
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar en
övervakningskommitté för
Sveriges strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken
2023–2027
Publicerad 22 september 2022 Uppdaterad 22 september 2022

Regeringen har beslutat att inrätta en
övervakningskommitté för Sveriges strategiska plan för
den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 samt
att utse vilka myndigheter och organisationer som ska
vara företrädda i kommittén.
Insatserna i den strategiska planen är viktiga för att säkra skäliga inkomster
för landets jordbruksföretagare, för jobben och för klimatomställningen.  En
övervakningskommitté ska inrättas och granska genomförandet av planen
samt kan komma med förslag till hur måluppfyllelsen kan förbättras. Vidare
ska kommittén även lämna yttranden över de metoder och kriterier som
tillämpas för urvalet av insatser, förslag om programändringar och rapporter.

– Den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken
innehåller åtgärder som ska stärka livsmedelsproduktionen, miljön och unga
företagare. Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift
att granska genomförandet av programmet och lämna synpunkter på både
urvalskriterier och kommande programändringar, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

Kommittén kommer att samlas första gången den 25 november, men redan
den 11 oktober ordnar Jordbruksverket en utbildningsinsats för dess
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ledamöter. Övervakningskommittén för det nuvarande
landsbygdsprogrammet kommer fortsätta sitt uppdrag till och med 2025.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Klimatomställningen accelereras
med Fonden för en rättvis
omställning
Publicerad 07 september 2022 Uppdaterad 07 september 2022

Den nya EU-fonden för en rättvis omställning ska hjälpa
län med koldioxidintensiv industri att ställa om sin
produktion. Sveriges program för fonden, som nyligen
godkänts av EU-kommissionen, omfattar drygt 2,9
miljarder kronor som ska hjälpa utpekade industrier till
drastiskt minskade koldioxidutsläpp samtidigt som
konkurrenskraften och kompetensen stärks.
– Vi har arbetat intensivt med detta programförslag och kommissionens
godkännande är en välkommen nyhet. Sverige ska vara världsbäst i
klimatomställningen och vi ska använda den nya tekniken för att skapa jobb i
hela landet. Fonden för en rättvis omställning är en viktig pusselbit för att
lyckas med detta, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

FRO är en ny EU-fond som har inrättats inom ramen för EU:s
sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. Fonden är viktig
för regeringens prioritet att skynda på klimatomställningen och skapa jobb i
hela landet. Dess syfte är att den ska hjälpa län med koldioxidintensiv
industri att hantera effekter av omställningen till klimatneutralitet genom att
hjälpa koldioxidintensiva industrier att ställa om sin produktion.

Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell
medfinansiering och kommer att stödja omställningen av stålindustrin i
Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten och mineralindustrin på Gotland.

Medlen ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och
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resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda vid dessa
industrier. Fonden kommer att komplettera andra EU-program och nationella
initiativ på klimatområdet.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för fonden. Den första utlysningen
av medel är öppen till den 15 september.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Bohuslän och
Dalsland
Publicerad 06 september 2022 Uppdaterad 06 september 2022

Den 7 september gör landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg olika verksamhetsbesök i Bohuslän och
Dalsland. Hon kommer att åka till Kosterhavets
nationalpark, Ostrea, samt Malins garderob och Alvar
Jacobson AB (St1/Frendo) i Ed. Media är välkomna att
delta vid delar av besöken. Kontakta pressekreterare
Max Ney för mer information och intervjuförfrågningar.

Program 

Kl 9.45 Kosterhavet nationalpark och Ostrea AB
Besöker Kosterhavets nationalpark, Sveriges första och hittills enda
nationalpark för havet. Vid besöket träffar ministern fiskare och samtalar om
fisket i Koster-Väderöfjorden. Ministern kommer även besöka Ostreas
vattenbruk för odling av ostron.
Plats: Hamnevägen 30, Sydkoster

Kl 14.30 Malins garderob
Träffar företagaren Malin Källe.
Plats: Torget 1, Ed  

Kl 15.30 Alvar Jacobsson AB (St1/Frendo)
Vid besöket träffar ministern ägarna Peter Jacobsson och Oskar Kronlind
som driver trafikbutik och drivmedelsstation som beviljats stöd från
landsbygdsprogrammet för att finansiera ett nytt kassasystem samt ge sina
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kunder möjlighet att ladda sin elbil. 
Plats: Jordbrovägen 6, Ed 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Skaraborg
Publicerad 05 september 2022 Uppdaterad 05 september 2022

Den 6 september gör landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg verksamhetsbesök i Skaraborg. Bland annat
kommer hon åka till ordförande LRF i Vara, Golestan
Garden och Escaperoom. Media är välkomna att delta
vid delar av besöken. Kontakta pressekreterare Max
Ney för mer information och intervjuförfrågningar.
Program
Kl 10.00 Besök hos jordbrukare tillika ordförande i LRF i Vara 
Vid besöket deltar också LRF:s regionorganisation i Skaraborg. Under
besöket genomföra samtal om jordbrukets utmaningar och möjligheter.
Plats: Skarstad Gudmundsgården 2, Vara

Kl 13.00 Golestan Garden (Essunga kommun)
Småskalig ekologisk grönsaksgård. Drivs av två entusiaster - med stort
intresse av biodynamisk/ekologisk odling – som nyligen flyttat till Sverige
från Iran och England.
Plats: Barne Åsaka Skruvmaden 701, Nossebro.

