommer också att besöka Norups
Gård i Knisslinge.
Östra Göinge är känt för sina stenbrott där bergarten diabas bryts. Nu startar
Emmaboda Granit en ny blockstenstäckt som invigs på lördag den 31
oktober med bland annat ett anförande av landsbygdsministern.

Sven-Erik Bucht fortsätter sedan vistelsen i Östra Göinge med att besöka
Norups Gård, där ekologisk produktion av till exempel vegetabiliska oljor
som råvaror för biobränsle bedrivs parallellt med traditionellt jordbruk.

Program:

Invigning av stenbrott
Tid: lördag den 31 oktober, kl. 12.00 – 13.30
Plats: Biskopsgården, Östra Göinge

Besök på Norups Gård
Tid: lördag 31 oktober, kl. 14.00 – 15.30
Plats: Knisslinge, Östra Göinge

Landsbygdsministern finns tillgänglig för media under besöken. För intervju
kontakta pressekreterare Ingela Nilsson, 072-5514116

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht åker på företagsbesök på
Delavals egna gård
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

I morgon kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöka Tumba och
Hamra Gård, Delavals egna testgård för mjölkproduktion. Ministern kommer
bland annat att titta på innovativa lösningar för automatiserad mjölkning.
 
Landsbygdsministern finns tillgänglig för media i samband med visning av
verksamheten från ca kl 11.20. För intervju kontakta pressekreterare Ingela
Nilsson, 072-5514116

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Framgångsrika förhandlingar om
fiskekvoter i Östersjön
Publicerad 23 oktober 2015 Uppdaterad 23 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 mot ett hållbart fiske, 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.

https://www.regeringen.se/


Rådet har även kommit överens om kompletterande bevarandeåtgärder
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.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fiskekvoter för Östersjön på
agendan när Sven-Erik Bucht
deltar i ministerrådsmöte
Publicerad 21 oktober 2015 Uppdaterad 21 oktober 2015

I morgon den 22 oktober träffas EU:s jordbruks- och
fiskeministrar för att fastställa kvoter för fisket i
Östersjön för 2016. Det gäller torsk, sill, skarpsill och
lax. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar
Sverige.
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 (ICES).
Förslaget reglerar i Östersjön arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspetta.

Fortsatta diskussioner om klimatvänligt jordbruk ska också föras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht reser till Madrid
för att delta i
skogsministerkonferensen Forest
Europe
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

På tisdag den 20 oktober kommer Sverige presenteras
som ny medlem i den strategiskt viktiga styrkommittén
för Forest Europe, de europeiska skogsministrarnas
samarbetsforum inom skogspolitik. Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht representerar Sverige.
Forest Europe är ett skogspolitiskt samarbetsforum under ledning av
europeiska skogsministrar och som initierades 1990. Var fjärde år anordnas
en ministerkonferens som styr det gemensamma politiska samarbetet för de
nästkommande fyra åren.

Sverige har för första gången blivit inbjuden att bli medlem av Forest
Europes styrkommitté

- Jag är glad att skogsnationen Sverige bjudits in för att ta en plats i
styrkommittén. Sverige har lång erfarenhet av en långsiktig skogspolitik och
har mycket att bidra med. Vi kan nu på olika sätt lyfta viktiga skogsfrågor
och kraftfullt verka för att skogen ses som en viktig del i en biobaserad
ekonomi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.   Under mötet i Madrid
kommer landsbygdsminister att tala till konferensen samt delta vid ett
rundabordssamtal med temat skogen i centrum för en grön ekonomi.

- Jag ser fram emot att få prata om regeringens arbete med det nationella
skogsprogrammet och skogens roll i en växande bioekonomi, avslutar
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landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Konkurrenskraft på agendan när
Sven-Erik Bucht besöker
lantbruksmässa i Jönköping
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker på
onsdag den 21 oktober Jönköping och mässan Elmia
Lantbruk – djur & inomgård. Konkurrenskraften hos
svenskt lantbruk är ämnet för både paneldebatten och
seminariet som landsbygdsministern deltar i.
Under besöket på mässan kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att
delta i en debatt med rubriken ”Svenskt lantbruk – en framtidsbransch!?”
tillsammans med aktörer inom näringen. Efter debatten är
landsbygdsministern prisutdelare av Årets Djurskötare och Årets
Ungdomsdiplom som delas ut av Växa Sverige.

Ministern kommer även att inleda och tala på Jordbruksverkets seminarium
om jordbruks- och trädgårdsföretags konkurrenskraft.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Rennäring på agendan när
landsbygdsministern och norske
lantbruks- och matministern träffar
det svenska och norska
sametingen
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

På måndag den 19 oktober kommer ett dialogmöte om
gränsöverskridande renskötsel att hållas i Luleå. Till
mötet har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och den
norske lantbruks- och matministern Sylvi Listhaug bjudit
in representanter från de båda ländernas sameting och
riksförbund.
Det gemensamma arbetet att skapa bättre förutsättningar för en
gränsöverskridande rennäring fortsätter på måndag den 19 oktober då
förslaget från de norska och svenska sametingens gemensamma arbetsgrupp
ska diskuteras.

Landsbygdsministern finns tillgänglig för media efter mötet. För intervju
kontakta pressekreterare Ingela Nilsson, 072-5514116.

Tid: måndag 19 oktober, kl. 10.00 
Plats: Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker mjölkföretagen
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Regeringen är medveten om att situationen för
mjölkbönderna är mycket allvarlig. EU-kommissionen
har beslutat om ett krispaket till djurproducenter i syfte
att stötta sektorer i kris. Därför planerar regeringen att i
månadsskiftet november/december betala ut direktstöd
på 96 miljoner kronor varav 76 miljoner från EU och 20
miljoner av nationella medel. För att ytterligare stärka
mjölkföretagen i den akuta krisen kommer regeringen
även under våren 2016 betala ut ytterligare 56 miljoner
kr av nationella medel till företagen.
- Regeringen ser allvarligt på mjölkböndernas situation och i den kris som
råder är det angeläget att stärka företagens likviditet så snabbt som möjligt.
Därför väljer vi nu att skjuta till den nationella tilläggsfinansiering som EU-
kommissionens beslut medger. Det innebär drygt 150 miljoner till svenska
mjölkproducenter, säger Sven-Erik Bucht landsbygdsminister.

Mjölkböndernas organisationer har bett om statliga kreditgarantier för att
överbrygga den nuvarande krisen. Med mjölkföretagens bästa för ögonen så
avsatte regeringen en kreditram för utlåning i våras och därmed startades
arbetet med att ta fram en kreditgaranti.   Arbetet med att ta fram ett
garantilån har bedrivits tillsammans med banksektorn.  

- Vår gemensamma slutsats är idag att den statliga garantin riskerar att
försätta lantbrukaren i ett sämre läge om denna hamnar på obestånd.
Regeringen delar därför bankernas analys om att vi inte bör gå vidare med
kreditgarantin.  Kreditgarantin blev tyvärr inte den hjälp vi hade önskat
mjölkföretagen och det är skälet till att nu inte går vidare den, säger Sven-
Erik Bucht, landsbygdsminister.

https://www.regeringen.se/


- Vi ser att flexibiliteten i hanteringen av företagens skulder minskar, med en
statlig kreditgaranti.  Vid en eventuell obeståndssituation kan detta minska
möjligheten att göra en rekonstruktion eller en ordnad avveckling. Detta
riskerar också att begränsa lantbrukarens möjligheter att starta om, säger Per
Skargren, Swedbank.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Facebooks andra datacenter i
Luleå
Publicerad 14 oktober 2015 Uppdaterad 14 oktober 2015

På fredag den 16 oktober deltar landsbygdsministern
på en förhandsvisning av Facebooks andra datacenter i
Luleå.
Landsbygdsministern, som själv är aktiv på Facebook, får på fredag en första
inblick i Facebooks nya datacenter som tillsammans med det redan operativa
första datacentret resulterar i många nya jobb i Luleåregionen.

Det kalla klimatet tillsammans med den högt utvecklade kunskapen inom it
och teknik gör Luleå och Sverige väldigt intressant för placering av
datacenter. Luleå kommun bildar tillsammans med Boden kommun och Piteå
kommun ”The Node Pole region”.

Landsbygdsministern finns tillgänglig för media efter besöket. För intervju
kontakta pressekreterare Ingela Nilsson, 072-5514116.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på företagsbesök
i Skinnskatteberg
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Skogsindustri och innovation är på agendan när
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Sveaskog
och Setra sågverk i Skinnskatteberg.
På måndag den 12 oktober gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht två
företagsbesök i Skinnskatteberg i Västmanland. Media är välkomna att följa
med till besöket på träindustriföretaget Setras sågverk.

Under dagen kommer ministern även att ge sig ut i skogen tillsammans med
Sveaskog där modern avverkning kommer att demonstreras.

Program: 
Företagsbesök på sågverk 
Tid: 10.30 – 11.30 
Plats: Setra Skinnskatteberg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Idag inleder landsbygdsministern
arbetet med CAP 2021
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Hur ska framtidens jordbruk se ut? Den frågan tar
regeringen sig nu an då vi som första land i EU börjar
arbetet med att forma framtidens gemensamma
jordbrukspolitik. Vid sidan av det viktiga arbetet med
livsmedelsstrategin bjuder landsbygdsminister in
intresseorganisationer och myndigheter att tillsammans
starta arbetet med kommande reformer av den
gemensamma jordbrukspolitiken. I dag inleder
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht arbetet med ett
första referensgruppsmöte.
EU:s gemensamma jordbrukspolitik är uppdelad i programperioder där
nuvarande period sträcker sig fram till och med år 2020.

- Den gemensamma jordbrukspolitiken innebär en fantastisk möjlighet för att
hantera de utmaningar som idag finns för svenskt och europeiskt jordbruk
och landsbygd. För att förhindra den tidsnöd som uppstod inför den
nuvarande programperioden inleder jag redan nu arbetet med CAP 2021.
Det är viktigt att vara väl förberedd i syfte att kunna främja
jordbruksnäringen, säger landsbygdminister Sven-Erik Bucht.

Referensgruppen som nu idag träffas består av myndigheter och
organisationer som berörs av den gemensamma jordbrukspolitiken och som
genom dessa referensmöten får ett forum där de kan föra en dialog och
komma med inspel.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersund nästa anhalt på
landsbygdsministerns dialogturné
om skogen
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker på
onsdag den 6 oktober Östersund för att samla in inspel
och idéer för det nationella skogsprogrammets räkning.
I samband med dialogmötet medverkar ministern även
på mathantverkscentrumet Eldrimners arrangemang
Særimner, besöker en mjölkgård och deltar i ett öppet
möte om landsbygdens utveckling.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker nu Östersund, efter att tidigare
ha varit i Skellefteå och Växjö, för att samla in åsikter och idéer i arbetet
med ett nationellt skogsprogam.

Ett långsiktigt skogsprogram är något som Sverige behöver. Det nationella
skogsprogrammet med visionen ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi” har förutsättningen att också verka bidragande till andra
strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat- och
miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export,
besöksnäring med mera.

- Det är viktigt att arbetet med det nationella skogsprogrammet sker i bred
dialog med olika aktörer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Under hösten vill jag samla på mig idéer och förslag från hela landet. Det ska
vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

https://www.regeringen.se/


Skogsdialogen äger rum kl. 13.00 – 17.00 på OSD Östersund. Media är
välkomna att närvara. Anmälan kan skickas till pressekreterare Ingela
Nilsson, ingela.nilsson@regeringskansliet.se eller på 072-551 41 16.   

Program tisdag 6 oktober:

Deltar i idé- och kunskapsforumet ”Særimner” som
arrangeras av mathantverkscentrumet Eldrimner

Tid: kl. 10.00 – 12.00
Plats: Frösö Park Hotell, Östersund

Dialogmöte nationella skogsprogrammet

Tid: 13.00 – 15.30. Landsbygdsministern talar ca kl 13.50. 
Plats: OSD Östersund, Östersund

Besök vid bondgård tillsammans med LRF

Tid: 15.45 – 16.30
Plats: Slandrom, Östersund

Deltar i ett öppet möte med temat ”Landsbygdens
utveckling”

Tid: 17.30 – 18.30
Plats: Storsjöteatern, Östersund



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern fortsätter
skogsdialogen i Växjö
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

Onsdag den 30 september åker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht till Växjö för ett andra stopp i en
regional dialogturné för samla in inspel och idéer i
arbetet med ett nationellt skogsprogram. I samband
med dialogmötet besöker landsbygdsministern även
Ikea i Älmhult.
Sverige behöver ett långsiktigt skogsprogram. Visionen för programmet är
”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Programmet ska
också bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och
politikområden som till exempel klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling,
nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. Växjö är
andra stoppet av fyra i den regionala dialogturnén.

– Det är viktigt att arbetet med det nationella skogsprogrammet sker i bred
dialog med olika aktörer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Under hösten vill jag samla på mig idéer och förslag från hela landet. Det ska
vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Skogsdialogen äger rum kl. 9.30 – 12.30 på Linneuniversitet. Media är
välkomna att närvara, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson,
ingela.nilsson@regeringskansliet.se eller på 072-551 41 16.

Program onsdag 30 september:

Dialogmöte nationella skogsprogrammet

https://www.regeringen.se/


Tid: kl. 9.30 – 12.30. Landsbygdsminister talar ca kl 9.40. 
Plats: IKEA-salen, plan 1, Hus N, Växjö - Linneuniversitetet

Besök på IKEA Älmhult

Tid: ca kl 14.45 – 15.45 
Plats: IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, Älmhult



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Dubbla miljöfördelar när
regeringen höjer ersättningen för
metangasreducering
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

Idag beslutade regeringen att höja ersättningen för
metangasreducering vilket kommer leda till ökad
lönsamhet för lantbruksföretag som producerar
råmetangas genom rötning av stallgödsel.
Ersättningsnivån för metanreduceringsersättningen
höjs från högst 20 öre/kWh till högst 40 öre/kWh den 1
januari 2016.
- Med dagens beslut stimulerar regeringen till minskade utsläpp av
växthusgaser och produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil
energi. Med ökad rötning av stallgödsel nås på så sätt dubbla miljöfördelar,
säger Sven-Erik Bucht.

Många gårdsanläggningar som idag rötar gödsel riskerar att uppvisa negativa
resultat trots att de får en metanreduceringsersättning. Det riskerar att leda
till minskad produktion av gödselbaserad biogas och därmed lägre miljönytta.
Samtidigt är det samhällsekonomiska värdet av att producera biogas från
gödsel väsentligt högre än dagens ersättningsnivå på 20 öre/kWh.

I och med budgetförstärkningen för metanreduceringsersättningen, på 120
mnkr, som aviseras i budgetpropositionen för 2016 finns det utrymme att
höja ersättningsnivån. En ersättningsnivå om 40 öre/kWh kommer i större
utsträckning ersätta biogasproducenterna för den miljönytta de faktiskt
bidrar till, samtidigt som den gödselbaserade biogasen inte överkompenseras
i förhållande till den fossila energin som ersätts.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inleder
skogsdialog i Skellefteå
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Den 24 september inleds en regional dialogturné i
Skellefteå där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska
samla in inspel och idéer i arbetet med ett nationellt
skogsprogram. Skellefteå är det första av fyra planerade
stopp. Under fredagen den 25 september besöker
landsbygdsministern även Näsbergsfältet i Malå och
Campus Skellefteå.
Sverige behöver ett långsiktigt skogsprogram som ska bidra till att stimulera
flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel
klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling
av export, besöksnäring med mera.

- Det är viktigt att arbetet med det nationella skogsprogrammet sker i bred
dialog med olika aktörer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Under hösten vill jag samla på mig idéer och förslag från hela landet. Det ska
vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Dialogmötet i Skellefteå sker i samband med att konferensen Skogens
framtid – så skapar vi den tillsammans, pågår. Under konferensen kommer
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att hålla tal och delta i dialogen.

Skogsdialogen äger rum kl. 13.00 - 16.00 på Scandic Skellefteå, Kanalgatan
75. Media är välkomna att närvara, anmälan skickas till pressekreterare
Ingela Nilsson, ingela.nilsson@regeringskansliet.se eller på 072-551 41 16.

Program torsdagen den 24 september:

https://www.regeringen.se/


Dialogmöte nationella skogsprogrammet
Tid: kl. 13.00 – 16.00. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller tal kl.
13.50
Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75.  

Program fredag den 25 september:

Besök med Sveaskog på Näsbergsfältet
Tid: kl. 7.00 – 11.00 
Plats: Näsbergsfältet, Malå

Besök på Campus Skellefteå, Luleå Tekniska Universitet 
Tid: 11.00 – 13.00
Plats: Campus Skellefteå LTU, Forskargatan 1, Skellefteå

Länk: 
Nationella skogsprogrammet

Pressmeddelande: Startskott för arbetsgrupperna inom det nationella
skogsprogrammet



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Startskott för arbetsgrupperna
inom det nationella
skogsprogrammet
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 22 september 2015

Idag den 22 september sätter arbetet med det nationella
skogsprogrammet igång då deltagarna i de fyra
arbetsgrupperna samlas för en gemensam uppstart.
Arbetet med skogsprogrammet leds av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det sker i bred
dialog med intressenter i skogens hela värdekedja. Vid
arbetsgruppernas möte idag inledningstalar
statssekreterare Elisabeth Backteman.
Arbetsgrupperna kommer att arbeta med fyra fokusområden:

• 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

Skogsprogrammet ska också bidra till att stimulera flera andra strategiska
satsningar och politikområden som till exempel klimat- och miljömål,
landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring
med mera.

Ytterligare experter kommer att bjudas in under arbetets gång som ska

https://www.regeringen.se/


resultera i en delrapport i december 2015 och en slutrapport under hösten
2016. Rapporterna är underlag till regeringens fortsatta arbete med
programmet som ska färdigställas under 2017.

Bilaga: Arbetsgrupper inom det nationella skogsprogrammet (pdf)

Länk: Ett nationellt skogsprogram för Sverige



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Öland i
samband med öns stora
skördefest
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 22 september 2015

Den 23 september reser landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht till Öland. Under sitt besök på ön kommer
ministern att delta i en livsmedelskonferens som inleder
öns skördefest som nu i veckan äger rum för 19:e
gången.
Under konferensen som har temat ”Mötesplats kring svensk råvara – en
konkurrensfördel” kommer en pressträff att äga rum med
landsbygdsministern, landshövding Stefan Carlsson och ordförande
Regionförbundet Kalmar län Ulf Nilsson.

Plats: Hotel Skansen, Tingshusgatan 1, Färjestaden, Öland
Tid: onsdagen den 23 september

Länk: 
Nationella livsmedelsstrategin
Ölands skördefest

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Julita Gård för att uppmärksamma
innovationsstöd
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Den 22 september besöker Sven-Erik Bucht Julita Gård
för att tala om hur innovationsstödet från EU-satsningen
The European Innovation Partnership for Agricultural
productivity and Sustainability (EIP-AGRI), som nu går
att söka, passar in i regeringens livsmedelsstrategi.
EIP-AGRI är en del av EU:s tillväxtstrategi fram till 2020 och nu finns för
svenska företag inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringen at söka
ekonomiskt stöd för innovationssatsningar.

Startskottet för innovationsstödet arrangeras av Landsbygdsnätverket

Tid: Tisdag 22 september 
Plats: Julita Gård, Katrineholm

Artikel om livsmedelsstrategin

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar i
seminarium om laxfiske
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

I Mörrum pågår den 16 september ett seminarium om
laxfisket i Sverige där landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht och H.M. Konungen Carl XVI Gustaf kommer att
hålla tal.
Fokus för de olika samtalen och föreläsningarna är förutsättningarna för
ökad tillväxt på landsbygden genom ett större laxbestånd i svenska älvar.

En pressträff kommer att hållas i samband med lunch, c:a kl. 12.50.

Tid: Onsdag 16 september kl. 10.00 – 15.00 
Plats: Mörrum, Blekinge

Läs mer:
Seminarium: Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht deltar vid informellt
ministermöte i Luxemburg
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid det
informella jordbruks- och fiskerådsmötet i Luxemburg
13-15 september. Under mötet fortsätter diskussionerna
som fördes under det extrainsatta jordbruksrådet den 7
september.
Den 7 september samlades EU:s jordbruksministrar för att diskutera det
rådande marknadsläget i EU:s jordbrukssektor.Diskussionen om
marknadsutvecklingen och tänkbara stödpaket fortsätter nu under det
informella ministermöte som hålls i Luxemburg under tre dagar med start
söndag 13 september.

Vid mötet kommer ministrarna även att besöka lokala lantbruk.

Tid: 13 – 15 september 
Plats: Luxemburg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdminister Sven-Erik
Bucht deltar i extrainsatt
jordbruksråd i Bryssel
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

Måndag, den 7 september, samlas EU:s jordbruksministrar i Bryssel för att
diskutera det rådande marknadsläget i EU:s jordbrukssektor. Diskussionen
kommer att handla om situationen på mjölkmarknaden. Låga mjölkpriser har
under en lång tid lett till att många mjölkproducenter har en ekonomiskt
ansträngd situation. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar på
måndagens möte.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Elisabeth Backteman deltar i FN:s
världskongress för skogsbruk
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

I Durban, Sydafrika hålls under nästa vecka FN:s World
Forestry Congress för skogsbruk den 7 – 11 september.
Sverige representeras av statssekreterare Elisabeth
Backteman.
Syftet med kongressen där en stor del av världens länder, regioner och
internationella skogsintressenter finns representerade är att belysa hur
investeringar i skogsbruk ska ses som en investering i människor och hållbar
utveckling. Kongressen kommer att fokusera på hållbar tillväxt,
jobbskapande, jämställdhet och skogens viktiga länk till klimatförändringar,
bevarande av biologisk mångfald och hållbar försörjning av vatten.
Kongressen avser också belysa positiva exempel på god förvaltning och
hållbart skogsbruk av alla typer av skog.

- Världskongressen för skogsbruk är ett viktigt forum att delta i. Jag ser fram
emot intressanta diskussioner och möjligheten att samtala med kollegor även
utanför EU-sfären, säger Elisabeth Backteman.

Statssekreterare Backteman kommer att tala till kongressen om skogens roll
för hållbar utveckling och om regeringens arbete med det nationella
skogprogrammet. Utöver ett flertal möten under kongressen kommer
Elisabeth Backteman också att få tillfälle att träffa unga sydafrikaner och
höra deras syn på framtiden för Sydafrikas skog. Statsekreterare Backteman
reser även till Pretoria för bilaterala möten.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU-kommisionen har godkänt
havs- och fiskeriprogrammet
2014-2020
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 01 september 2015

Sveriges förslag till havs- och fiskeriprogram 2014–
2020 är nu godkänt av Europeiska kommissionen.
Havs- och fiskeriprogrammet omfattar ca. 1,5 miljarder
kronor för utveckling av ett hållbart fiske och vattenbruk.
Havs- och fiskeriprogrammet är ett nationellt operativt
program för genomförande av den Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2014–2020.
Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 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.

– Havs- och fiskeriprogrammet är det viktigaste finansiella instrumentet vi
har i Sverige för att stödja utvecklingen av konkurrenskraftiga och
innovativa företag inom fiske-och vattenbruksnäringen. Programmet är
också av stor betydelse för genomförandet av regeringens fiskeripolitik och
olika EU-miljödirektiv som är mycket viktiga ur ett långsiktigt perspektiv,
säger Sven-Erik Bucht.

Regeringen och förvaltande myndigheten för programmet, Statens
Jordbruksverk, jobbar nu för att havs- och fiskeriprogrammet ska kunna
komma igång så snabbt som möjligt så att man kan börja ansöka om stöd
redan i höst.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

En svensk maritim strategi för
människor, jobb och miljö
Publicerad 28 augusti 2015 Uppdaterad 28 augusti 2015

I dag presenterade infrastrukturministern regeringens
strategi för att främja de maritima näringarna. Strategins
vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara
maritima näringar som kan bidra till ökad
sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv
livsmiljö. Strategin pekar ut riktningen och utgör en
plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom
dialog och kunskapsutbyte.
– Jag är glad över att presentera Sveriges första maritima strategi någonsin.
Det är en bred strategi som omfattar alla maritima näringar och innebär steg
mot en utvecklad och integrerad svensk havspolitik. Syftet är att bättre ta till
vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om EU:s
lägsta arbetslöshet år 2020, säger Anna Johansson.

Strategin ska också bidra till regeringens miljökvalitetsmål Hav i balans och
Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå
målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och stärka regional och lokal
konkurrenskraft i alla delar av landet.

– En stark maritim sektor innebär att Sverige kan ta tillvara på de
marknadsmöjligheter som finns inom det maritima området. Ett aktivt
näringsliv, där befintliga företag växer och utvecklas och nya företag startas
är en viktig förutsättning. Men också innovation och utveckling för att
behålla och utveckla den svenska produktiviteten och Sveriges
konkurrenskraft. Möjligheter till försörjning, rekreation, natur- och
kulturupplevelser inom det maritima området är också av stor betydelse,

https://www.regeringen.se/


säger Anna Johansson.

Arbetet har genomförts i en bred och öppen process där inspel kommit från
dialoger och möten med företrädare för de maritima branscherna.
Intressenter i strategiarbetet har bland annat varit: turismnäringar,
energiproducenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri
för maritima syften, samt statlig- och kommunal förvaltning.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht tar emot FAO:s
generaldirektör i Stockholm
Publicerad 28 augusti 2015 Uppdaterad 28 augusti 2015

FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
generaldirektör José Graziano da Silva besöker Sverige
den 30-31 augusti på inbjudan av landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht. FAO arbetar med globalt tryggad
livsmedelsförsörjning och utrotande av världshungern.
Under besöket ska ett samarbetsavtal mellan FAO och We Effect
undertecknas. De båda organisationerna kommer att samarbeta i åtta länder i
Afrika, Asien och Latinamerika för att stärka småskaliga skogs- och
jordbruksorganisationer. Syftet med avtalet är att ge fattiga på landsbygden,
särskilt kvinnor, ökade inkomstmöjligheter.

-  Det ska bli en glädje för mig att få bevittna signeringen av det första
samarbetsavtalet mellan FAO och We Effect. Som ansvarig i regeringen för
både FAO och skogs- och jordbruksfrågor gläds jag förstås extra mycket åt
att se hur våra svenska kompetenser får uppskattning globalt. We Effect är
sprungen ur den kooperativa andan, något som ligger mig varmt om hjärtat,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Statsrådet Bucht och Generaldirektör Graziano da Silva ska också diskutera
frågor av gemensamt intresse, som skog och antibiotikaresistens.

Graziano da Silva ska också besöka Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,
SLU, som bland annat kommer visa upp sitt nya centrum för
Veterinärmedicin och husdjursvetenskap. I samband med besöket kommer
företrädare för SLU berätta om svenska erfarenheter av hållbar djurhållning.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mjölk på dagordningen när Sven-
Erik Bucht besöker mejeri
Publicerad 26 augusti 2015 Uppdaterad 26 augusti 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är under fredagen
i Luleå för ett besök på Norrmejeriers anläggning och
för att förhöra sig om läget för mejerinäringen.
Den allvarliga situationen för mjölkbönderna och mejerierna kommer att tas
upp samt de speciella förhållanden som råder för produktion i norr och för
norrländska bönder.

- Jag har full förståelse för det tuffa läge som svenska mjölkbönder och
mejerier befinner sig i. Men trots läget tror jag på vår svenska
mjölkproduktion och vet att svenskt jordbruk har mycket att ge.
Mjölkbönderna är ofta motorn på svensk landsbygd och viktiga för jobben.
Nu gäller det att regering, myndigheter och företag inom branschen arbetar
tillsammans. Därför vill jag ut i landet och besöka mejeriernäringen där
produkterna blir till, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Media är välkomna till en pressträff med landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht samt representanter för Norrmejerier, vd Hans-Åke Hammarström och
ordförande Henrik Wahlberg.

Tid: fredag 28 augusti kl. 14.30

Plats: Producentvägen 14, Luleå
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Regeringen fortsätter agera mot
antibiotikaresistens
Publicerad 20 augusti 2015 Uppdaterad 20 augusti 2015

Som en del i arbetet med att förnya den svenska
strategin mot antibiotikaresistens hölls idag ett möte
mellan regeringen och företrädare för Moderaterna,
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Tidigare på dagen fattade regeringen beslut om ett
relaterat uppdrag till Folkhälsomyndigheten vad gäller
den framtida tillgängligheten av nya antibiotika. Från
regeringens sida deltog på mötet de tre mest berörda
statsråden:
– Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem vi måste arbeta med på flera
fronter säger Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Dagens uppdrag till Folkhälsomyndigheten handlar om att vi måste påbörja
ett arbete för hur vi ska använda nya antibiotika när de väl kommer, så att
inte bakterier börjar utveckla resistens även mot dessa fortsätter han.

– Vi har kommit långt på djursidan i Sverige, men det räcker inte. Det är
viktigt med ett helhetsperspektiv, ett så kallat ”one health perspective”. För
att nå framgång i arbetet är det nödvändigt med en samlad strategi där
användningen av antibiotika såväl till djur som till människor finns med,
säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Det är hög tid att uppdatera strategin då mycket händer på området säger
ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.
Forskningen har en viktig roll, inte minst vad gäller arbetet för att få fram
nya antibiotika och även andra strategier för behandling avslutar hon.
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Dagens möte är det andra i en serie av blocköverskridande samtal för
förnyelse av den svenska strategin mot antibiotikaresistens. Den nuvarande
strategin är från 2005.

Antibiotikaresistens är ett växande problem globalt, som också finns i
Sverige. Redan idag dör människor av resistenta bakterier, och om
utvecklingen fortsätter kommer siffrorna att öka dramatiskt. Det svenska
arbetet sker både inom Sverige och globalt. Bland annat var Sverige ledande
i att få igenom den globala handlingsplan som antogs av
Värdshälsoförsamlingen i maj i år.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten handlar om att de ska ta fram en
projektplan för arbetet med att utforma förslag till en eller flera modeller för
hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten
är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. Detta under former där risken
för att resistens utvecklas mot dessa är minimal, samtidigt som patienterna
får bästa möjliga vård. Utan en fungerande sådan modell riskerar framtida
antibiotika att relativt snabbt bli verkningslösa då resistens utvecklas också
mot dessa läkemedel.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern bjuder in till
speeddejting om
livsmedelsstrategin
Publicerad 13 augusti 2015 Uppdaterad 13 augusti 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fortsätter den
livsmedelsdialog som inleddes i våras för att få in
synpunkter och förslag till utformningen av en långsiktig
livsmedelsstrategi för Sverige. Vid tre tillfällen med start
den 17 augusti träffar Sven-Erik Bucht företrädare för
35 organisationer och aktörer som är viktiga för
livsmedelsstrategins framtagande.
För att på bred front förankra livsmedelsstrategin och samla inspel har
landsbygdsministern under våren och försommaren rest runt i Sverige och
pratat med och lyssnat på aktörer kopplade till livsmedelskedjan. Nu
fördjupas dialogen genom att Sven-Erik Bucht vid tre tillfällen träffar
ytterligare organisationer och aktörer från dryckes- och livsmedelsindustrin.

Dialogmötena kommer att ske den 17, 24 augusti och den 3 september.
Under mötena kommer aktörerna att få tillfälle att presentera vilka sakfrågor
som är viktiga för dem och hur de kan bidra till genomförandet av strategin.

- Det är viktigt att den livsmedelsstrategi som vi just nu håller på att ta fram
är väl förankrad i hela livsmedelskedjan och därför vill jag träffa så många
av aktörerna som möjligt för att ta in synpunkter och förslag. Jag ser fram
emot dessa enskilda möten och hoppas på många intressanta inspel, säger
Sven-Erik Bucht.  

Parallellt pågår flera andra dialoger som är viktiga för livsmedelsstrategins
framtagande och genomförande. Till exempel har en nationell dialoggrupp
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med bred representation från livsmedelskedjan bildats samt en grupp med
företrädare för stora livsmedelsföretag. Strategin ska presenteras under våren
2016.  

Landsbygdsministern finns tillgänglig för media den 17 augusti i anslutning
till dialogmötena som sker mellan kl 12.30 - 16.00. För anmälan och mer
information kontakta pressekreterare Ingela Nilsson.  



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

GMO på agendan under jordbruk-
och fiskerådsmötet i Bryssel
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

På det första rådsmötet under Luxemburgs
ordförandeskap kommer bland annat GMO att finnas på
agendan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer
att delta i mötet.
Den 13 juli möts jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Där kommer
Luxemburgs ordförandeskap att presentera höstens arbetsprogram på
området. Ett nytt GMO-förslag ska diskuteras liksom utvecklingen på olika
jordbruksmarknader.

För mer information och intervjuförfrågan kontakta t.f. pressekreterare hos
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen lanserar en nationell
strategi för regional tillväxt
Publicerad 08 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

För att skapa en modern tillväxtpolitik för hela landet
lanserar regeringen idag: En nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Strategin är långsiktigt vägledande för tillväxtarbetet och anger regeringens
prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken fram till 2020. Den hjälper
också länens regionala utvecklingsstrategier och program inom EU:s
strukturfonder.

- 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 och dialog med den regionala
nivån och ett kraftfullt genomförande av strategin för jobb och hållbar
tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Fyra samhällsutmaningar beskrivs i strategin – Demografisk utveckling,
Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som
alla påverkar Sveriges regioner och deras tillväxtarbete. 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 – Innovation och företagande, Attraktiva miljöer
och tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete.