Kl 14.15 Träffa Framtid Nossebro, 
En förening som arbetar med landsbygdsutveckling.
Plats: Nosse kvarn, Storgatan 2, 465 30 Nossebro

Kl 15.30 Escaperoom
Träffar ägaren, kvinnlig entreprenör, som utöver Escaperoom, också driver
en redovisningsfirma.
Plats: Oskarsgatan 31, 467 30 Grästorp
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag för ökad
gödselproduktion och minskat
beroende i livsmedelskedjan
Publicerad 05 september 2022

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det svenska
jordbruket drabbats hårt av kostnadsökningar på viktiga
insatsvaror. Invasionen har även exponerat beroenden
av importerade jordbruksprodukter, så som
handelsgödsel. Idag finns ingen storskalig produktion
av handelsgödsel i Sverige. Med bakgrund i detta ges
Jordbruksverket i uppdrag att analysera nuvarande
kapacitet samt förutsättningar för ökad
gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU.
– Det är uppenbart att vi behöver minska osunda beroenden av såväl
skurkstater som fossila insatsvaror. Att vi ökar vår inhemska
försörjningsförmåga är en central framtidsfråga för att säkerställa en tryggad
och lönsam livsmedelsproduktion här i Sverige, säger Landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg. 
 
Det svenska gödselbehovet uppgår till cirka 870 000 ton gödselmedel som
utgörs av både rena kvävegödselmedel och blandade produkter. Idag sker
den största importen av gödselmedel från Tyskland, Finland och Danmark.
Rysslands och Belarus andel av den svenska importen av konstgödsel
uppgick innan kriget i Ukraina till drygt 20 procent.

Uppdraget, som ska redovisas senast den 31 mars 2023, är ett viktigt första
steg med syfte att kartlägga och analysera förutsättningar, flaskhalsar och
potential för en ökad produktion av gödsel.
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Uppdraget är ett led i det arbete som regeringen gör för att möta de
utmaningar som lantbruket står inför med anledning av den olagliga ryska
invasionen av Ukraina. Regeringen har under året bland annat, tillsammans
med Centerpartiet, beslutat om stödåtgärder på cirka 3,2 miljarder för att
säkra den svenska livsmedelsproduktionen. Regeringen har även fattat beslut
om att tillåta odling på mark i träda och undantagit krav på växtföljd utan att
rätten till stöd går förlorad, samt utsett en särskild utredare för stärkt
livsmedelsberedskap.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Färdplan för
surströmmingsindustrin och stärkt
arbete för att mer fisk ska kunna
landas och beredas i Sverige
Publicerad 05 september 2022 Uppdaterad 05 september 2022

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att förbättra
sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan
för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning. I
uppdraget ingår också att stärka pågående
projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola
som genom utveckling av produkter,
beredningsprocesser och teknik i syfte att en större del
av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas
och beredas i Sverige.
Uppdraget innebär att Jordbruksverket skyndsamt tillsammans med berörda
intressenter ska arbeta fram en färdplan för att hålla den svenska
surströmmingsindustrin levande.

Tillgången till fisk- och skaldjursråvaror är avgörande för svenska
fiskeriföretagsöverlevnad och lönsamhet. Senaste tiden har det dock varit
svårt för bland annat surströmmingsföretag att finna tillräckligt med
surströmmingsråvara i form av stor strömming. Jag hoppas att denna
satsning, tillsammans med regeringens tidigare uppdrag kan bidra till att finna
lösningar som gör att vi inte förlorar företag och den kulturellt viktiga
surströmmingen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Uppdraget omfattar även att stödja pågående projektverksamheter på
Chalmers tekniska högskola avseende maximerat nyttjande av tillgänglig
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råvara. Detta i syfte att ta till vara fiskets fulla potential och öka fiskets
bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen. Det handlar om att kunna
vidareförädla de restråvaror som genereras vid sillfilétillverkning och för att
utveckla livsmedelsproduktion av andra fiskarter som idag inte går till
livsmedel.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna, som
alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. Fiskets bidrag till den svenska
livsmedelsförsörjningen har stor potential att öka., säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

I uppdraget ingår även att förbättra konsumtionsstatistiken för fisk och
skaldjur, vilket förväntas förstärka Jordbruksverkets pågående arbete med
att analysera och sammanställa dagens fiskberedning och deras
mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov.
Uppdraget kompletterar också pågående arbete med att fastställa orsakerna
till att det på våren varit svårt att finna surströmmingsråvara i form av stor
strömming vid kusten.

Tillsammans syftar åtgärderna till att öka den nationella
livsmedelsproduktionen av fiskprodukter, stärka beredskapen och bidra till
en växande bioekonomi.  Detta är en del i regeringens arbete med
helhetsperspektivet kring fisket, vattenbruket, beredningsindustrin samt
samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet  senast den 30 mars 2023.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Småland
Publicerad 02 september 2022 Uppdaterad 02 september 2022

Den 3 och 4 september gör landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg olika verksamhetsbesök i Småland.
Hon kommer bland annat åka till Vimmerby IF, Astrid
Lindgrens värld och Lindhs Djur & Natur. Media är
välkomna att delta vid delar av besöken. Kontakta
pressekreterare Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.