För att lyckas med den regionala tillväxtpolitiken behöver den regionala och
nationella nivån samlas och bli mer resultatinriktad. Det innebär bl. a. 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.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Dieselstöd för skogsmaskiner i
brandområdet i Västmanland
Publicerad 02 juli 2015 Uppdaterad 02 juli 2015

Regeringen har idag beslutat om en förordning som
möjliggör ett bränslestöd för diesel till skogsmaskiner
som arbetat i brandområdet i Västmanland.
I vårändringsbudgeten för 2015 avsattes 7 000 000 kr till ett bränslestöd för
diesel till skogsmaskiner som arbetat i brandområdet i Västmanland. Nu har
regeringen tagit ett beslut som möjliggör att ett sådant statligt stöd betalas ut
till entreprenörer och fastighetsägare för kostnader för dieselbränsle som har
förbrukats av skördare och skotare för upparbetning och terrängtransport till
väg av brandskadat virke.

- Med detta stöd underlättar vi omhändertagandet av virke som uppkom vid
den exeptionella situation som uppstod i samband med branden, säger
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Stöd får lämnas med högst 3 kronor per kubikmeter virke som har
upparbetats och ytterligare högst 3 kronor per kubikmeter som har
terrängtransporterats till väg. Ansökan om stöd kommer att hanteras av
Skogsstyrelsen och ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november
2016.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht möter Finlands
jordbruks- och miljöminister på
Torne älv
Publicerad 30 juni 2015 Uppdaterad 30 juni 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar på lördag den
4 juli med sig Finlands nya jordbruk- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen på en fisketur i Torne älv. Förutom
fiske står även samtal om EU:s jordbrukspolitik,
Östersjökvoter för fisket och skogspolitik på agendan.
Fisketuren vid den svensk – finska gränsen i Torne älv kommer också
innehålla stopp på de bägge öarna Finska holmen och Svenska holmen. Det
är i samband med dessa två stopp som samtal kommer att hållas om bland
annat Östersjökvoterna 2016, CAP efter 2020 och EU:s biomassapolitik.

Media är välkomna till stoppet för lunchen.

Tid: Lördag 4 juli
Plats: Karungi

Tid för media (finsk tid inom parantes) ca kl 10.45 (11.45) Svensk media
hämtas från Tullstranden, Karungi

11.00 (12.00) Media får möjlighet att vara med vid lunchen
Ca 12.30 (13.30) Media får skjuts tillbaka till Tullstranden, Karungi
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

Näringsdepartementets statsråd medverkar under
Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang.
Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-
politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt,
postfrågor, samt transporter och infrastruktur.
Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg
En ny exportstrategi för Sverige – hur kan fler exportera mer?,
Teknikföretagen
Måndag 29 juni kl. 10.45-11.45
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Industrin är avgörande för vår välfärd, Industrin tar matchen
Måndag 29 juni kl. 12-12.30
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Så vill regeringen förbättra innovationsklimatet, Invigning Idélandet
Sverige, Sveriges ingenjörer
Måndag 29 juni kl. 13.20-13.50
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Tillsammans för konkurrenskraft - om långsiktiga samarbeten mellan
akademi, näringsliv och samhälle, KTH
Måndag 29 juni kl. 15:30-17.00
Plats: Hästgatan 2
Hinder för jobbskapande – regler, kostnader och brist på kompetens,
Företagarna
Tisdag 30 juni kl.10.00-10.30
Plats: Företagarnas lokal, Hästgatan 2
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”Räcker infrastruktursatsningarna för fortsatt tillväxt?”, Swedbank
Tisdag 30 juni kl. 10.30–12.00
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Riskkapitalet - nyindustraliseringens motor, Svenska
riskkapitalföreningen (SVCA)
Onsdag 1 juli kl.10-10.30
Plats: Företagarnas lokal, Hästgatan 2
Special Olympics, uppvisningsmatch i Unified Fotboll
Onsdag 1 juli kl. 12:00-13:00
Plats: Paviljongplan vid Visbys botaniska trädgård (samma plats Korpens
Almedalscupen)
En ny digital agenda för Sverige? Hur påverkar digitaliseringen
sysselsättning, företagande och entreprenörskap?, Google
Onsdag 1 juli kl. 13:45-14:45
Plats: Altrum, Volters gränd 8
En värld i gungning – vart ska exporten ta vägen?,
Exportkreditnämnden
Onsdag 1 juli kl.15-16.00 
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Anna Johansson

”Löser hastighetståg bostadskrisen?”, Sverigeförhandlingen
Måndag 29 juni kl. 9-10.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Feministisk transportpolitik, Socialdemokraterna i Europaparlamentet 
Tisdag 30 juni kl. 09:00 - 10:00
Plats: S:t Hansgatan 18
”Räcker infrastruktursatsningarna för fortsatt tillväxt?”, Swedbank
Tisdag 30 juni 10.30–12.00
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Hur ser ministern på flygets framtid?, Aerospace
Torsdag 2 juli kl.11.30–12.00 
Plats: East Sweden Arena, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby

Sven-Erik Bucht

Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar
livsmedelskonsumtion, Lantmännen
Måndag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4



Hur ska vi få näringslivet att leva i glesbyggd?, IP-Only
Måndag 29 juni kl.15:00 - 16:00
Plats: Restaurang Italienaren, Hästgatan 2
Skogens produkter gör bioekonomin möjlig, Skogsindustrierna
Tisdag 30 juni kl. 10:30 – 11:15
Plats: Vinotek1, restaurang, Strandgatan 20
”Livsmedelsstrategi och konsumentmakt”, Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF)
Tisdag 30 juni kl. 12:00 – 13:00
Plats: Mellangatan 7
Hur ska hela Sverige leva? Politikerna ger svar
Tisdag 30 juni kl. 15:45-17.00
Varför behöver skåningar men inte norrlänningar certifierade
ekoäpplen?, Svensk Dagligvaruhandels seminarium om
livsmedelskontroll
Tisdag 30 juni kl. 17:00 – 17:30
Plats: Handelns hus, Strandgatan 10
”Är det värt (forsknings)pengarna?, Forskningsrådet Formas
Torsdag 2 juli 13:15 – 14:30
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Mehmet Kaplan

"Kan någon bygga bättre och effektivare än allmännyttan?", SABO
Måndag 29 juni kl. 15:00 – 16:00
”Tillsammans för en hållbar stadsutveckling”, Fastighetsägarna,
Svenska Handel, Visita, Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare
Tisdag 30 juni kl. 13:00
”Datadriven innovation genom offentligägd information, Almega och
Vinnova
Tisdag 30 juni kl. 14:30 – 15:30
”Klimatsmart samhällsbyggande – från vision till verklighet”, E.ON
Onsdag 1 juli kl. 10:00 – 10:50
”Staden som vi vill ha den”, Formas
Torsdag 2 juli kl. 16:00 – 17:00



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Parlamentarisk kommitté ska
föreslå ny politik för Sveriges
landsbygder
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen tillsätter idag en parlamentarisk kommitté
med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen
politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.
Samtliga riksdagspartier bjuds in att delta i arbetet.
– En bred parlamentarisk medverkan ger styrka i förslagen och en
långsiktighet i politiken, något som behövs för en stadigvarande förändring
av landsbygdens utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
 
Det finns sedan lång tid tillbaka enskilda insatser som har betydelse för
landsbygdens utveckling. Dagens politik bygger till stor del på lokalt och
regionalt inflytande och engagemang, exempelvis inom den regionala
tillväxtpolitiken och initiativ för lokal utveckling. Men det behövs ett
övergripande nationellt ansvar för landsbygden och dess välfärd, villkor och
förutsättningar för utveckling och tillväxt. 

Kommittén består av 11 ledamöter och en ordförande. Till ordförande har
Johan Persson utsetts. 

– Jag är glad över förtroendet att få leda kommittén som just ska ta ett samlat
grepp kring dessa frågor. Alla partier har landsbygden på sina agendor. Nu
finns chansen att samlas också politiskt. Det har vi lyckats med på lokal nivå
på många platser. Det borde gå också på nationell nivå. Det är Sveriges
landsbygder värda, säger Johan Persson. 

Utredningen kommer att ta fram ett kvalificerat underlag som bidrar till
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regeringens politik för tillväxt, sysselsättning och boende på en attraktiv
landsbygd. Utgångspunkten är att ge alla delar av landet möjlighet att
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och att tillgodose människors
behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö. 

– Det är något helt nytt - historiskt, med en sammanhållen landsbygdspolitik.
Avsikten är att uppnå en bred samsyn på landsbygdens utmaningar och
möjligheter och att kommittén ska presentera ett förslag till en ny och
utvecklingsinriktad politik, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den parlamentariska kommitténs sammansättning:

Ulf Berg, Moderaterna
Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet
Åsa Coenraads, Moderaterna
Anders Forsberg, Sverigedemokraterna
Monica Haider, Socialdemokraterna
Mattias Jonsson, Socialdemokraterna
Kew Nordqvist, Miljöpartiet
Iréne Oskarsson, Kristdemokraterna
Håkan Svenneling, Vänsterpartiet
Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraterna
Kristina Yngwe, Centerpartiet

Ordförande: Johan Persson, Socialdemokraterna



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Pressträff med
Sven-Erik Bucht
Publicerad 24 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

I morgon, efter regeringssammanträdet, presenterar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en parlamentarisk
kommitté för en sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder.
Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se

Tid: Torsdag 25 juni kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.  

Anmäl deltagande till niklas.forsstrom@regeringskansliet.se.
Inpassering via Kopparporten.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht inviger norra
Europas största fryslager i Bjuv
Publicerad 16 juni 2015 Uppdaterad 16 juni 2015

Onsdagen den 17 juni inviger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Findus nya och moderna fryslager och
fabrik i Bjuv.
- Det är en imponerande investering i svensk livsmedelsproduktion. Inom
ramen för arbete med livsmedelsstrategin vill regeringen satsa på en ökad
produktion av svenska livsmedel. Vi behöver en konkurrenskraftig
livsmedelssektor som är resurseffektiv, hållbar, forskningsbaserad och
attraktiv att arbeta i. Findus satsning är ett gott exempel på en
framtidsinriktad livsmedelsindustri, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.

Plats: Invigning Findus fryslager och fabrik, Billesholmsvägen 4, Bjuv
Tid: Onsdag 17 juni, 08:00 – 10:00
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ekologisk produktion och 2016 års
fiskemöjligheter på dagordningen i
Luxemburg
Publicerad 16 juni 2015 Uppdaterad 16 juni 2015

Idag träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar för att
diskutera regler för ekologisk produktion och 2016 års
fiskemöjligheter. Statssekreterare Elisabeth Backteman
representerar Sverige vid mötet i Luxemburg.
Målsättningen är att jordbruksministrarna ska komma överens om förslaget
till ekologisk produktion. Lagförslaget ska bidra till enklare regler, minskad
administrativ börda, rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare och ett stärkt
konsumentförtroende för ekologiska produkter.

Regeringen har höga ambitioner för att öka den ekologiska produktionen och
konsumtionen och arbetar aktivt för att de regler som förhandlas ska gynna
den ekologiska produktionen och marknaden.

På mötet kommer ministrarna även att få information om 2016 års
fiskemöjligheter. Fiskeministrarna ska få en presentation av kommissionen
om nästa års fiskemöjligheter. Något som sker årligen. I ett så kallat
meddelande redogör kommissionen för arbetet och tidplanen för
framtagande av höstens förslag om fiskemöjligheter och kvoter för bland
annat fisket i Västerhavet och Östersjön.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Västerbotten
Publicerad 09 juni 2015 Uppdaterad 09 juni 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker
Skellefteå och Robertsfors den 11-12 juni. Ministern
kommer bland annat att inviga Bruksfors kraftstation
samt besöka Svedjans gårdsmejeri.
Den 12 juni kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inviga en ny
kraftstation, Bruksfors kraftstation, i den nedre delen av Rickleån.
Kraftstationen upplåts till ett gemensamt projekt mellan Luleå tekniska
universitet, Energimyndigheten och sju kraftbolag i samråd med många
intressenter. Syftet är att utveckla en ny typ av miljöaccepterad småskalig
vattenkraftanläggning med teknik som kan användas för att förnya befintliga
kraftstationer.

I samband med invigningen av Bruksfors kraftstation hålls en pressträff.

Tid och plats torsdagen den 11 juni

Tid: 13.30
Plats: Svedjans gårdsmejeri, Södra Svedjan 29, Kåge 

Tid och plats fredagen den 12 juni

Tid: Invigning klockan 10.45. Pressträff klockan 11.45
Plats: Robertsfors golfklubb, Bruksallén 2, Robertsfors
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder
livsmedelsdialog i Kristianstad
Publicerad 08 juni 2015 Uppdaterad 08 juni 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige - den svenska livsmedelsdialogen.
Onsdagen den 10 juni gör landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht ett stopp i Skåne län.
– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela
livsmedelskedjan. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under
våren vill jag samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med
strategin. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att
delta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i Skåne,
Blekinge, Kronoberg och Halland är välkomna till livsmedelsdialogen i
Kristianstad.

Totalt kommer sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige.
Målet är att livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson, via
e-post eller telefon.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg:

www.naringsbloggen.se/livsmedel

https://www.regeringen.se/


Tid och plats

Tid: Onsdagen den 10 juni klockan 09.00 – 12.00.

Plats: Krinova Incubator & Science park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar på
FAO:s konferens
Publicerad 05 juni 2015 Uppdaterad 05 juni 2015

Den 8-9 juni möts ministrar från hela världen på FAO:s,
Food and Agriculture Organization of the United
Nations, konferens i Rom. Landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht representerar Sverige under mötet.
Vid konferensen kommer Sven-Erik Bucht att hålla ett tal på temat ”Social protection and Agriculture: Breaking the Cycle
of Rural Poverty and Hunger”.

Sveriges förhoppning att FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, under konferensen ska anta en
resolution om antibiotikaresistens. Sverige har varit ett av de mest drivande länderna både i beslutet att en resolution ska tas
fram och i förhandlingsarbetet gällande innehållet.

Konferensen kommer också att besluta om FAO:s arbetsprogram och budget för 2016-2017, samt välja en
generaldirektör för nästkommande mandatperiod 2016-2019.

Konferensen är FAO:s högsta beslutande organ och möts vartannat år. Ett stort antal ministrar från FAO:s medlemsländer
deltar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar Forum för
hållbar regional tillväxt
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Idag har regeringen inrättat ett Forum för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2015–
2020. Forumet ska utgöra en mötesplats för dialog och
samverkan mellan regeringen och regionala aktörer
samt statliga myndigheter och vid behov andra berörda
aktörer och organisationer.
Forumet samlar regionala aktörer på både politisk nivå och tjänstemannanivå
från Sveriges samtliga län och bidrar till en stärkt samverkan i
genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Forumet ska bidra till
konstruktiva dialoger om hur hela landet kan utvecklas och bidra till jobb
och hållbar tillväxt de kommande åren samt även bidra till att nå regeringens
övergripande mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. 

- Vi vill att hela landet ska bidra i dialogen om hur vi kan fortsätta utveckla
ett konkurrenskraftigt näringsliv och attraktiva boendemiljöer. Det nya
forumet stärker regionernas förutsättningar att aktivt delta i politikens
genomförande, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För att stödja arbetet med forumet har regeringen gett i uppdrag till
Tillväxtverket att inrätta ett kansli. En sådan funktion ska bl.a. bidra till ett
effektivt genomförande av den regionala tillväxtpolitiken samt en samordnad
dialog och erfarenhetsutbyte mellan aktörer på nationell och regional nivå.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder
livsmedelsdialog i Vara
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige - den svenska livsmedelsdialogen.
Fredagen den 5 juni gör landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht ett stopp i Västra Götalands län.
– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela
livsmedelskedjan. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under
våren vill jag samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med
strategin. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att
delta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i Västra
Götalandsregionen är välkomna till livsmedelsdialogen i Vara.

Totalt kommer sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige.
Målet är att livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg:

www.naringsbloggen.se/livsmedel

Tid och plats
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Tid: Fredagen den 5 juni klockan 11.00 – 15.00.

Plats: Vara konserthus, Allégatan 45, Vara.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Världens livsmedelsförsörjning i
fokus i Milano
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Den 3 – 5 juni deltar statssekreterare Elisabeth
Backteman på jordbruksministermötet under
världsutställningen EXPO Milano 2015. Temat för
världsutställningen är "Feeding the Planet, Energy for
Life".
Statssekreterare Elisabeth Backteman deltar på jordbruksministermötet
”From Expo Milano 2015 and beyond: agriculture to feed the planet” under
världsutställningen EXPO Milano 2015. Under mötet kommer Elisabeth
Backteman att tala om handel, jämställdhet och antibiotikaresistens samt
vikten av enighet för en utveckling av jordbruket under temat ”Agriculture,
Food and Development”.

Statssekreteraren kommer också att träffa bland annat Nya Zeelands
jordbruksminister Nathan Guy för att tala om export, samt ha bilaterala
möten med bland annat representanter från Colombia. Under de bilaterala
mötena står till exempel samtal om antibiotikaresistens, råvaruproduktion
och hållbart företagande på agendan.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht deltar vid informellt
ministermöte i Lettland
Publicerad 29 maj 2015 Uppdaterad 29 maj 2015

Ekologisk produktion står i fokus när EU:s jordbruks-
och fiskeministrar möts för ett informellt ministermöte i
Riga den 1-2 juni. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representerar Sverige under mötet.
Under det två dagar långa mötet i Riga, Lettland, kommer ministrarna att ha
en övergripande och strategisk diskussion om den ekologiska sektorns
framtid sett i ljuset av en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Temat
för ministermötet är; Ekologisk produktion: Hållbarhet, tillväxt och
konsumenternas behov innan och efter 2020.

Vid mötet kommer ministrarna även att besöka ett lettiskt ekologiskt
lantbruk som är specialiserat på uppfödning av kronhjort, dovhjort och
mufflonfår.  
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Dalsland
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Landsbygdsfrågor står i fokus när landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht besöker Dalsland onsdagen den 27
maj.
Under besöket träffar Sven-Erik Bucht elever och lärare på Stenebyskolan i
Dals Långed. I samband med skolbesöket hålls även ett möte med
representanter från kommunstyrelsen samt kommunala tjänstemän.

Under dagen kommer Sven-Erik Bucht att åka Dals Västra Värmlands
järnväg där han får information om regionala utvecklingsfrågor. Ministern
åker sedan vidare till Dals Rostock för att göra ett företagsbesök.

Tid och plats onsdagen den 27 maj
Plats: Möte med Kommunstyrelsen, enhetschefer och tjänstemän från
Bengtsfors kommun, Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed
Tid: klockan 10.15

Plats: Träff med elever och lärare,Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, Dals
Långed
Tid: klockan 11.00

Plats: Dals Västra Värmlands järnväg 
Tid: klockan 12.40

Plats: JOAB, Hjalmars väg 2, Dals Rostock
Tid: klockan 13.45
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogrammet godkänt
av EU
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

EU-kommissionen har idag godkänt det svenska
landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med
en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i
landsbygdsprogrammet ska bland annat förbättra
konkurrenskraften inom jordbruket.
– Jag är glad att kunna säga att det svenska landsbygdsprogrammet, efter
hårt arbete, äntligen blivit godkänt. Nu ser jag fram emot att se pengarna i
arbete säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsprogrammet innehåller en bred palett av åtgärder för en
förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett hållbart nyttjande av våra
naturresurser och främjande av en breddad näringsverksamhet som skapar
sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på våra landsbygder. 

Den totala budgeten är 36,1 miljarder kronor, och den svenska
medfinansieringen av programmet uppgår till 59 procent. De resterande 41
procenten av pengarna i programmet kommer från EU.

Merparten av programmets medel är avsatta för miljöinsatser såsom
bevarande av den biologiska mångfalden och minskning av jordbrukets
negativa miljöpåverkan. Några andra viktiga satsningar inom programmet är
insatser för att öka produktionen av förnybar energi, förbättrad service och
tillgång till bredband på landsbygden.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm

https://www.regeringen.se/


27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handlingsplan för Sveriges
mjölkbönder
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

I dag kallade landsbygdsministern aktörer från
mjölkbranschen för att diskutera den handlingsplan som
aktörerna arbetat med under våren. Handlingsplanen är
utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att
långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.
Tidigare i år bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in organisationer,
företag och myndigheter med koppling till mjölkproduktionen för att de
tillsammans skulle komma fram till hur man kan stärka den svenska
mjölkproduktionen. 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 i dag
presenterades vid ett möte i Rosenbad. Handlingsplanen med dess 87
åtgärdsförslag utgör en utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att
långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

– Nu är det dags för verkstad. Vi måste arbeta tillsammans för att stärka
mjölkbönderna i Sverige. Att branschen kommit fram till en handlingsplan är
ett stort steg framåt, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

En gemensam strategi ökar kraften i arbetet för att mjölkföretagarna ska
kunna öka lönsamheten i sina företag. Svenska mjölkföretag verkar på en
global marknad vilket ställer krav på ständigt utvecklingsarbete i alla led.

Lönsamheten för företagen måste också bli bättre, och då behöver
kostnaderna sänkas både genom åtgärder i företagen, och åtgärder som
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vidtas av andra organisationer samt av staten. Mjölkproducenterna måste
också få bättre betalt för råvaran och bättre möjligheterna till att höja värdet
på produkterna.

Åtgärder för att överbrygga krisen

Statliga kreditgarantier
Rådgivning till företag i ekonomisk kris

Åtgärder för att stärka lönsamheten

Se över möjligheterna till riskkapital för att underlätta nyinträde i
jordbruket
Öka kompetensen hos lantbrukare i företagsledning, management och
riskhantering
Utveckla rådgivningen och skapa rådgivningskoncept omfattande
management, ekonomi och produktion
Öka mjölkavkastningen per ko för att öka intäkterna i företaget
Sänka kostnaderna i mjölkföretagen med fokus på foder och byggnader
Förenkla regelverket för svenska mjölkproducenter
Verka för att svenska mjölkproducenter får likvärdiga villkor som
producenter i konkurrerande länder
Fortsatt säkra att Sverige har en god djurvälfärd
Satsa på forskning och innovation som stärker konkurrenskraften
Ursprungsmärka svenska mejeriprodukter och kommunicera svenska
mervärden mer till konsumenter
Främja exporten av svenska mejerivaror



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht till Fiskbranschens
årsstämma i Göteborg
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Fisk på frammarsch är temat på Fiskbranschens
riksförbunds årsstämma i Göteborg måndagen den 25
maj. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talar om
regeringens fiskeripolitik under årsstämman.
– Fisket och vattenbruket är viktigt för hela Sverige, och en väldigt viktig del
i arbetet med livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht talar om det pågående arbetet med regeringens
livsmedelsstrategi på Fiskbranschens riksförbunds årsstämma i Göteborg.
Landsbygdsministern kommer också att ta upp EU:s gemensamma
fiskeripolitik under stämman.

Media är välkomna att närvara vid årsstämman.

Tid: måndagen den 25 maj klockan 13.00
Plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan:
Landsbygdsministern samlar
arbetsgrupperna för mjölknäringen
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Fredagen den 22 maj träffar landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht arbetsgrupperna som arbetar för att vända
den svåra situationen för Sveriges mjölkbönder.
Arbetsgrupperna har arbetat med en gemensam
handlingsplan som ska diskuteras på mötet.
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 vända krisen.
Arbetsgrupperna är Kapitalförsörjning, Marknad samt Rådgivning och
produktion. I arbetsgrupperna deltar representanter från mjölkföretagarnas
organisationer, mejerier, banker, handeln, rådgivningsföretag och
myndigheter.

På fredag träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht arbetsgrupperna för att
tala om deras arbete med handlingsplanen och arbetet framåt. Efter mötet
inbjuds media till en pressträff på Rosenbad.

Föranmälan krävs. Anmäl deltagande till
hanna.berndtsson@regeringskansliet.se senast torsdagen den 21 maj.

Tid: fredagen den 22 maj klockan 12.00
Plats: lilla pressrummet i Rosenbad. Inpassering via Kopparporten

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Programrådet för det nationella
skogsprogrammet träffas i
Stockholm
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Arbetet med det nationella skogsprogrammet går vidare.
Torsdagen den 21 maj träffas programrådet i
Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder
mötet.
Programrådet består av representanter från 21 berörda
intresseorganisationer, företag, universitet och myndigheter samt
Näringsdepartementet och övriga berörda departement.

Rådets uppgift är att vägleda regeringen i arbetet med det nationella
skogsprogrammet. Under programrådets möte den 21 maj ska man bland
annat diskutera hur arbetet ska läggas upp i de fyra arbetsgrupperna i det
nationella skogsprogrammet. De fyra arbetsgrupperna offentliggjordes i
början av maj. Dessutom kommer Miljömålsberedningen att informera om
sitt arbete med kopplingar till klimat och skog. Man kommer även beröra hur
olika intressenters initiativ kan kopplas till arbetet med skogsprogrammet.

De fyra arbetsgrupperna är:

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

Fram till den 22 maj finns möjlighet att anmäla intresse att delta i någon av
de fyra arbetsgrupperna. Anmälan görs till:

https://www.regeringen.se/


n.skogsprogrammet@regeringskansliet.se



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Halland
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Landsbygdsministern talar om framtidens landsbygd på
Tylösandsdagarna samt besöker Wapnö gård i
Halmstad och Arla i Falkenberg tisdagen den 19 maj.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Halland för att tala om
landsbygden och framtiden på den kommunala ledningskonferensen,
Tylösandsdagarna. Under besöket i Halland kommer Sven-Erik Bucht även
att tillsammans med landshövding Lena Sommestad besöka Wapnö gård och
Arlas nya anläggning i Falkenberg.

Program tisdagen den 19 maj

Plats: Tylösandsdagarna, Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Tid: kl 11.15 - 12.10 

Plats: Besök på Wapnö gård, Halmstad. Media är välkomna till Kalvstallet. 
Tid: kl 13.15

Plats: Besök på Arla, Årstadvägen, Falkenberg. Media är välkomna.
Tid: kl 16.30

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Viktiga arbetet med
livsmedelsstrategin rullar vidare
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Intresset för de regionala livsmedelsdialogerna är stort,
och nu tas ett ännu ett steg för att föra arbetet med
livsmedelsstrategin vidare. Måndagen den 18 maj
träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den
nationella dialoggruppen för första gången.
– Jag är oerhört glad över det stora intresset för livsmedelsdialogerna som jag
mött ute i landet. Nu ser jag fram emot att träffa den nationella
dialoggruppen för ytterligare inspel och bra idéer om hur vi kan skapa en
livsmedelsstrategi tillsammans, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen vill se en bred förankring kring livsmedelsstrategin, och för att
det ska bli verklighet krävs samarbete mellan olika aktörer så som,
organisationer, branschföreträdare, akademi och stat. De regionala
livsmedelsdialogerna är en del i processen, och den nationella dialoggruppen
är en annan.

Dialoggruppen består av representanter från Institutet för jordbruks- och
miljöteknik, Lantbrukarnas riksförbund, Världsnaturfonden, Sveriges
lantbruksuniversitet, Svensk Dagligvaruhandel, Konsumentföreningen
Stockholm, Livsmedelsföretagen, Visita, Sveriges Naturskyddsförening,
Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag, Ekologiska Lantbrukarna,
Sveriges konsumenter och Hushållningssällskapens förbund.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter skogs- och
lantbruksråd i Kina
Publicerad 12 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

För att öka livsmedels- och skogsexporten till Kina har
regeringen beslutat att placera ett skogs- och
lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Peking.
Idag utser regeringen kanslirådet Lennart Nilsson till
skogs- och lantbruksråd i Peking. Lennart Nilsson ska
bland annat arbeta för att främja marknadstillträdet för
svenska företag gällande livsmedels- och skogsexport.
– Det finns en stor potential att öka exporten inom de gröna näringarna.
Sverige har idag många framgångsrika företag som exporterar teknik inom
livsmedel och skogsprodukter. När vi nu får ett skogs- och lantbruksråd på
plats kan vi främja att exporten ökar genom att sänka trösklarna för att ta sig
in på den kinesiska marknaden, säger Mikael Damberg närings- och
innovationsminister.

– Jag är glad att regeringen idag har utsett Lennart Nilsson till skogs- och
lantbruksråd i Peking och att vi fått till en permanent lösning. Det sker redan
idag en stark exportökning av svenska livsmedel och skogsprodukter, men
jag är övertygad om att denna kan öka ytterligare, inte minst genom att
framhålla våra unika förutsättningar att bedriva en effektiv och hållbar
produktion, baserad på högkvalitativa och säkra råvaror. Nu är det viktigt att
branscherna också drar nytta av den här möjligheten, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Lennart Nilsson arbetar i dag som kansliråd på Näringsdepartementet, och
har tidigare arbetat som ambassadråd i Peking. Lennart Nilsson tillträder som
skogs- och lantbruksråd den 1 september 2015.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statssekreterare Elisabeth
Backteman till FN:s skogsforum i
New York
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Förvaltningen av världens skogar står på agendan på
Förenta Nationernas skogsforum. Den 13 - 14 maj
deltar statssekreterare Elisabeth Backteman på forumet.
Förenta Nationernas skogsforum (UNFF) möts vartannat år för att diskutera
och enas om inriktningen på förvaltningen av världens skogar.
Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer att hålla ett tal om Sveriges
syn på hållbart skogsbruk och Sveriges prioriteringar i det framtida
skogsarrangemanget, samt delta i rundabordssamtal med ministar och
högnivårepresentanter från FN.

Vid mötet förväntas en ministerdeklaration och ett beslut om
rekommendationer för det framtida internationella skogsarrangemanget.

Skogsforumet pågår den 4 - 15 maj i FN-huset i New York.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

G20:s jordbruksministrar vill
minska matsvinnet
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

G20:s jordbruksministrar har haft ett tre dagar långt
möte i Istanbul under det turkiska ordförandeskapet.
Under mötet antog ministrarna en kommuniké om
global livsmedelsförsörjning och att minska matsvinnet.
Statssekreterare Elisabeth Backteman deltog för
Sveriges räkning.
Mötet diskuterade global livsmedelsförsörjning med ett särskilt fokus på
minskat matsvinn och förluster. Totalt en tredjedel av världens mat går till
spillo i dag, både på grund av bristfälliga produktionssystem, men lika stora
mängder slängs istället för att ätas upp.

– Det är värdefullt att en så stor och påverkande grupp som G20 är beredda
att ta ledning i den här viktiga frågan. Matsvinn är ett onödigt slöseri med
världens begränsade resurser. Att minska svinnet är ett viktigt steg mot ett
hållbart samhälle, säger Elisabeth Backteman.

Ministrarna antog vid mötet en kommuniké om global livsmedelsförsörjning
och att minska matsvinnet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Högberg ny rektor på Sveriges
lantbruksuniversitet
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Peter Högberg tillträder som rektor för Sveriges
lantbruksuniversitet den 1 juli i år.
Regeringen har utsett professor Peter Högberg till ny rektor för Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Peter Högberg kommer senast från en anställning
som dekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU.

Professor Peter Högberg tillträder som rektor för SLU den 1 juli 2015. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ekologiskt jordbruk på agendan i
Bryssel
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Måndagen den 11 maj träffas EU:s jordbruks- och
fiskeministar i Bryssel för att bland annat tala om
ekologiskt jordbruk. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht representerar Sverige under mötet.
Enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisare konkurrensvillkor och
ökat konsumentförtroende för ekologiska produkter är syftet med EU-
kommissionens lagförslag om ekologisk odling. Det lettiska
ordförandeskapets arbetar för att rådet ska enas om ett kompromissförslag så
att förhandlingar kan inledas med Europaparlamentet efter sommaren.

Regeringen anser att det är viktigt att den ekologiska produktionen av
livsmedel ökar, och därför är det viktigt att reglerna som förhandlas fram
gynnar den ekologiska produktionen och marknaden.

– Mycket har hänt med förslaget sedan kommissionen presenterade det och
min förhoppning är att vi ska kunna nå en överenskommelse bland
ministrarna vid mötet på måndag. Jag kommer att verka för regler för den
ekologiska produktionen som gör det möjligt att för denna viktiga sektor att
fortsätta utvecklas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Viltmatakademin
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Mat från skog till bord diskuteras när
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker
Viltmatakademin i Äleby torsdagen den 7 maj.
– Viltet är en viktig resurs som inte får glömmas bort när vi talar om svenska
livsmedel. Vi måste ta vara på det som skogen har att ge, säger
landsbygdsminsiter Sven-Erik Bucht.

Viltvärdekedjan, kvalitetssäkring, vilthanteringsanläggningar och
kunskapsförmedling är några av de frågor som ska diskuteras när
landsbygdsministern besöker Viltmatakademin i Äleby. Under besöket
kommer ministern också att få en visning av vilthanteringsanläggningen och
information om jakten som bedrivs på Äleby gård.