Program

Lördagen den 3 september

Kl 09.00 Vimmerby IF
Prata om föreningen och verksamheten med bland annat fokus på projektet
Fotboll för alla, Asllani Court, Bullerby Cup och Tjejtruppen.
Plats: Betesstigen 18, Vimmerby

Kl 10.10 Astrid Lindgrens Värld 
Rundtur, samt information om verksamheten. Träffar ledning, personal och
besökare. 
Plats: Lundgatan, Vimmerby

Kl 11.00 Mediatid
Plats: Lundgatan, Vimmerby

Kl 14.45 Lindhs Djur & Natur i Högsby 
Ett av de största lantbruken i Kalmar län, ett familjeföretag med totalt 14
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anställda. Här finns 2 200 djur, 350 hektar betesmark och 600 hektar åker.
Rundtur under ledning av Joakim Lindh som är en av de tre ägarna. 
Plats: Stora Hansåsa 401, Högsby

Söndagen den 4 september

Kl 9.00 Ödevata Gårdshotell & Fiskecamp.
Detta var tidigare en nedlagd statlig kriminalvårdsanstalt. Nu är det en fiske-
och aktivitetsgård med tillgång till härlig natur. Den röda tråden för
verksamheten är hållbarhet. Både när det gäller livsstil och turism. 
Plats: Ödevata 104, Emmaboda

Kl 10.30 ICA Nära, Vissefjärda
Samtal med föreståndaren kring vilken betydelse det har för landsbygden att
ha en butik där.
Plats: Nygatan 2, Vissefjärda

Kl 11.15 Möte med föreningslivet
Träffar företrädare för Hembygdsföreningen, Samhällsföreningen och
Kyrkebys vänner.
Plats: Kyrkeby Bränneri Kyrkeby, Vissefjärda



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen fortsätter stärka
Sveriges livsmedelsberedskap
Publicerad 02 september 2022 Uppdaterad 02 september 2022

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera
kommuners och regioners nuvarande förutsättningar att
säkerställa livsmedelsberedskap inom sina
verksamhetsansvar och vid behov föreslå åtgärder som
på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att stärka
förmågan till livsmedelsförsörjning inom uppbyggnaden
av det civila försvaret. Statskontoret ska lämna en
muntlig delredovisning senast den 31 maj 2023 och
slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den
3 oktober 2023.
Kommuner och regioner står för grundläggande samhällsservice som alltid
behöver upprätthållas så även under höjd beredskap och ytterst krig. En
väsentlig del av detta ansvar gäller försörjningen med livsmedel i kommuners
och regioners verksamhetsansvar inom hälso- och sjukvård. Även
kommuners verksamhetsansvar för omsorg inom socialtjänstens område och
inom förskola och skola. Statskontoret ska analysera kommuners och
regioners nuvarande förutsättningar och vid behov föreslå åtgärder som kan
bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning.

– Det här uppdraget blir viktigt i arbetet med att stärka
livsmedelsberedskapen på kommunal och regional nivå.
Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som
alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har regeringens prioritet på området
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varit att stärka Sverige genom att snabba på återuppbyggnaden av det civila
försvaret, och påskynda utvecklingen av den livsmedelsberedskap som
aviserades i totalförsvarspropositionen 2020.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig, behöver stärkas
på bred front. Målet för det civila försvaret omfattar bland annat förmågan
att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en
nödvändig försörjning. Regeringen har utifrån Totalförsvarspropositionen för
perioden 2021–2025 fortsatt ett viktigt arbete med att stärka det civila
försvaret. Regeringens prioritet har varit tydlig. Det handlar om att stärka
Sverige och påskynda utvecklingen av den livsmedelsberedskap som
aviserades redan 2020 i totalförsvarspropositionen.

Under 2021 förstärktes det civila försvaret med 1 miljard kronor och under
kommande år ökar satsningen stegvis. Tillsammans med de medel som
tillfördes redan 2018 innebär tillskottet som aviserades i
totalförsvarspropositionen att civilt försvar förstärks med totalt 4,7 miljarder
kronor år 2025. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Jönköping
Publicerad 01 september 2022

Den 2 september gör landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg verksamhetsbesök i Jönköping. Bland
annat kommer hon att åka till Ney, Vrigstad
ostkaksbageri och Hannas i Björkeby. Media är
välkomna att delta vid delar av besöken. Kontakta
pressekreterare Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.