Tid: torsdagen den 7 maj klockan 14.00
Plats: Svenska Viltmatakademin, Äleby gård, Stallarholmen

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar
arbetsgrupperna i det nationella
skogsprogrammet
Publicerad 04 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för
att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna
guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.
Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående
av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där
intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an
utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht understryker vikten av brett
deltagande och långsiktiga perspektiv i dialogprocessens fortsatta arbete. 
– Jag ser det nationella skogsprogrammet som en bred och långsiktig process
över mandatperioder och partigränser. Skogen är vårt gröna guld och en
viktig nationell tillgång som vi ska värna om, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

Kärnan i dialogprocessen kommer att bestå av fyra arbetsgrupper:
1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs

Hållbar tillväxt och jobb i skogen
Skogens sociala värden

2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser

Skogsbruk för ett bättre klimat.
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, risker och sårbarhet.

https://www.regeringen.se/


3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en
skogsindustri i världsklass och ökad export

Ökat träbyggande
Framtidens biobaserade produkter och innovation
Framtidens transportutmaningar
Skogsindustri i världsklass

4. Internationella skogsfrågor

Svenska prioriteringar för internationellt/EU- samarbete
Svensk kunskap i en globaliserad värld
Insatser för exportfrämjande

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.
Skicka din intresseanmälan att delta i en arbetsgrupp senast den 22 maj till
Nationella skogsprogrammet via e-post nedan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker
Skogsstyrelsen i Jönköping
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

För första gången som landsbygdsminister besöker
Sven-Erik Bucht Skogsstyrelsen måndagen den 4 maj.
Under besöket kommer ministern bland annat att träffa
generaldirektör Monika Stridsman.
På måndag besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Skogsstyrelsens
huvudkontor i Jönköping för första gången som minister.

Syftet med besöket är bland annat att diskutera aktuella frågor så som hur
Skogsstyrelsen arbetar för att uppnå regeringens mål om de jämställda
produktions- och miljömålen för skog, arbetet med miljökvalitetsmålen och
andra aktuella frågor.

Under besöket kommer Sven-Erik Bucht att tala om regeringens mål med
skogspolitiken samt träffa generaldirektör Monika Stridsman och
medarbetarna på myndigheten. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Högberg ny rektor på Sveriges
lantbruksuniversitet
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har i dag beslutat att utse professor Peter
Högberg till ny rektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
Peter Högberg tillträder den 1 juni i år.
I dag beslutade regeringen att utse professor Peter Högberg till ny rektor för
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Peter Högberg kommer senast från en
anställning som dekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU.

Professor Peter Högberg tillträder som rektor för SLU den 1 juni 2015.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht leder livsmedelsdialog i
Vreta Kloster
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige - den svenska livsmedelsdialogen.
Måndagen den 4 maj gör Sven-Erik Bucht ett stopp i
Östergötland.
– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela
livsmedelskedjan. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under
våren vill jag samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med
strategin. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att
delta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i
Östergötlands, Stockholms, Gotlands, Jönköpings, Södermanlands och
Kalmars län.

Totalt kommer sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige.
Målet är att livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg.

Tid: måndagen den 4 maj klockan 15.00 – 18.00. Tid för intervjuer klockan 14.30 – 15.00
Plats: Samlingslokalen Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Djurvälfärd i fokus under
internationellt möte i Köpenhamn
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar på den
internationella konferensen ”Improving pig welfare –
what are the ways forward?” i Köpenhamn onsdagen
den 29 april. Målet med konferensen är att grisvälfärden
ska förbättras i Europa, och i hela välden.
– I Sverige har vi under lång tid arbetat med djurvälfärd och vi ser tydliga
fördelar på alla plan när djuren mår bra. Jag ser fram emot att dela våra
erfarenheter med andra länder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer hålla ett tal om vinsterna av
ett högt djurskydd och en god djurhälsa under konferensen.

– Vi måste arbeta hårdare för att konsumenterna ska känner till fördelarna
med ett gott djurskydd så att de kan göra ett medvetet val i affären. Vi måste
också arbeta för att höja djurskyddsnivån inom hela EU och se till att alla
medlemsstater följer de gemensamma reglerna, säger landsbygdsminsiter
Sven-Erik Bucht.

Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen, har bjudit in forskare, experter
och politiker till den internationella konferensen “Improving pig welfare –
what are the ways forward?”. Konferensen pågår den 29 – 30 april, och
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar onsdagen den 29 april.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder
livsmedelsdialog Umeå
Publicerad 21 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige - den svenska livsmedelsdialogen.
Fredagen den 24 april besöker Sven-Erik Bucht Umeå.
– Det är viktigt med en bred dialog med alla intressenter innan vi sätter ner
foten om hur vi ska utforma den kommande livsmedelsstrategin. Vi behöver
öka livsmedelsproduktionen för att skapa fler jobb i hela landet, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i
Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är välkomna
att delta.

Totalt kommer sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige.
Målet är att livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg.

Tid: fredagen den 24 april klockan 10.00 – 13.00
Plats: Kulturhuset Väven, Västra Strandgatan 10,Umeå

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fiskeförvaltning på agendan i
Luxemburg
Publicerad 16 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Förhandlingar om en flerårig förvaltningsplan för torsk,
sill och skarpsill i Östersjön står på agendan när EU:s
jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg
måndagen den 20 april. Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht representerar Sverige under mötet.
När EU:s jordbruks- och fiskeministar möts i Luxemburg kommer
förvaltningsplanen för torsk, sill och skarpsill ska diskuteras. Sveriges anser
att det är viktigt att man når målen som sätts upp inom den ramen för den
nya fiskeripolitiken.

Ministrarna ska också diskutera skogsfrågor och enas om EU:s ståndpunkt
inför de kommande FN-förhandlingarna om ett globalt hållbart skogsbruk.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsningar på jobb i vårbudgeten
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Starkare innovationskraft, bättre järnvägar, fler bostäder
och stöd till mjölkbönder är några av förslagen i
vårbudgeten inom Näringsdepartementets områden.
Förslagen ingår i regeringens övergripande mål om att
nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Näringspolitisk offensiv

I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt
konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226
miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen
2016-2019. Offensiven innebär satsningar inom tre områden.

Nya och växande företags finansiering

Regeringen vill underlätta för företag att få tillgång till finansiering i tidiga
skeden och föreslår därför ett tillskott på 71 miljoner kronor till Almi 2015.
20 miljoner kronor av anslagsökningen ska användas till att förstärka Almis
rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. Satsningen på finansiering
för nya och växande företag byggs ut och beräknas 2018-2019 uppgå till 110
miljoner kronor per år.

Stärkt innovationsklimat

För att kunna genomföra förslag från Innovationsrådet eller andra insatser
som förbättrar konkurrenskraften föreslår regeringen att 50 miljoner kronor
avsätts under 2015. För 2016–2019 aviseras 100 miljoner kronor per år.

Exportoffensiv

https://www.regeringen.se/


Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig strategi för ökad export
med extra fokus på små- och medelstora företag och tillväxtmarknader. Som
ett led i regeringens exportstrategi föreslås därför att 75 miljoner kronor
satsas på en exportoffensiv under 2015. För 2016-2019 beräknas satsningen
uppgå till 105 miljoner kronor per år.

Regeringen föreslår också en förstärkning av Visit Sweden AB på 30
miljoner kronor i syfte att stärka svensk besöksnäring. För 2016 och 2017
satsas ytterligare 20 miljoner kronor per år. Insatserna ska genom
marknadsföring av Sverige som resmål, bidra till en långsiktigt hållbar svensk
turistnäring i alla delar av landet.

It, infrastruktur och bostäder till alla

Regeringen satsar på järnvägen

En väl fungerande järnväg är viktig för jobb, konkurrenskraft och för
klimatomställningen. Regeringen föreslår därför i vårbudgeten en flerårig
tillfällig miljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll. Det handlar om 620
miljoner kronor under andra halvåret 2015 och om 1,24 miljarder kronor
årligen under 2016, 2017 och 2018. Detta innebär att arbetet intensifieras
med att bland annat byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det
handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

– Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför
satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år
under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både
arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister
Anna Johansson.

En långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder
2015-2020. För att öka nybyggnationen av framför allt små, energieffektiva
hyresrätter kommer regeringen att föreslå att en stimulans för nybyggnation
införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och
beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år. De aviserade
bostadsinvesteringarna i budgeten för 2016 omfattar totalt 6,7 miljarder
kronor per år och kommer även att omfatta förslag på energieffektivisering
av miljonprogrammets flerbostadshus.



– Vi behöver bygga för framtiden - klimatsmarta bostäder för våra unga.
Därför satsar vi på att bygga små, billiga och klimatsmarta hyresrätter,
eftersom vi ser att det är vad många unga och studenter utanför
bostadsmarknaden behöver. Nu tar vi ett rejält krafttag för att komma rätta
med bostadsbristen i Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

En världsledande it-nation

Sverige är redan digitalt framstående och ska fortsätta vara det.
Digitaliseringen skapar möjligheter att minska samhällets klimatpåverkan,
bland annat genom smarta och hållbara städer, kollektivtrafik, transporter
och resfria möten. I statsbudgeten för 2015 anslås totalt cirka 390 miljoner
kronor för området politiken för informationssamhället inom utgiftsområde
22. Därutöver har regeringen aviserat 3,25 miljarder kronor till
bredbandsinfrastruktur inom EU:s landsbygdsprogram fram till 2020.

Satsningar på landsbygden

Mer pengar för att minska utsläpp av växthusgaser

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).
Metanreduceringsersättningen är ett pilotprojekt som innebär att rötning av
stallgödsel stimuleras genom en ersättning.

Regeringen tror på mjölkbönderna

Regeringen föreslår att staten under 2015 kan ta betalningsansvar för
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.

– Vi tror på människorna på landsbygden och på svenskt jordbruk. Mjölk-
och nötköttsproducenterna är viktiga för att bevara biologisk mångfald,
betes- och ängsmarker samt ett öppet landskap. De bidrar till att skapa jobb i
hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.





Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Bucht presenterar
regeringens vårbudget i Eskilstuna
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Onsdagen den 15 april presenterar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht regeringens vårproposition i
Eskilstuna.
Media är välkomna att närvara.

Tid: onsdagen den 15 april klockan 12.00
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4

https://www.regeringen.se/


Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen tar beslut om ett nytt
undersöknings- och
forskningsfartyg
Publicerad 09 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I dag har regeringen beslutat att Sveriges
lantbruksuniversitet ska stå som ägare och ansvara för
upphandlingen av ett nytt undersöknings- och
forskningsfartyg. Fartyget ska användas till
miljöövervakning och datainsamling för fisket.
– Det är viktigt att Sverige nu får ett eget fartyg och inte längre behöver
förlita sig på möjligheten att hyra fartyg från andra länder för att kunna
bedriva forskning om fiskbestånden i våra vatten. Den vetenskapliga
kunskapen om fiskbestånden är avgörande för att kunna fatta politiska beslut
som leder till ett hållbart fiske. Därför är det viktigt att säkerställa, ytterligare
stärka och utveckla svensk forskningskompetens, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Regeringen har sedan tidigare satsat medel för att påbörja projektering och
nybyggnation av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. I dag har
regeringen tagit ett ytterligare steg genom att fatta beslut om att Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) ska stå som ägare och ansvara för upphandling
avet nya fartyget. Sjöfartsverket kommer att kontrakteras av SLU att ha det
så kallade managementansvaret, vilket innebär att Sjöfartsverket kommer att
vara ansvariga för bland annat drift och underhåll av fartyget.

– För att vi ska kunna fatta välgrundade beslut och säkra en god havsmiljö så
krävs att vi kan samla in data om miljötillståndet i havet, vilket möjliggörs av
det nya fartyget, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

https://www.regeringen.se/


Syftet med satsningen är att ersätta forskningsfartyget Argos som togs ur
drift 2011 och därmed tillgodose Sveriges behov av fartygsresurser för
miljöövervakning och datainsamling för fisket på lång sikt. Ett utsjögående
undersöknings- och forskningsfartyg är nödvändigt för att samla in data om
miljötillståndet i haven och ge underlag för politiska beslut, om till exempel
fiskekvoter och åtgärder för en bättre havsmiljö.

– Att Sjöfartsverket ges managementansvaret för fartyget innebär att vi
använder statens resurser mer effektivt och undviker att bygga upp
ytterligare en redarorganisation inom staten, samtidigt som tillgång och
nödvändig flexibilitet garanteras genom en samverkanslösning mellan
myndigheterna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En viktig målsättning är att fartyget har en hög beläggningsgrad och det
kommer därför att finnas flexibilitet för användning inom flera andra
undersöknings- och forskningsområden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bucht leder livsmedelsdialog i
Borlänge
Publicerad 09 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige - den svenska livsmedelsdialogen.
Måndagen den 13 april gör Sven-Erik Bucht sitt andra
stopp i Borlänge.
– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela
livsmedelskedjan. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under
våren vill jag samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med
strategin. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att
delta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i Dalarnas
län, Gävleborgs län och Uppsala län.

Annika Åhnberg är processledare och håller i dialogträffen. Totalt kommer
sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige. Målet är att
livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Media är välkomna, anmälan skickas till pressekreterare Ingela Nilsson.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg.

Tid: måndagen den 13 april klockan 13.30 - 17.00
Plats: Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fokus på näringsliv vid besök i
Arvidsjaur
Publicerad 08 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Näringslivet står i centrum när landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht besöker Arvidsjaur fredagen den 10
april. Under besöket inviger ministern BKM
Mannesmanns AG nya huvudkontor.
– I Arvidsjaur ser vi ett gott exempel på en kommun med framåtanda och
stor framtidstro, säger landsbygdsminsiter Sven-Erik Bucht. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Arvidsjaur för att höra mer om
hur kommunen arbetar med näringslivsfrågor.

Media är välkomna.

Program fredagen den 10 april:

11.30 – 12.45 Möte med kommunledningen, Lapponia, Storgatan 45,
Arvidsjaur

12.45 – 14.00 Rundtur i Arvidsjaur

14.00 Invigning BKM Mannesmanns nya huvudkontor, Arvidsjaurs flygplats

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen gör insatser för en
hållbar vargpolitik
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 02 april 2015

De senaste decennierna har vargen återhämtat sig i
Sverige. Det innebär utmaningar för näringar och
människor i områden där vargen finns. Det måste
därför ägnas mer kraft åt att kombinera en stärkt
vargstam med möjligheterna att hålla tamboskap och ha
husdjur.
För att få en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen har regeringen
idag beslutat om följande åtgärder:

1. Vargkommittén återinrättas med uppgift att bistå regeringen med att
utforma en hållbar nationell vargpolitik.

2. Naturvårdsverket ska utifrån ett brett vetenskapligt underlag utreda vad
som är gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår även att
tillsammans med Jordbruksverket redovisa hur landsbygdens näringar och
renskötsel påverkas.

3. Jordbruksverket ska utvärdera hur angrepp på tam- och husdjur orsakade
av stora rovdjur kan förebyggas. Det ska även föreslås nya metoder för att
förebygga angrepp och skador.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern har tagit
emot förslag på nya stöd till
kommersiell service på
glesbygden
Publicerad 31 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Tidigare i dag överlämnade särskilda utredaren
Catharina Håkansson Boman slutbetänkandet Service i
glesbygd (SOU 2015:35) till landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht. Utredningen föreslår 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 gles- och landsbygder. Dagligvarubutikerna är
särskilt viktiga eftersom de ofta fungerar som servicepunkter på
landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utredningen, som har letts av Catharina Håkansson Boman, föreslår i sitt
slutbetänkande att två nya stöd riktas till försäljningsställen för dagligvaror i
de områden som är särskilt sårbara och utsatta.

Det ena stödet ska kunna ges till försäljningsställen som har ett mångsidigt
utbud av dagligvaror. Det andra stödet ska kunna ges till försäljningsställen
som bedöms vara betydelsefulla för tillgängligheten även till annan
grundläggande kommersiell service än dagligvaror.

Frågor från press:

Catharina Håkansson Boman

https://www.regeringen.se/


Särskild utredare
08-405 13 51

Monika Selahn
Huvudsekreterare
08-405 11 86



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredningen Service i glesbygd
överlämnar i dag sitt
slutbetänkande till
landsbygdsministern
Publicerad 30 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Attraktiva miljöer, hållbar tillväxt och utveckling i gles-
och landsbygder förutsätter bland annat tillgänglighet till
kommersiell service.
Särskilda utredaren Catharina Håkansson Boman fick därför i januari 2014 i
uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell
service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta.

I dag den 31 mars tar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot
slutbetänkandet av Catharina Håkansson Boman.

Pressträff sker i lilla pressrummet, Rosenbad, i dag den 31 mars kl. 09.30.