Program

Kl: 09.00 Vrigstad ostkaksbageri
Ostkaksbageriet i Vrigstad är ett familjeföretag som startade sin verksamhet i
liten skala under 1970-talet.
Plats: Mejerigatan 4B, Vrigstad

Kl: 11.45 Hannas i Björkeby 
I femton år har denna cateringverksamhet varit igång. Sedan tio år tillbaka är
företaget beläget i Björkebys gamla Filadefiakyrka som är ombyggd till
restaurang. 
Plats: Björköbyvägen 5, Björköby

Kl: 13.15 Ney
Ney grundades 1989 och verksamhetsområdet är elektronik och IT. Ney
utsågs till årets företag i Vetlanda 2018.
Plats: Hallamåla, Vetlanda

Kl: 14.30 Myresjöhus
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Myresjöhus ingår i OBOS Sverige, tillsammans med Smålandsvillan och
OBOS Mark. Företaget startades redan 1927 och är i dag en av Sveriges
ledande hustillverkare.
Plats: Stationsvägen, Myresjö

Kl: 15.30 Medietid
Plats: Stationsvägen, Myresjö



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Sörmland
Publicerad 29 augusti 2022 Uppdaterad 29 augusti 2022

Den 30 augusti gör landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg verksamhetsbesök i Sörmland. Bland annat
kommer hon åka till en personalfri butik i Läppe och
Hjälmargården i Vingåker. Media är välkomna att delta
vid delar av besöken. Kontakta pressekreterare Max
Ney för mer information och intervjuförfrågningar.
Program
Kl 13.45 Besök personalfri butik
Plats: Läp Rörviksvägen

Kl 14.15 Hjälmargården 
Plats: Hjälmargårdsvägen 1, Läppe, Vingåker

Kl 17.45 Pressmöte 
Plats: Utanför kommunhuset, inomhus ifall det regnar
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Inrättande av en
övervakningskommitté för havs-,
fiskeri- och
vattenbruksprogrammet 2021–
2027
Publicerad 26 augusti 2022 Uppdaterad 26 augusti 2022

Regeringen beslutar att inrätta en
övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet 2021–2027 samt att utse vilka
myndigheter och organisationer som ska vara
företrädda i kommittén.
– Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innebär både mer pengar till
utvecklingen av yrkesfisket och fler stödmöjligheter för företagen inom
fiskerinäringen, bland annat till utvecklingen av hållbart vattenbruk.
Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift att granska
genomförandet av programmet, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Övervakningskommittén uppgifter är fastställda på EU-nivå. Den ska bland
annat granska framstegen med att genomföra programmet och uppnå målen,
sammanfatta utvärderingarna och följa upp resultaten. Vidare ska kommittén
även godkänna de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av
insatser. Denna kommitté tar också över uppgifterna från nuvarande
övervakningskommitté för havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Kommittén består av olika partner som säkerställer en bred representation i
förhållande till programmets tillämpningsområde.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Jämtland
Publicerad 25 augusti 2022 Uppdaterad 25 augusti 2022

Den 26 och den 29 augusti gör landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg verksamhetsbesök i Jämtland.
Bland annat kommer hon åka till Härjedalens
träförädling, Byggelit och Strömbacka äldreboende.
Media är välkomna att delta vid delar av besöken.
Kontakta pressekreterare Max Ney för mer information
och intervjuförfrågningar.
Program
Fredag den 26 augusti – Hede

Kl 11:05 Härjedalens träförädling
Tillverkar emballage, hyvlade stockar till timmerhus, tubvirke till kraftverk
samt säljer virke. 
Plats: Sågvägen 1, Hede

Kl. 14:10 Hedegårdens äldreboende
Vid besöket träffar statsrådet personal och boende.
Plats: Råndalsvägen 22, 840 93 Hede

Måndag den 29 augusti – Lit

Kl 10:00 Byggelit
Statsrådet besöker Byggelit tillsammans med företrädare för GS-facket.
Företaget tillverkar bland annat golv, väggar och tak. Vid besöket kommer
statsrådet att visas verksamheten och samtala med anställda.
Plats: Östersundsvägen 59, Lit
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Kl 13:50 Strömbacka äldreboende 
Under besöket samtalar statsrådet med personal och boende. Strömsunds
kommun bjuder på tårta och kaffe. 
Plats: Lövbergavägen, Strömsund



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Odling på mark i träda tillåts och
krav på växtföljd undantas under
2023
Publicerad 23 augusti 2022 Uppdaterad 23 augusti 2022

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig
ökning av råvarupriser och negativ påverkan på både
utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter. Det är
angeläget att potentialen för livsmedelsproduktion i EU
och Sverige utnyttjas för att bidra till den globala
livsmedelsförsörjningen. Därför kommer regeringen att
nyttja möjligheten att ge undantag från stödvillkor i den
gemensamma jordbrukspolitiken för 2023. Undantaget
gäller krav på växtföljd samt att odling på trädesareal
möjliggörs, utan att rätten till stöd går förlorad.
– Sverige har varit drivande i att efterfråga den här möjligheten på EU-nivå,
och jag är glad att kunna ge detta viktiga besked till våra svenska
lantbrukare, som nu står inför höstsådden. Genom undantaget kan det
svenska lantbruket bidra ytterligare till att stärka livsmedelsförsörjningen i
dessa oroliga tider, samtidigt som det kan öka lönsamheten för jordbrukarna,
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Den 27 juli fattade kommissionen beslut om att medlemsländer kan besluta
om undantag från regelverken i den gemensamma jordbrukspolitiken.
Undantagen gäller gäller GAEC 7, krav på växtföljd/flera olika grödor och
GAEC 8, krav på miljöytor, som ska införas år 2023. Bakgrunden till
beslutet är att invasionen i Ukraina har medfört ökad osäkerhet för den
globala livsmedelsförsörjningen.
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Information om undantaget kommer att finnas tillgänglig på Jordbruksverkets
hemsida.