Anmälan görs till pressassistent Michelle Bornestad,
michelle.bornestad@regeringskansliet.se.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya stödmöjligheter till företag för
ökad jämställdhet
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om nya
stödförordningar för regionalstöden, vilket innebär
ökade stödmöjligheter till företag i hela landet.
Syftet med ändringen är att i större utsträckning nå kvinnor och personer
med utländsk bakgrund, men också att nå fler företag i nyare branscher som
kulturella och kreativa näringar samt inom hälso- och sjukvården, för att
nämna några. Regeringens förhoppning är att stöden ska nå ut till företag och
företagare som historiskt inte nåtts av företagsstöden tidigare.

– Nya skrivningar för det regionala investeringsstödet öppnar för
otraditionella verksamheter och nya målgrupper att söka investeringsstöd.
De gamla skrivningarna har tenderat att vända sig till industriell produktion i
stor utsträckning. Utan att utesluta sådan viktig verksamhet hoppas vi nå nya
viktiga verksamheter i regionerna. Vi tror också att vi därigenom når kvinnor
och personer med utländsk bakgrund som företagare i större utsträckning,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ytterligare ändringar som genomförs är ökade stödnivåer, investeringsstöd
till energieffektivisering, forskningsinfrastruktur och bredbandsutbyggnad.
Dessutom innebär det ökade möjligheter för medfinansiering från
regionalfonden, vilket direkt gynnar företag.

Ändringarna träder i kraft 1 maj 2015. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan:
Landsbygdsministern tar emot
utredningen Service i glesbygd
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Attraktiva miljöer, hållbar tillväxt och utveckling i gles-
och landsbygder förutsätter bland annat tillgänglighet till
kommersiell service.
En särskild utredare fick därför i januari 2014 i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service i de
glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot slutbetänkandet av den
särskilda utredaren Catharina Håkansson Boman den 31 mars.

Pressträff i Pressrummet, Rosenbad, den 31 mars kl. 09.30. Ingång sker via
Kopparporten.

Det går även att följa pressträffen via webb-tv på regeringen.se.

Anmälan görs till pressassistent Michelle Bornestad,
michelle.bornestad@regeringskansliet.se.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 23 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I morgon, onsdag den 25 mars, besöker
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och
statssekreterare Elisabeth Backteman Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Rektor Lisa Sennerby
Forsse är värd för besöket, som görs i syfte att belysa
SLU:s olika verksamheter.
Förmiddagen inleds med en rundvandring på Veterinärmedicinskt och
husdjursvetenskapligt centrum (VHC) samt på universitetsdjursjukhuset.
Därefter hålls en presentation av universitetets fakulteter.

Under eftermiddagen träffar landsbygdsministern SLU:s samlade
studentkårer. Dagen avslutas med en visning av Lövsta forskningscentrum,
en anläggning för utbildning och forskning om lantbrukets djur och norra
Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om mjölkkor,
grisar och fågel.

Program:

09.10–11.00 Rundvandring på SLU, utgår från lokalen Yggdrasil, plan 5,
VHC

11.10–12.20 Fakultetpresentationer, Lennart Kennes sal, bottenplan,
Biocentrum

13.30–14.00 Möte med studenter, Birgittatorpet

14.30–16.00 Presentation av fakulteten för veterinärmedicin och

https://www.regeringen.se/


husdjursvetenskap och visning av Lövsta forskningscentrum, Funbo Lövsta
27, Uppsala

Media är välkomna. Presskontakt på SLU är Tina Zethraeus: 070-543 64 60,
tina.zethraeus@slu.se.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringensbeslut om havs- och
fiskeriprogram för perioden 2014-
2020
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har fattat beslut om att överlämna ett
förslag till havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-
2020 till Europeiska kommissionen. Förslaget omfattar
cirka 1,5 miljarder kronor för utveckling av ett hållbart
fiske och vattenbruk.
Havs- och fiskeriprogrammet är ett nationellt operativt program för
genomförande av den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för
perioden 2014-2020.

Efter regeringens beslut återstår nu att invänta resultatet av Europeiska
kommissionens granskning av förslaget, vilket bedöms ta cirka två månader.
Granskningen kan innebära att Sverige och kommissionen måste förhandla
om vissa delar av programförslaget innan en överenskommelse om ett slutligt
havs- och fiskeriprogram kan uppnås.

Förslaget 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.

Regeringens ambition med det nuvarande förslaget är i korthet att främja ett
hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk i Sverige, genom att
sträva efter målet att minska dessa näringars inverkan på miljön. Förslaget
kommer även att bidra till att uppnå flera av EU-miljödirektivens mål.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inleder
livsmedelsdialog i Karlstad
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

För att få de perspektiv som behövs för en långsiktig
livsmedelsstrategi ger sig landsbygdsministern ut på en
resa i Sverige – den svenska livsmedelsdialogen. Det
första av sex stopp är Karlstad, som Sven-Erik Bucht
besöker på måndag den 23 mars.
En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i
Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till
konsument. Alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i
Värmlands, Västmanlands och Örebro län är inbjudna till denna dialog för att
bidra med förslag och idéer.

– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela
livsmedelskedjan – från bonden hela vägen till konsumenten. Samarbete är
en förutsättning för att vi ska lyckas. Under våren kommer jag att träffa
företrädare för de olika branscherna, centralt och regionalt och samla på mig
idéer och förslag så att vi träffar rätt med strategin. Det ska vara en öppen
process där alla känner sig välkomna att delta, säger Sven-Erik Bucht.

Annika Åhnberg är processledare och håller i dialogträffen. Efter Karlstad
följer dialogträffar runt om i landet under våren och försommaren. Målet är
att strategin ska vara klar våren 2016.

I samband med livsmedelsdialogen gör Sven-Erik Bucht ett besök på
Konsum Värmland. Under besöket hålls en presentation av verksamheten,
och landsbygdministern besöker olika produktionsanläggningar.

Program:

https://www.regeringen.se/


Landsbygdsministern besöker Konsum Värmland, Timmergatan 1 i Karlstad
kl. 10.00–11.45. Media är välkomna.

Livsmedelsdialogen går av stapeln kl. 13.00–16.00 på Stadshotellet, Franska
salen, Kungsgatan 22 i Karlstad. Media är välkomna, anmälan skickas till
pressekreterare Ingela Nilsson, ingela.nilsson@regeringskansliet.se eller på
072-551 41 16.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets
blogg: www.naringsbloggen.se/livsmedel.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

https://www.regeringen.se/


24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar på
jordbruks- och fiskerådet i Bryssel
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 16 mars deltar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på jordbruks- och fiskerådet i Bryssel.
Tillsammans med övriga ministrar diskuteras ekologiskt
jordbruk och förenklade regler för EU:s jordbrukspolitik.
EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag om ekologisk produktion i
syfte att underlätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk.
Regeringen har höga ambitioner när det gäller att öka den ekologiska
produktionen och konsumtionen. Därför är det viktigt att de regler som nu
förhandlas fram gynnar en sådan utveckling.

Vad gäller förenklingsarbetet inom EU:s jordbrukspolitik så är regeringen
positiv och har bidragit med förenklingsförslag till både kommissionen och
det lettiska ordförandeskapet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern talar på
Framtidens sjöfart i Norr 2015 i
Luleå
Publicerad 11 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På fredag den 13 mars medverkar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på seminariet Framtidens sjöfart i Norr,
som hålls i Luleå.
Seminariet är en mötesplats för dem som är intresserade av logistik och
infrastruktur och med särskilt intresse för en fungerande sjöfart i norra
Sverige. Under dagen diskuteras vikten av en fungerande sjöfart och
hamnarnas betydelse i regionens logistikflöden.

Konferensen pågår kl. 13.00–17.00 på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan
34, Luleå.

Landsbygdsministern talar kl. 14.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Blocköverskridande samtal för en
strategi mot antibiotikaresistens
Publicerad 09 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag samlades representanter från regeringen,
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet för ett första möte
om uppdatering av Sveriges strategi mot
antibiotikaresistens.
Den ökande förekomsten och snabba spridningen av antibiotikaresistenta
bakterier är ett växande globalt hälsohot. Om spridningen av resistens inte
kan stoppas så kommer världen att stå utan effektiva läkemedel mot en rad
sjukdomar. Vår moderna vård är beroende av effektiva antibiotika för att
bekämpa bakterieinfektioner, men också vid behandling av bland annat
cancer.

Sveriges befintliga strategi lades fast 2005 och dagens möte är startskottet
för en process med att uppdatera denna. På mötet redogjorde ansvariga
statsråd för regeringens ambitioner samt för en önskan om att göra detta i
blocköverskridande enighet. De deltagande partierna gav sina synpunkter
som tas med i den fortsatta processen.

På mötet närvarade även Socialstyrelsen, Jordbruksverket,
Folkhälsomyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
Livsmedelsverket samt Vetenskapsrådet. Samtliga redogjorde för det
aktuella läget på sina områden, samt för befintliga och planerade åtgärder.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
11-12
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stöd till enskilda vägar i
Västmanland med anledning av
branden
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Inom ramen för det så kallade brandpaketet har 17
miljoner kronor avsatts till åtgärder för enskilda vägar
med anledning av branden i Västmanlands län
sommaren 2014. För att dessa medel ska komma
drabbade väghållare till del har regeringen i dag
beslutat om en förordning om stöd till enskilda vägar.
Ekonomiskt stöd får lämnas för åtgärder med anledning
av skador som uppkommit på enskilda vägar som en
direkt eller indirekt följd av branden, men även för att
förstärka enskilda vägar för att förebygga körskador till
följd av efterarbete.
– Min förhoppning är att dagens beslut ska lindra situationen för de
drabbade, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Skadorna på det statliga vägnätet och på enskilda vägar på grund av branden
och den belastning som räddningsarbetet utgjorde är förhållandevis små.
Stora kvantiteter virke ska dock transporteras ut ur området innan
sommaren, vilket kommer utsätta det enskilda vägnätet för stora
påfrestningar.

– Det finns ett stort behov av samverkan mellan berörda aktörer i den
kommande hanteringen. Här är Skogstyrelsens arbete av mycket stor
betydelse. Deras arbete tillsammans med dagens beslut förbättrar

https://www.regeringen.se/


förutsättningarna för det intensiva nyttjandet av vägarna som på kort tid är
ett villkor för att inte råvara ska förlora i värde, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Förordningen om ekonomiskt stöd till enskilda vägar med anledning av
branden kommer att träda i kraft den 1 april 2015. Ekonomiskt stöd enligt
förordningen får dock lämnas för åtgärder som vidtagits från och med den 1
augusti 2014. En ansökan om ekonomiskt stöd enligt förordningen ska ha
inkommit till Trafikverket senast den 1 november 2015.

Eftersom förordningen reglerar statligt stöd som ges av en medlemsstat har
regeringen haft en dialog med EU-kommissionen. Kommissionen gav nyligen
det positiva beskedet att stödet bör ges i enlighet med den allmänna
gruppundantagsförordningen. Det kan därmed träda i kraft utan vidare
prövning.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Attraktiv, innovativ och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Konkurrenskraftsutredningen överlämnar i dag sitt
slutbetänkande (SOU 2015:15) med förslag till en
strategi för ökad konkurrenskraft i svensk jordbruks- och
trädgårdsnäring.
Konkurrenskraftsutredningen, som letts av Rolf Annerberg, tidigare
generaldirektör på Formas och Naturvårdsverket, föreslår en strategi med
inriktning på fyra fokusområden. Den handlar om att öka effektiviteten i
produktionen, stärka marknadsorinteringen och att jobba tillsammans i hela
värdekedjan.

Staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för
produktionen. Samtidigt betonar utredningen att näringen bär ett stort ansvar
att marknadsanpassa och utveckla företagandet. Ytterligare ett område som
lyfts fram är behovet av stärkt forskning och innovation samt en långsiktig
kompetensförsörjning till sektorn.

– Jag anser att Sverige både kan och bör utnyttja sin potential för att öka sitt
bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. För detta behövs förbättrad
konkurrenskraft. Jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora
utmaningar för att nå ökad konkurrenskraft och produktion. Om näringen
ska kunna öka sitt bidrag till den ekonomiska tillväxten krävs en kraftsamling
där alla parter samverkar. Min förhoppning är att den samlade strategi som
jag föreslår ska bidra till en nystart för sektorn, säger Rolf Annerberg.

Frågor från press:
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Rolf Annerberg 
Särskild utredare 
070-383 40 58

Annika Holmberg 
Huvudsekreterare 
08-405 11 52 
070-243 43 24



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
10-11
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa
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Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan till uppstart för en
svensk livsmedelsstrategi
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 5 mars bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
in till uppstart för arbetet med att ta fram en svensk
livsmedelsstrategi.
– Sverige har fantastiska förutsättningar för att producera mat, och
livsmedelssektorn har en avgörande betydelse för landsbygdsutveckling och
regional utveckling. Livsmedelsstrategin ska stärka och utveckla den svenska
matproduktionen, skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger Sven-
Erik Bucht, landsbygdsminister.

Det finns redan ett stort intresse för livsmedelstrategin.

– Jag ser fram emot breda diskussioner och engagemang från olika aktörer i
livsmedelskedjan, avslutar Sven-Erik Bucht.

Under dagens presenteras även utredningen Konkurrenskraft och
utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion, vars
betänkande överlämnas samma dag.

Program

13.00 Inledning av moderator Ingrid Petersson, generaldirektör vid Formas

13.05 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hälsar välkommen och
presenterar regeringens inriktning för arbetet med livsmedelsstrategin. 
Elisabeth Backteman, statssekreterare, redogör för tidsplan och hur arbetet
med livsmedelsstrategin organiseras

13.25 Rolf Annerberg, utredare, presenterar huvudpunkterna i
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Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande

13.45 Panel med representanter från livsmedelskedjan delger sina
förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi

14.55 Avslutning

Uppstarten äger rum på Nalen i Stockholm, Regeringsgatan 74

För mer information kontakta pressekreterare Ingela Nilsson.

Anmälan skickas till pressassistent Michelle Bornestad,
michelle.bornestad@regeringskansliet.se.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Globala fröbanken på Svalbard
Publicerad 24 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På inbjudan av den norska lantbruks- och matministern
Sylvi Listhaug besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Svalbard den 26-27 februari.
Under besöket förevisas Svalbard Global Seed Vault (Globala fröbanken), en
anläggning för säker förvaring av frösamlingar från hela världen. Under
besöket kommer Sven-Erik Bucht att överlämna svenska fröer för förvaring i
Fröbanken.

Landsbygdsministern deltar även i samtal tillsammans med övriga inbjudna
nordiska ministrar om potentialen för profilering och positionering av Norden
i världen.

Särskilt fokus riktas mot Ny Nordisk Mat och Nordens förhållningssätt till
antibiotikaresistens.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
9-10
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Luleå och Piteå
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 23 februari åker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht till Luleå och Piteå.
Under förmiddagen besöker landsbygdsministern Luleå. Inledningsvis görs
ett besök till livsmedelsbutiken Biergo, som har särskilt fokus på renkött.
Därefter hålls en visning av iskonserthallen Ice Music.

Under eftermiddagen görs ett besök på Piteå Science Park. Där hålls
diskussioner om den biobaserade ekonomin och regionens värdekedja.

På kvällen deltar landsbygdsministern på ett öppet möte i Luleå.

Media är välkomna under delar av programmet.

Program:

10.00–11.00 Besök på livsmedelsbutiken Biergo, Storgatan 49, Luleå. Media
är välkomna.

11.00–12:00 Visning av iskonserthallen Ice Music, Fagerlinsvägen 19 på
Gültzaudden, Luleå. Media är välkomna.

13.45–14.15 Besök på Piteå Science Park gällande den biobaserade
ekonomin och regionens värdekedja, Kompositvägen 3, Öjebyn i Piteå.

14.15–14.45 Deltar på visning av exempel på nya tillämpningar av skoglig
biomassa, Kompositvägen 3, Öjebyn.

14.45–15.15 Deltar i diskussion om samhällets roll i den biobaserade
ekonomin, Kompositvägen 3, Öjebyn.
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15.30–16.00 Tid för media, Kompositvägen 3, Öjebyn.

17.30–19.00 Öppet möte i Luleå, Lillan, Skeppsbrogatan 16, Luleå.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern bjuder in till
programrådsmöte för ett nationellt
skogsprogram
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dialogprocessen för ett nationellt skogsprogram för
Sverige är igång. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
bjuder nu in till ett programrådsmöte i dag den 19
februari.
Under mötet informerar landsbygdsministern om planerna för det fortsatta
arbetet med att utveckla ett nationellt skogsprogram. Det hålls även en
dialog kring hur de intressenter som ingår i programrådet kan bidra till
arbetet.

Dialogen ska omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och
syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare ska bidra till
utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad
samhällsekonomi.

Mötet hålls i dag den 19 februari kl. 14.00–15.30 i lokalen Stora Tigern,
Fredsgatan 8, Stockholm.