 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Skåne
Publicerad 22 augusti 2022 Uppdaterad 22 augusti 2022

Den 23 och 24 augusti kommer landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg göra verksamhetsbesök i
Skåne på bland annat Solträffen, IFÖ-verkens
Industrimuseum och G Larsson Starch Technology.
Media är välkomna att delta vid delar av besöken.
Kontakta pressekreterare Max Ney för mer information
och intervjuförfrågningar.
Program
Tisdag 23 augusti – Bjuv och Örkelljunga

Kl 10.30 Arbetsplatsbesök Foodhills och GroPro
Plats: Billesholmsvägen 4 Bjuv

Kl 12.45 Tid för media
Plats: Billesholmsvägen 4, Bjuv

Kl 13.15 Besök på Solträffen
Plats: Postgatan 1A, Bjuv

Onsdag 24 augusti

Kl 08.30 Besök på IFÖ-verkens Industrimuseum
Plats: Storgatan 45, Bromölla                     

Kl 10.00 Arbetsplatsbesök G Larsson Starch Technology
Plats: Kråkeslättsvägen 8, Bromölla

https://www.regeringen.se/


Kl 12.30 Verksamhetsbesök på Ingelsta Kalkon.
Plats: Brukstorp 1024, 273 98 Smedstorp



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu öppnar ansökan för krisstödet
till yrkesfisket
Publicerad 15 augusti 2022 Uppdaterad 15 augusti 2022

Från och med den 15 augusti öppnar
ansökningsperioden för stöd till yrkesfisket mot
bakgrund av de ökade kostnaderna för sektorn till följd
av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringens
stödpaket till yrkesfisket uppgår till 40 miljoner kronor
och är en del av det större stödpaket på knappt 3,2
miljarder kronor som regeringen kommit överens om
med Centerpartiet.
– Yrkesfisket har påverkats mycket negativt av de ökade bränslekostnaderna
den senaste tiden varför det känns väldigt bra att stödet kan börja rulla ut nu.
Det handlar om ett kompensationsstöd och syftet är att möjliggöra fortsatt
produktion inom det svenska fisket, som är en viktig del av Sveriges
livsmedelsförsörjning samt beredskap och civila försvar, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Yrkesfiskare som har landat fisk i svenska hamnar under perioden 24
februari till 28 oktober 2022 kan ansöka om stöd som sker via e-tjänst och
handläggs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Sista ansökningsdag är den 28
oktober i år.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern Anna-Caren
Sätherberg besöker Blekinge
Publicerad 15 augusti 2022 Uppdaterad 15 augusti 2022

Den 15 och 16 augusti besöker landsbygdsminstern
Anna-Caren Sätherberg Karlshamn och Sölvesborg i
Blekinge. Media är välkomna att delta vid delar av
besöken. Kontakta pressekreterare Max Ney för mer
information och intervjuförfrågningar.
Program
Tisdag den 16 augusti – Blekinge
Kl 10:00 Besöker Swedish Temptations, Karlshamn
Företaget tillverkar en groddad och fermenterad gul ärta kallad Bärta, som är
ekologisk och med låg klimatpåverkan.
Plats: Västra Kajen, Karlshamn

Kl 11.20 Besöker Riksdagsmannagården, Trensum
En gård med småskalig djurproduktion samt aktiv viltskötsel och
utsättning av viltfågel. Har eget EU-godkänt slakteri och
vilthanteringsanläggning på gården samt en gårdsbutik.
Plats: Törnerydsvägen 302

Kl 13.15 Besöker vildmarksparken Eriksbergs Vilt & Natur
Eriksberg vildmarkspark är ett ca 925 hektar stort inhägnat naturreservat i
Blekinge skärgård. Här vandrar vilda visenter, kron- och dovvilt,
davidshjortar, vildsvin och mufflon fritt omkring tillsammans.
Plats: Guöviksvägen 35

Onsdag den 17 augusti – Blekinge
Kl 9:45 Besöker HP Fisk, beredningsindustri
Besöker Hugosson och Perssons Fisk i hamnen.
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Plats: Hamnplan 4, Sölvesborg

Kl 10:45 Besöker Gummagårdens gurkodling
Bedriver odling av slanggurka men gården bedriver även traditionell
växtodling och odlar ett flertal grönsaker och bär.
Adress: Nörjevägen 15, Sölvesborg

Kl 13:45 Besöker Sweden Rock, Sölvesborg
Sweden Rockfestival är en av Sveriges största återkommande
musikfestivaler med hårdrock som tema. De har fem scener och cirka 90
band som spelar vid varje event och besökare från cirka 50 länder.
Plats: Nygatan 27, Sölvesborg



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Utö
Publicerad 15 augusti 2022

Måndagen den 15 augusti besöker landsbygdsminstern
Anna-Caren Sätherberg Utö i Haninge kommun. Media
är välkomna att delta vid delar av besöket. Kontakta
pressekreterare Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.

Program

Måndagen den 15 augusti – Utö

Kl 10.40 Besöker våtmarkerna på Utö

Information om samarbetet mellan Initiativ Utö, KTH och Haninge kommun.

Kl 14.00 Besöker Destination Utö

Presentation av arbetet kring destinationsutveckling och produktutveckling
på Utö.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förbättrad övervakning av
antibiotikaanvändning för
behandling av djur
Publicerad 12 augusti 2022 Uppdaterad 12 augusti 2022

Regeringen lämnar idag över en lagrådsremiss om
djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska
lämna uppgifter till Statens jordbruksverk om
användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat
antibiotika, för behandling av djur. Informationen från
veterinärerna behövs för att Jordbruksverket i sin tur
ska kunna rapportera användningen till europeiska
läkemedelsmyndigheten.
I de nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och
foder som innehåller läkemedel finns nu ett krav på medlemsstaterna att från
och med 2023 samla in och rapportera uppgifter om försäljning och
användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

– I Sverige har vi en ansvarsfull användning av antibiotika inom
djurhållningen. Det är mycket positivt att EU:s lagstiftning nu också
innehåller skärpta krav på hur antibiotika får användas. Med den här
lagändringen stärker vi möjligheten att även följa upp och analysera
användningen av antimikrobiella läkemedel. Det är en mycket viktig
pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

I lagrådsremissen föreslås också vissa andra bestämmelser som ska
komplettera de nya EU-förordningarna, bland annat ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela
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föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av
antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av
EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu öppnar ansökan för ännu en
del av krisstödet till svenska
lantbruket
Publicerad 09 augusti 2022 Uppdaterad 09 augusti 2022

Den 9 augusti öppnar som planerat
ansökningsperioden för stöd till animalieproduktion och
växthusodling som är en del av krisstödet till det
svenska lantbruket. Det handlar om drygt 1,6 miljarder
kronor till animaliesektorn och växthusnäringen.
Lantbruket har drabbats av prisökningar till följd av Rysslands invasion av
Ukraina och stöden spelar en viktig roll för att på kort sikt säkra den svenska
livsmedelsproduktionen. Stöden kompletterar det långsiktiga arbete som
bedrivs inom ramen för livsmedelsstrategin.

– Jag är glad att vi kan fortsätta rulla ut krisstödet till Sveriges lantbruk och
växthusodling som planerat. Stöden har en viktig roll i arbetet med att trygga
svensk livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Krisstödet till animaliesektorn och växthusodling söks via en e-tjänst som är
tillgänglig via länsstyrelsernas hemsidor. Sista ansökningsdag är 20
september. Utbetalningar av stöden kommer att ske löpande.

Stöden för animaliesektorn och växthusodlingen är en del av det större
stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor som regeringen kommit överens om
med Centerpartiet och som syftar till att på kort sikt underlätta för
lantbruket.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Hylte
Publicerad 08 augusti 2022 Uppdaterad 08 augusti 2022

Tisdag den 9 augusti kommer landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg besöka CE produkter,
Tiraholms fisk och Derome Timber.
Program
Kl 09.50 CE Produkter
Företag som medvetet etablerat sig på landsbygden och som kom på andra
plats som årets företag i Sverige 2020.
Plats: Hantverksgatan 2, Unnaryd

Kl 11.00 Tiraholms fisk
Företagsbesök kombinerat med lunch. Ett landsbygdsföretag som utvecklats
från fiske i sjön Bolmen till att idag vara en destination med Gårdsbutik,
restaurang, hotell och konferensverksamhet på landsbygden.
Plats: Tiraholm, Unnaryd

Kl 13.00 Besök Derome Timber
Företagsbesök med rundvandring. Derome Timber har beslutat att investera
2 miljarder i ett nytt sågverk. Satsningen leder till tillväxt och nya
arbetstillfällen i Hallands inland inom den gröna näringen.
Plats: Kinnareds såg 3, Kinnared
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg besöker Halland
Publicerad 07 augusti 2022 Uppdaterad 07 augusti 2022

Måndag den 8 augusti kommer landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg åka till Källsjö bryggeri, Gekås
och Nabo.
Program
Kl 11.30 Källsjö bryggeri
Ett kombuchabryggeri med ambitionen att skapa produkter för
Systembolaget i framtiden.
Plats: Ullaredsvägen 8, Ullared

Kl 12.55 Gekås 
Möte med ledningen samt rundtur i varuhuset.
Plats: Danska vägen 13, Ullared

Kl 15.30 Nabo 
Ett företag med både försäljning på plats och webbshop. Försäljning av bland
annat te- och kaffekalendrar. 
Plats: Fridhemsvägen 25, Fridhemsberg
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om ändringar
för att främja jakten och förbättra
vargförvaltningen
Publicerad 05 augusti 2022 Uppdaterad 05 augusti 2022

Regeringen förtydligar vilka organisationer som ska
kunna få bidrag ur viltvårdsfonden och slopar de
länsvisa miniminivåerna för vargstammen i syfte att
förbättra förvaltningen.
Den som jagar i Sverige ska årligen betala en viltvårdsavgift som tillförs
viltvårdsfonden. Fonden finansierar bland annat viltforskning och ideella
organisationers viltvårdsarbete. Regeringen har de senaste åren beslutat om
vissa förändringar angående hur fondens medel fördelas. Enligt förordningen
(2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden får Naturvårdsverket besluta
om bidrag till ideella organisationer som uppfyller förordningens krav.
Regeringen har nu beslutat om vissa ändringar i denna förordning.