Landsbygdsministern finns tillgänglig för media efter mötet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern talar på
konferens om lokalt ledd
utveckling i Boden
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 20 februari besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Boden för att tala på konferensen Samverkan &
Attraktionskraft Boden.
Konferensen pågår 19-20 februari och handlar främst om attraktionskraft,
samverkan och jämställdhet. Under dessa dagar diskuteras innovativa idéer
med fokus på lokalt ledd utveckling.

Bland de andra talarna finns Sven-Erik Österberg, landshövding i
Norrbottens län, och Inge Andersson, kommunalråd i Bodens kommun.

Media är välkomna.

Program:

10.00–10.30 Tid för media att ställa frågor till landsbygdministern.

10.00–12.30 Landsbygdsministern deltar på konferensen Samverkan och
Attraktionskraft Boden. Hotell Bodensia, Kungsgatan 47, Boden. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen bjuder in till
blocköverskridande samtal om
strategi mot antibiotikaresistens
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Att bekämpa och övervaka antibiotikaresistens är en
prioriterad fråga för samarbetsregeringen. Det är av
största vikt att arbetet kan bedrivas långsiktigt, och inte
får några avbräck vid eventuella regeringsskiften.
Nu är det dags att förnya och uppdatera den tio år gamla strategin mot
antibiotikaresistens. Regeringen bjuder därför in Moderaterna, Centerpartiet,
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till samtal om detta på ett
möte den 9 mars.

Bakom inbjudan står statsråden Sven-Erik Bucht, Gabriel Wikström och
Helen Hellmark Knutsson. Detta då strategin omfattar användningen av
antibiotika såväl inom veterinärmedicinen som inom hälso- och sjukvården.
Dessutom spelar forskning på området en viktig roll i arbetet.

– Vi uppskattar det engagemang partierna i den tidigare regeringen visat i
dessa viktiga frågor, och ser fram emot konstruktiva samtal om hur vi kan ta
arbetet vidare när strategin ska uppdateras, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht. 

– Sverige är en viktig förebild liksom en aktiv internationell part i arbetet
mot antibiotikaresistens, och en förnyad strategi kan bidra till att vi fortsätter
att vara det, säger folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström. 

– Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar och bidrar med forskning av högsta
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kvalitet inom området, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning. 

Antibiotikaresistens är ett växande problem som finns världen över, och som
i förlängningen riskerar att leda till att vanliga infektioner som vi i dag tar för
givet kan behandlas med antibiotika i stället blir dödliga. Den nuvarande
tidigare svenska strategin lades fast i propositionen Sveriges strategi för ett
samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar
(prop. 2005/06:50).

På mötet kommer också representanter för berörda svenska myndigheter att
delta och redovisa det aktuella läget på området inom sina respektive
ansvarsområden.

Mötet äger rum den 9 mars kl. 13-15 på Rosenbad.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kraftsamling för svenska
mjölkbönder
Publicerad 18 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
representanter för mjölkbönderna, livsmedelshandeln,
mejerierna, banker, myndigheter och konsumenterna för
att diskutera det kritiska läget i den svenska
mjölknäringen.
– Mötet i dag har skett i mycket konstruktiv anda och jag känner en
optimism då vi alla är eniga om att kraftsamla och vidta åtgärder som hjälper
den svenska mjölkssektorn att överbrygga detta svåra läge. En av de frågor
som lyftes upp av såväl representanter för mejerierna, handeln och
konsumentorganisationen var urspungsmärkning, så att konsumenterna kan
välja svenska produkter, säger Sven-Erik Bucht.

På mötet har följande åtgärdsområden pekats ut: 
* Ursprungsmärkning, svenska kunder vill ha svenska produkter i hyllorna,
handeln delar oron för långsiktigt scenario.
* Lyfta de svenska mervärdena.
* Kostnadsläget för de svenska mjölkbönderna.
* Den långsiktiga lönsamheten måste öka.
* Beteskrav – se över beteskraven så att vi kan växa, minska krav på
journalföring och administration.
* Kris med krediter som handlar om dagar, veckor och månader. 
* Bankerna uppger att de är beredda att hjälpa mjölkföretagen.
* Statens förmånsrätt ett bekymmer med EU-krediten.
* Tillåt mjölkföretagen att skjuta upp betalning av utgående moms.
* LRF har en uppgift att fånga upp människorna som mår dåligt och befinner
sig i kritiskt läge.
* Sätt att hantera sina prisrisker behöver utvecklas.
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* Det är viktigt med en Livsmedelsstrategi.

Åtgärderna kommer även att diskuteras i de arbetsgrupper som bildats.
Mötet beslutade att bilda tre arbetsgrupper; en grupp för marknad, en grupp
för kapitalförsörjning och en grupp för koordinering av rådgivningsinsatser.

Regeringen arbetar för att utveckla ett bra näringslivsklimat och att vidta
åtgärder som stärker konkurrenskraften. Detta arbete är redan igång då
regeringen tagit följande initiativ:

Livsmedelstrategi – Regeringen vill se en ökad produktion av mat i Sverige
och kommer därför att förbättra de långsiktiga förutsättningarna för
företagen, inom ramen för det kommande arbetet med framtagande av en
svensk livsmedelsstrategi.

Lantbruksråd i Kina – Regeringen placerar nu ett permanent lantbruksråd i
Kina och i vår exportstrategi överväger vi även om det kan bli aktuellt för
fler exportmarknader.

Villkorad läkemedelsanvändning - Jordbruksverket räknar med att systemet
för Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter (ViLA) ska vara i
kraft den 1 januari 2016. Arbetet med att se över datasystemet och
föreskrifter är nu igång. ViLA innebär att lantbrukare själva kan inleda
behandling efter en veterinärs instruktioner.

Föranmälda kontroller – Jordbruksverket har under 2014 förtydligat sin
vägledning så att lantbrukare i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få
veta – åtminstone en kort tid i förväg – att de kommer att få ett
kontrollbesök.

Kreditgarantier – ett arbete är redan inlett med att analysera om detta kan
vara en möjlig insats.

Kompetensinsatser – Regeringen tittar även på att genom
Landsbygdsprogrammet rikta kompetensmedel till mjölkföretag.

Förenkling av EU:s jordbrukspolitik – EU:s jordbrukskommissionär Phil
Hogan bjuder in till diskussioner om förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitiken. Tvärvillkorsreglerna där flera regler enbart gäller
mjölkproducenter finns med här. Det är orimligt att bönder med olika
produktionsinriktning löper olika stor risk för avdrag på stöden. Sverige ska
ta en aktiv roll i dessa diskussioner.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Antibiotikaseminarium den 18
februari
Publicerad 16 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 18 februari hålls ett seminarium i Stockholm om
den globala antibiotikaanvändningen i
djurproduktionen. Statssekreterare Elisabeth
Backteman från Näringsdepartementet inledningstalar.
Frågan om att göra en studie om antibiotikaanvändning inom
djurproduktionen kom på svenskt initiativ in i arbetsprogrammet för OECD:s
Jordbrukskommitté 2013-2014.

Sverige bidrog med ett frivilligt bidrag till OECD på 500 000 SEK och Dr
Ramanan Laxminarayan från Center for Disease Dynamics, Economics &
Policy gavs konsultuppdraget att studera kostnader för att ta bort
användandet av antibiotika som tillväxtbefrämjare i OECD-ländernas
djurproduktion. Studien offentliggjordes den 21 januari 2015.

Inbjudna talare är dr Ramanan Laxminarayan samt medverkande i
diskussionspanel från Food and Agriculture Organization of the UN (FAO),
European Centre for Disease prevention and Control, Europeiska
Kommissionen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Agrifood Economic
Centre.

Representanter från myndigheter och producenter samt experter från
Nederländerna, Danmark, Estland och Brittiska ambassaden deltar vid
seminariet. Statssekreteraren har även bjudit in ledamöterna i Miljö- och
jordbruksutskottet.

Seminariet hålls den 18 februari kl. 09.30-12.30 i lokalen Harpan,
Jakobsgatan 24, Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Media är välkomna. Anmäl närvaro till Michelle Bornestad, pressassistent
hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
michelle.bornestad@regeringskansliet.se, 072-570 33 29.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
företrädare för fiskerinäringen på
Västkusten
Publicerad 12 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 16 februari gör landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht ett besök på Västkusten. Där träffar
han representanter för fiskerinäringen för att bland
annat diskutera branschens framtid och inhämta
synpunkter kring det nya kvotsystemet.
På förmiddagen görs ett besök i Kungshamnsfiskarnas lokaler i bergrummet i
Guleskär, Kungshamn, där de förvarar fångster i både frys- och kylrum.
Därefter besöker han Nordens Trålbinderi på Smögen för att ta del av deras
arbete med selektering.

På kvällen hålls ett öppet möte om landsbygdspolitiken på Sotenäs kulturhus
i Hunnebostrand.

Media är välkomna under delar av programmet.

Program:

10.00-11.00 Besök i Kungshamnsfiskarnas bergrum i Guleskär, Kungshamn.
Media är välkomna.
11.00-12.00 Möte med Fiskbranschens Riksförbund, Orkla Foods Sverige,
Sotenäs. 
13.15-14.00 Besök på Nordens Trålbinderi, Hamngatan 1, Smögen. Media är
välkomna.
14.00-16.00 Träff med fiskare för delgivning av synpunkter kring
kvotsystemet, Hamngatan 1, Smögen.

https://www.regeringen.se/


17.30-19.00 Öppet möte om landsbygdspolitik på Sotenäs kulturhus,
Parkgatan 1, Hunnebostrand. Media är välkomna.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
8-9
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen överens om
vargförvaltningen
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag presenterar regeringen sin politik för en långsiktigt
hållbar förvaltning av vargstammen i en debattartikel på
SvD Brännpunkt. Klimat- och miljöminister Åsa Romson
samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht finns
tillgängliga för kommentarer i samband med
regeringssammanträdet vid kl 11.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
skogsbrandsområdet i
Västmanland
Publicerad 30 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 2 februari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht skogsbrandsområdet och
Länsstyrelsen i Västmanland. Besöket görs i samband
med att Trafikverket och Skogsstyrelsen lämnar sin
redovisning av regeringsuppdrag om
transportinfrastrukturen i brandområdet till
Näringsdepartementet.
Landsbygdsministern besöker nu området för att informera sig om
skogsbranden och dess efterverkningar. Frågor som också kommer att tas
upp är bland annat vilka delar av området som planeras att bli naturreservat
samt på vilket sätt Länsstyrelsen Västmanland och berörda myndigheter
arbetar vidare i det drabbade området.

I samband med besöket blir det en pressträff med ministern i
skogsbrandsområdet längs en väg som normalt är stängd för trafik.

Tid: måndag 2 februari, pressträff cirka kl. 10.30

Plats: kl. 10.10 vid tågstationen i Virsbo för journalister med bil som vill följa
med in på skogsvägen och pressträffen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 26 januari deltar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på ministerrådsmöte om jordbruk och
fiske i Bryssel. EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts
för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för
fisket i Östersjön.
Det ryska importstoppet av livsmedel från EU ska också behandlas på
rådsmötet.

Regeringens inställning vad gäller fisket är att verka för ett långsiktigt
hållbart fiske och nå de uppsatta målen inom ramen för EU:s fiskeripolitik.
Ett av målen handlar om att säkerställa ett maximalt hållbart fiske så snart
som möjligt, dock senast 2020 för alla fiskearter.

Sven-Erik Bucht träffar i samband med detta möte även EU:s
jordbrukskommissionär Phil Hogan, för att bland annat diskutera frågan om
det svenska landsbygdsprogrammet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
5-6
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Folkhems trähusprojekt i
Sundbyberg
Publicerad 20 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör på onsdag
den 21 januari ett besök till Strandparken i Sundbyberg,
där byggandet av nya bostäder helt i trä är i full gång.
Genom att uteslutande använda sig av trä får
produktionen en tydlig miljöprofil. Redan i dag finns
världens högsta trähus i Sundbyberg.
– Detta projekt är intressant utifrån flera perspektiv – såväl tillväxt och
export som klimataspekter, utbildning och forskning. Skogen är Sveriges
gröna guld och här finns potential att skapa framtidens jobb, säger Sven-Erik
Bucht.

Bakom produktionen står bostadsbolaget Rikshem, som har inlett ett
samarbete med bostadsutvecklingsbolaget Folkhem för nyproduktion av
hyres- och bostadsrätter i Stockholmsregionen, bland annat i Sundbyberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på årets
lantbruksdebatt i Skövde
Publicerad 16 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På måndag den 19 januari deltar landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht på lantbruksdebatten på Billingehus i
Skövde. Temat för årets debatt är ”Nya förutsättningar –
Nya möjligheter?”
Sven-Erik Bucht deltar även i ett seminarium på eftermiddagen om svensk
mat och grön omställning.

Lantbruksdebatten arrangeras av Sparbankerna i Skaraborg och Swedbank,
och har nu hållits vartannat år under tjugo år. Debatten pågår mellan kl. 19-
22. Det är en av de största debatter som rör landsbygden och jordbruket som
äger rum i Sverige.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker Alnarp
och Eslöv
Publicerad 09 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Måndag den 12 januari besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Skåne. Under förmiddagen görs ett
besök på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, och
under eftermiddagen deltar Sven-Erik Bucht bland
annat på invigningen av Lantmännens nya
ThermoSeed-anläggning i Eslöv.
På kvällen hålls ett öppet möte på Medborgarhuset i Eslöv, tillsammans med
medlemmar i Eslövs, Svalövs och Kävlinges arbetarekommuner och PRO i
Eslöv.

Media är välkomna under delar av programmet.

Program:
Måndag 12 januari

11:00 Besök på SLU, Sundsvägen 5, Alnarp
13:20 Invigning av nya ThermoSeed anläggningen, Per Håkanssons väg 22,
Eslöv
16:00 Besök på Remmarlöv mikrobryggeri, Remmarlöv 1501, Eslöv
18:30 Öppet möte på Medborgarhuset, Kyrkogatan 1, Eslöv

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

9 miljarder till internationellt
samarbete för ökad
konkurrenskraft och tillväxt
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

EU-kommissionen har i veckan fattat beslut om sju
samarbetsprogram för perioden 2014–2020.
Programmen finansieras till minst hälften av EU:s
regionalfond, resterande finansieras av stat, kommun,
landsting och privata aktörer i de deltagande länderna.
Programmen är en del av EU:s sammanhållningspolitik
vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder
och regioner.
- Det blir allt viktigare för näringslivet att dra nytta av globaliseringens
möjligheter, och därmed ökar även betydelsen av internationella samarbeten
för tillväxt i företag och regioner, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige deltar i totalt tretton olika samarbetsprogram, de sju program som nu
beslutas är Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Mellersta Östersjön,
Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Norra periferin och Arktis samt
Östersjöprogrammet. Samtliga län i Sverige är berörda av minst ett av dessa
program. Programmen omfattar totalt cirka 9 miljarder. Övriga sex program
som Sverige deltar i kommer att beslutas under våren/sommaren 2015.

- Länderna i Sveriges närområde - i Norden och runt Östersjön – är och
kommer att fortsätta vara centrala för handel och samarbeten. Det är mycket
glädjande att programmen nu kommer igång och kan bidra till finansiering av
bland annat forskning och innovation eller utveckling av miljövänlig energi i
gränsregioner, säger Sven-Erik Bucht.
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- Gränsöverskridande utmaningar hanteras bäst genom samarbete, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Prioriterande områden i programmen

Stärka gränsöverskridande innovationssystem
Främja konkurrenskraft hos näringslivet i gränsregioner
Främja anpassning till energi, miljö- och klimatutmaningar
Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
Bidra till hållbara transporter genom stärkt planering av infrastruktur och
kommunikationer
Främja arbetskraftens rörlighet

Övriga länder som deltar är Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Tyskland, Storbritannien, Irland, Nordirland och Island.

De första besluten om projekt kommer att kunna fattas under första halvåret
2015.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

16 miljarder till jobb och tillväxt
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges
regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och
sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar
på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram
till 2020.
Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars
syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner.
Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och
för utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Sverige, vilket är
avgörande för att hålla ihop landet.

– Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår sälja framstående och
innovativa varor och tjänster på globala marknader. Det är därför glädjande
att kunna rikta in våra regionalfondsprogram på insatser som stärker den här
förmågan, säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Programmen kommer huvudsakligen att finansiera insatser för att utveckla
näringslivet i hela landet, stärka innovationskraften, underlätta
klimatomställningen samt tillföra riskkapital till företag i behov av
finansiering.

– Att ställa om till en grön, koldioxidsnål ekonomi och minska
klimatutsläppen är en av vår generations största utmaningar. Därför ska
investeringar i klimatomställning öka. Genom utvecklingen av ny grön teknik
skapas jobb och framtidsmöjligheter, säger Sven-Erik Bucht.