– Det är Sveriges närmare 300 000 jägare som finansierar viltvårdsfonden
genom det statliga jaktkortet. Det är därför viktigt att det förtydligas att
fondens medel fortsatt ska gå till organisationer som främjar jakt och annan
viltvård i landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har även beslutat att miniminivåer för vargstammen inte längre
ska fastställas för varje län, utan endast för respektive
rovdjursförvaltningsområde.

– Detta är en efterfrågad ändring som ökar flexibiliteten i vargförvaltningen.
Det kan underlätta för en jämnare spridning av varg inom
rovdjursförvaltningsområdena och förhoppningsvis minska inlåsningseffekter
i län med högre koncentration av varg, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.
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De beslutade ändringarna avseende viltvårdsfonden träder i kraft den
1 september 2022 och ändringarna avseende miniminivåer för varg träder i
kraft den 1 november 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Uppland
Publicerad 04 augusti 2022 Uppdaterad 04 augusti 2022

Fredag den 5 augusti kommer landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg besöka olika verksamheter i
Uppland. Hon kommer bland annat åka till Landsberga
gårdsbutik, Ånäbben bär och sylt, Svartbäckens
trädgård och Altuna Bygdegård.
Program
Kl 10.00 Besök på Landsberga gårdsbutik 
Presentation av Fjärdhundraland och Landsberga
Plats: Biskopskulla Landsberga 5, Enköping

Kl. 11.05 Besök på Ånäbben bär och sylt 
Ta del av sylt- och marmeladtillverkning av bär från närområdet. 
Plats: Häggvägen 3, Örsundsbro

Kl. 11.50 Svartbäckens trädgård 
Besök på en plantskola som fokuserar på växter för självhushåll. 
Plats: Nysätra Svartbäcken 1, Örsundsbro

Kl. 12.50 Altuna Bygdegård 
Bygdegården var på väg att läggas ner men en driven och entusiastisk
styrelse lyckades vända utvecklingen. 
Plats: Altuna Bygdegård, Fjärdhundra

Media är välkomna att delta under dagen!
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anmälan om nationella
bestämmelser om obligatorisk
ursprungsinformation för kött på
restaurang
Publicerad 04 augusti 2022 Uppdaterad 04 augusti 2022

Med en anmälan om nationella bestämmelser gällande
ursprungsinformation för kött på restaurang höjer
Sverige ambitionsnivån för konsumenters möjlighet att
göra medvetna val.
Sverige kommer inom kort att göra en anmälan till EU-kommissionen om
nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på
restaurang. Det är en viktig signal som visar Sveriges inriktning för alla
konsumenters rätt att få information om köttets ursprung vare sig man
handlar det förpackat i butik eller äter det på restaurang.

Idag finns tydliga EU-bestämmelser om hur information om ursprung ska
lämnas för färdigförpackat kött som till exempel säljs i butik. Det finns
däremot inga motsvarande krav för kött som tillhandahålls på restaurang
eller i storhushåll.

- Med ursprungsmärkning gör vi nu en ambitionshöjning gällande
konsumenters rätt att kunna få information för att kunna göra medvetna val,
men också underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt. Vi i Sverige
har ett gott djurskydd och låg antibiotikaanvändning och vår svenska
köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Att köttet är svenskt kan
därför vara ett mervärde för konsumenter, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.
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En medlemsstat får anta nationella åtgärder om obligatorisk
ursprungsmärkning, men det måste dock finnas goda skäl för detta. Man ska
kunna motivera att det finns en koppling mellan kvalitet och ursprung och
också kunna visa att en stor del av befolkningen i ett land tycker att det är
viktigt.

Livsmedelsverket har haft ett uppdrag att ta fram underlag för en anmälan
och en konsumentundersökning gjorts inom ramen för uppdraget som visar
att drygt 8 av 10 tillfrågade anser att information om ursprung för kött på
restaurang är viktigt.