Regionalfondsprogrammen kommer också bidra till ökad bredbandstillgång
och finansiera transportlösningar i norra Sverige. Det görs också en satsning
på hållbar stadsutveckling i Stockholm, Göteborg och Malmö som omfattar
840 miljoner kronor.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 15 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i dag,
måndag den 15 december, på ministerrådsmöte
ministerrådsmöte om jordbruk och fiske.
Under förhandlingarna ska man besluta om fiskekvoterna i Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt för 2015. Jordbruks- och landsbygdsministrarna ska
även diskutera läget i mjölkbranschen.

Mötet äger rum 15-16 december.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om fortsatta
insatser för Glasriket
Publicerad 04 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen ger länsstyrelserna i Kalmar och
Kronobergs län i uppdrag att fram till och med 2017
fortsätta de insatser för näringslivsutveckling och stärkt
besöksnäring i Glasriket som bedrivits sedan 2012.
– Glasriket är en viktig motor för jobb och tillväxt i regionen, men betyder
även mycket för Sverige som turistdestination, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i befintliga resurser och ske i samverkan
med berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

- Det arbete som pågått med att utveckla Glasriket sedan 2012 har satt igång
många processer för omställning och utveckling som behöver fortsatt
samordning. Dagens regeringsbeslut skapar goda förutsättningar för detta,
avslutar Sven-Erik Bucht.

Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska bistå
länsstyrelserna i deras arbete. Dialog ska ske med Naturvårdsverket,
Vinnova och V.S. VisitSweden AB.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen möjliggör för extern
användning av Livsmedelsverkets
datorsystem för kostregistering
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag beslutat om vissa ändringar i
förordningen (2009:1426) med instruktion för
Livsmedelsverket. Ändringar har gjort för att möjliggöra
extern användning av Livsmedelsverkets datorsystem
för kostregistering.
Livsmedelsverket har kontaktatas av ett större antal forskare med önskemål
om att få använda verkets datorsystem för kostregistrering.
Livsmedelsverket har ett väl utvecklat datorbaserat system för
kostregistrering. Datorsystemet utvecklades av Livsmedelsverket i samband
med verkets senaste matvaneundersökning och möjliggör att studiedeltagare
kan registrera vad han/hon äter och dricker på ett enkelt sätt. I och med att
registreringen går direkt in i systemet kan resultaten plockas ut utan manuellt
arbete som krävs med andra metoder.

Genom att ge externa forskare möjlighet att använda systemet kan forskning
om matvanor och hälsa möjliggöras och underlättas. Det finns i dagsläget
inte något liknande datorbaserat system för kostregistrering som forskare kan
använda sig av. För att täcka kostnaderna som uppstår i samband med
förändringen ges Livsmedelsverket även rätt att ta ut en avgift för detta. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2015.

Tjänsteexport

Det tydliggörs även i instruktionen att Livsmedelsverket får bedriva
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tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som
myndigheten bedriver internationellt samt har rätt att ta ut avgifter för sådan
uppdragsverksamhet. 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Finland och Lettland
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

1-2 december besöker landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht Finland och Lettland.
Under besöket i Finland, den 1 december, kommer frågor om arbetet med att
ta fram en svensk livsmedelstrategi att diskuteras då Finland redan har en
sådan strategi. Även frågor om samarbete länderna emellan kommer att tas
upp och diskuteras. 

På agendan under besöket i Lettland, den 2 december, kommer framförallt
det stundande lettiska ordförandeskapet i EU att diskuteras.
Landsbygdsministern kommer också att medverka och öppningstala på
Swedish Business Awards.

- Jag ser mycket fram emot att besöka både Finland och Lettland för att föra
konstruktiva samtal med mina kollegor i de båda länderna. Det är viktigt med
ett gott samarbete med våra nordiska länder och länderna kring Östersjön,
där det i båda fallen finns flera beröringspunkter. Inte minst frågor som rör
skogen, livsmedel och fisket, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill samla kompetens
om alternativa metoder till
djurförsök
Publicerad 20 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt
Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett
kompetenscentrum för 3R-frågor. Med alternativa
metoder till djurförsök avses metoder som ersätter,
begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns
princip (Replace, Reduce och Refine) genomsyrar
lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa
ett gott djurskydd för försöksdjur.
Kompetens om alternativa metoder till djurförsök finns hos många olika
aktörer i samhället. Inom forskningen, bland myndigheter som själva utför
djurförsök eller använder resultaten av dem i sitt arbete, i näringslivet och
bland olika slag av organisationer.

- Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och
inte heller någon aktör som haft ansvaret för att samla och ta tillvara den
kompetens som finns. Jag är glad att regeringen i dag har fattat beslut om att
ge Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum
för 3R-frågor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I uppdraget ingår att beskriva hur 3R-centret kommer att organiseras i fråga
om t.ex. bemanning och arbetsuppgifter liksom hur samarbetet med
relevanta parter vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande
myndigheter och organ, övriga myndigheter, näringslivet och berörda
organisationer kommer att bedrivas.
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Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern kallade till
möte om MRSA
Publicerad 18 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Med anledning av att frågan har väckts kring
beredskapen för antibiotikaresistens sammankallade
landsbygdsministern i dag till ett möte med
generaldirektörerna för SJV, SVA och SLV.
På mötet informerades ministern om hur myndigheterna följer och arbetar
med frågan. Idag på den europeiska antibiotikadagen presenterar
myndigheterna också en handlingsplan och årsrapporter för arbetet med att
minska antibiotikaanvändning i Sverige.

- Jag känner ett stort förtroende för det arbetet som våra myndigheter
bedriver på området. Dels med hur vi i Sverige arbetar med förebyggande
åtgärder för att hålla nere antibiotikaanvändningen i djurhållningen, där
Sverige redan är bäst i EU. Dels med arbetet som görs för att ta fram
strategier för hur myndigheterna ska agera om MRSA upptäcks i Sverige,
säger Sven-Erik Bucht.

- Regeringen följer och tar till sig av det arbete som nu görs i samverkan
mellan myndigheterna och är beredda att agera om myndigheterna skulle
identifiera områden som kräver initiativ från politiken, säger Sven-Erik
Bucht

- Det är viktigt att fortsätta det internationella arbetet som sker för att
minska användningen av antibiotika i EU och globalt. Här arbetar regeringen
för att fortsatt vara ett föredöme i EU men också med att stärka det nordiska
samarbetet. Jag kommer att driva frågan aktivt, avslutar Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht deltar på
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 18 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Imorgon, onsdag den 19 november, deltar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på EU:s
ministerrådsmöte i Allmänna rådet, General Affairs
Council (GAC), för att diskutera
sammanhållningspolitiken.
Sven-Erik Bucht deltar i sin roll som minister för regionala tillväxtfrågor som
diskuteras på mötets andra dag. Allmänna rådets möte äger rum 18-19
november.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på nordiskt
ministermöte på Island
Publicerad 11 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I morgon, den 12 november, träffas nordiska ministrar
med ansvar för näringspolitik och regional tillväxt i
Keflavik på Island. På mötet kommer det bland annat att
diskuteras ett stärkt nordiskt samarbete på det
näringspolitiska området och det regionala området.
- Det nordiska samarbetet inom regional utveckling och tillväxt är mycket
värdefullt då våra regioner i många avseenden har likartade utmaningar. Jag
ser fram emot att diskutera dessa frågor med mina kollegor från de nordiska
länderna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om kvoter för
djuphavsfisket
Publicerad 11 november 2014 Uppdaterad 02 april 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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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen lägger två uppdrag
om livsmedelsexport
Publicerad 06 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen ger i dag Jordbruksverket två uppdrag om
svensk livsmedelsexport. Jordbruksverket ska dels
belysa livsmedelsexportens betydelse för jobb och
tillväxt, dels kartlägga livsmedelsföretagens kännedom
om statligt exportfrämjande.
Det senaste decenniet har den svenska exporten av livsmedel utvecklats
starkt. Samtidigt har utvecklingen varit beroende av ett fåtal företags
exportframgångar. De stora företagen står för omkring 90 procent av
exporten och de små och medelstora för den resterande delen. Därmed blir
den svenska matproduktionen känslig för enskilda företags framgångar och
motgångar. Mot denna bakgrund vill regeringen kartlägga framförallt de små
och medelstora företagens kännedom om de tjänster som ryms inom statligt
exportfrämjande. Kartläggningen ska ge en klarare bild av exportfrämjandet
samt beskriva hur och i vilken omfattning de olika verksamheterna omfattar
livsmedelssektorns företag.

- Uppdragen som vi har beslutat om i dag lägger en grund för fortsatt arbete
med att främja svensk livsmedelsexport, säger landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht i en kommentar.

- Regeringen ser exporten av livsmedel som en viktig drivkraft för att öka
matproduktionen i Sverige. Med uppdragen vill jag och regeringen undersöka
exportens betydelse för jobb och tillväxt, inte minst på landsbygden, säger
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I uppdragen till Jordbruksverket ingår även att redogöra för hur andra länder
arbetar med handels- och exportfrämjande insatser inom livsmedelsområdet.
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Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 1 april respektive den 1 september 2015.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg och Sven-Erik
Bucht besöker Pajala och
Kaunisvaara
Publicerad 04 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Pajala
och Kaunisvaara i morgon onsdag den 5 november.
Damberg och Bucht ska förhöra sig om läget i Pajala
efter Northland Resources rekonstruktion och stora
varsel.
Mikael Damberg och Sven-Erik Bucht ska besöka gruvan i Kaunisvaara och
där träffa ledningen för Northland Resources samt IF Metall Malmfälten.
Damberg och Bucht kommer också att träffa kommunstyrelsens ordförande
Kurt Wennberg samt landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om stödpaket till drabbade
efter skogsbranden i Västmanland
Publicerad 30 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Den största skogsbranden i modern tid inträffade i
Västmanlands län den 31 juli - 11 september 2014.
Regeringen anslår 78 miljoner kronor för att stödja dem
som har drabbats av den stora skogsbranden i
Västmanland. 71 miljoner kronor används under två år
för åtgärder med anledning av branden. 7 miljoner
kronor anslås för att finansiera en reducerad dieselskatt
för skogsmaskiner som arbetar i området.
Den 23 oktober 2014 beslutade regeringen om två förordningar 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.

Följande åtgärder har beslutats:
1. Lantmäteriet ges möjlighet att bl.a. återställa förstörda/rubbade
gränsmarkeringar och markera gränser till en reducerad kostnad för
markägaren. Åtgärden väntas underlätta avverkningen av brandskadad skog i
området, särskilt där skiftena är mycket smala,

2. Skogsstyrelsen lämnar stöd till fastighetsägare för upparbetning av
brandskadat virke för energiproduktion med 30 kr/m3fub (kubikmeter fast
mått under bark). Stödet kompenserar för ett väntat prisfall på
energivedsmarknaden i området,

3. Skogsstyrelsen lämnar stöd för investeringskostnader avseende anläggning
av lagringsplatser för brandskadat virke inklusive flis från det brandhärjade
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området. Stöd lämnas med högst 50 % av visade kostnader.

Satsningen finansierar tillkommande uppgifter på Skogsstyrelsen som
exempelvis rådgivning/information inkl. kunskapssammanställningar,
inventering, säkerhetsarbete, övervakning av skadegörare och arbete med
skydd av områden. Även tillkommande uppgifter med anledning av branden
på andra myndigheter, så som Trafikverket och Lantmäteriet, finansieras
genom satsningen. Den första stödförordningen beräknas träda i kraft i
november månad 2014.

Under 2015 avser regeringen att återkomma med ytterligare åtgärder riktade
till brandområdet. Åtgärder som planeras är dels ett stöd till väghållare för
vägar som skadas på grund av branden eller av efterarbete med anledning av
branden och dels en reducerad diselskatt för skogsmaskiner som arbetar i
området. Båda åtgärderna planeras att gälla retroaktivt.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet

67 miljarder för jobb och hållbar
tillväxt i hela landet
Publicerad 29 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit
överens om en strategi för
Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur
Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och
investeringsfonderna ska användas de kommande sju
åren.
Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra
till att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att
stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36
mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13
mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Sveriges prioriteringar i Partnerskapsöverenskommelsen

Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten
till arbetsmarknaden

– De här programmen omfattar stora satsningar på innovation,
entreprenörskap och gröna näringar som kan skapa än större mervärden, till
nytta för jobb och företagande i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht.

– Satsningar på att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deras
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deltagande i utbildning är en central del av socialfondens verksamhet under
de kommande åren. Stora satsningar ska också göras på att öka övergångarna
till arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden, säger
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen
och samverkan mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre
resultat av insatserna och att underlätta för dem som ska genomföra
projekten.

– Partnerskapsöverenskommelsen ger nu förutsättningar för en samlad och
kraftfull politik som tar sig an utmaningar och möjligheter i hela landet, i stad
såväl som på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsråden presenterar
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen
torsdagen den 23 oktober. I samband med detta
presenteras budgetpropositionen på flera olika orter runt
om i landet av flera statsråd.
Kontakta respektive presskontakt för närmare uppgifter.

Borlänge
Ardalan Shekarabi, civilminister
Presskontakt Alejandro Firpo 072-585 80 75

Borås 
Biblioteket, Kulturhuset
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Presskontakt Sanna Fransson 072-539 24 49

Eskilstuna 
Eskilstuna ABF, Kungsgatan kl 13.30
Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor 
samt nordiskt samarbete
Presskontakt Anne Ekberg 072-542 69 40

Gävle
Future Position X i Teknikparken kl 14.00
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Presskontakt Tora Heckscher 072-212 62 64

Göteborg
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Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, kl. 14.45
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Presskontakt Anna Söderström, 072-532 17 13
Isabella Lövin, biståndsminister
Presskontakt Catarina Axelsson, 070-810 47 95

Halmstad 
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Presskontakt Sofie Rudh 072-545 74 21

Helsingborg 
Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Presskontakt Joanna Abrahamsson 072-543 84 89

Jönköping 
Sven Erik Bucht, landsbygdsminister 
Presskontakt Sam Assadi 070-583 36 48

Luleå, Piteå
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Presskontakt Juan-Pablo Roa 072-249 47 20

Norrköping 
Campus Norrköping kl 14
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Presskontakt Mikael Sundesten 070-585 55 98

Skövde
Scandic Billingen kl. 13.45 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Pressekreterare Natalie Sial 072-520 54 49

Umeå
Anna Johansson, infrastrukturminister
Pressekreterare Kristian Brangenfeldt 072-543 95 89

Uppsala
Vaksalaskolan, Vaksala Torg kl. 15.00
Gustav Fridolin, utbildningsminister
Presskontakt Sandra Ahlstrand 072-219 19 77



Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Presskontakt Hannes Mård 070-208 94 43

Västerås
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Pressekreterare Ann Wolgers, 072-543 87 07

Växjö
Linnéuniversitetet kl 13.30 
Anders Ygeman, inrikesminister
Pressekreterare Fredrik Persson 072-214 10 58

Örebro
Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister
Presskontakt Clara Lindgren 072-545 21 13
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Presskontakt Emma Rung 070-235 32 36



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern presenterar
budget under Elmia-mässan
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 23 oktober besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Elmias lantbruksmässa i Jönköping för
att presentera budgeten för 2015.
Landsbygdsministern presenterar regeringens och Vänsterpartiets förslag för
2015 års budget, med ett större fokus på Landsbygdsdepartementets
områden.

– Jag är oerhört glad över att få att presentera en budget som prioriterar
hållbar tillväxt med målsättningen: EU:s lägsta arbetslöshet innan 2020.
Budgeten innehåller dessutom flera förslag som på sikt innebär jobb för både
livsmedels- och skogindustrin, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Det är givetvis något alldeles särskilt att få göra detta under Elmia-mässans
40-års jubileum, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministerns schema 
13.00 Ankomst Elmia, Jönköping. Möte med Elmias ledning.
13.30 Rundvandring 
14.00 Landsbygdsministern håller tal. Hall D.
14.10 Presenterar budgeten för 2015 (Tid för media). Pressrum. 
14.45 Avresa
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Minskade torskkvoter för
Östersjön
Publicerad 13 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Idag beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i
Östersjön för 2015. Beslutet innebär minskade kvoter
för både östra och västra beståndet av torsk.
- 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
Sill i västra Östersjön om 22 220 ton, dvs. en ökning med 12 procent
Sill i centrala Östersjön om 163 451 ton, dvs. en ökning med 45 procent
Sill i Bottenviken och Bottenhavet om 158 470 ton, dvs. en ökning med
15 procent
Skarpsill i Östersjön om 213 581 ton, dvs. en minskning med 11 procent.
Rödspätta i Östersjön om 3 409 ton, dvs. en oförändrad kvot.
Lax i Östersjön om 95 928 st., dvs. en minskning med 10 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

https://www.regeringen.se/


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 landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny statssekreterare i
Landsbygdsdepartementet
Publicerad 04 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Elisabeth Backteman till
statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht.
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