Efter att anmälan har mottagits har EU-kommissionen (och andra
medlemsstater) tre månader på sig att svara på anmälan.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
verksamheter i
stockholmsregionen
Publicerad 03 augusti 2022

Onsdag den 3 augusti gör landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg olika verksamhetsbesök i
stockholmsregionen. Hon kommer bland annat besöka
företagen Svea Solar, Maraboufabriken och Grävelsta
gård.
Program
Kl 09.30 Företagsbesök, Svea Solar AB
Kort rundvandring, visning av olika typer av solpaneler
Plats: Bergkällavägen 35, Sollentuna

Kl. 13.00 Företagsbesök, Maraboufabriken 
Visning av fabriken, möte med Livs.
Plats: Smedbyvägen 8, Upplands Väsby

Kl. 15.00 Verksamhetsbesök, Grävelsta gård
Plats: Grävelsta 1, Vallentuna
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Västmanland
Publicerad 02 augusti 2022

Tisdag den 2 augusti reser landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg till Västmanland för
verksamhetsbesök på Oljeön och Bråfors Bergmansby,
Brategården.
Program
Kl 13:45 Verksamhetsbesök Oljeön
Landsbygdsministern träffar bland andra representanter från
verksamhetsledningen samt kommunstyrelsens ordförande i Fagersta,
Marino Wallsten, för samtal om världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Det
blir också diskussioner om samverkan inom besöksnäringen på landsbygden.
Plats: Ängelsbergsvägen, 737 90 Ängelsberg

Kl. 15:00 Företagsbesök Bråfors Bergmansby, Brategården
Landsbygdsministern träffar bland andra representanter från företagets
ledning samt kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Marino Wallsten, för
samtal om länets enda kulturreservat och bevarande av Bergmansgården.
Samverkan med Länsstyrelsen kommer också diskuteras liksom lantbrukets
verksamhet med dess utmaningar och möjligheter. 
Plats: Bråfors 42, Fagersta

Presskontakt
Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Telefon växel 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
E post victoria.frisk.garcia@regeringskansliet.se
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överlämning av betänkande om
en ansvarsfull
antibiotikaanvändning globalt
Publicerad 01 augusti 2022 Uppdaterad 01 augusti 2022

Den särskilda utredaren generaldirektör Ann Lindberg
överlämnade idag betänkandet Friska djur behöver inte
antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan
till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Utredningens uppdrag har varit att utvärdera det svenska arbetet och lämna
förslag på åtgärder för att effektivisera och utveckla arbetet för att få till
stånd en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen
globalt.

Utredningen har tagit ett helhetsgrepp och en viktig utgångspunkt har varit
att det arbete som idag utförs av flertalet svenska aktörer tillsammans utgör
en bra grund för internationellt påverkansarbete. Arbetet behöver dock
samordnas och fokuseras för att göra största möjliga nytta.

– Jag välkomnar att vi får flera förslag på hur vi kan förmedla Sveriges långa,
ansvarsfulla och framgångsrika arbete med antibiotika inom djurhållningen.
En utveckling mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning internationellt
bidrar till mer rättvisa konkurrensförhållanden som även gynnar vår egen
jordbruksnäring, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utredningen lämnar bland annat förslag på en ny exportsatsning där svensk
expertis, innovation och smarta lösningar ska visa att det går att kombinera
en god djurhållning och friska djur med en hög produktivitet. 

Utredningen föreslår också hur arbetet i den nationella
samverkansfunktionen kan utvecklas för att stärka den tvärsektoriella
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samordningen och bättre koordinera det svenska arbetet internationellt.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lena Ek utsedd till utredare för en
nationell bioekonomistrategi
Publicerad 18 juli 2022 Uppdaterad 18 juli 2022

Som ett led i arbetet med att skapa jobb genom att driva
på klimatomställningen beslutade regeringen i juni att
tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till
en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och
växande svensk bioekonomi. Nu är det klart att Lena Ek
blir särskild utredare. I uppgiften ingår att ge förslag till
ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov
förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi.
Lena Ek börjar arbetet som särskild utredare den 15 augusti. Utöver att ta
fram förslag strategi, mål och åtgärder ska Lena Ek även analysera
genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv
produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige,
inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

 – Uppdraget är komplext och sträcker sig över flera sektorer. Med en
gedigen bakgrund inom miljö- och jordbruksfrågor från både nationell och
europeisk nivå har Lena Ek helt rätt kompetens för uppdraget, och även det
engagemang som krävs. Jag känner mig både trygg och glad att Lena nu
förordnats som särskild utredare, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15
februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ersättning till skogsbruket vid
angrepp av allvarliga
växtskadegörare
Publicerad 14 juli 2022 Uppdaterad 14 juli 2022

Regeringen har beslutat om ersättningsbestämmelser i
växtskyddsförordningen som möjliggör mer förmånlig
ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga
växtskadegörare.
Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och
sociala konsekvenser för samhället. Riksdagen antog i juni en ny
växtskyddslag i enlighet med regeringens proposition för att upprätthålla ett
gott växtskydd i Sverige.

– Hoten mot svenskt skogsbruk har blivit större, bl.a. genom ett förändrat
klimat. Det är viktigt att skogsbruket har en möjlighet till rimlig ersättning vid
angrepp av mycket allvarliga växtskadegörare, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

Den nya lagen innehåller en möjlighet till ersättning vid angrepp av allvarliga
växtskadegörare. Det gäller växtskadegörare som orsakar så allvarliga
angrepp att de enligt EU-regelverket måste utrotas eller förhindras att sprida
sig.

EU:s regler om statligt stöd innehåller begränsningar för när ersättning kan
betalas till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare. Sverige har därför
ansökt att EU-kommissionen ska godkänna ett statligt stöd till skogsbruket
som är mer i linje med det som gäller för ersättning till jordbruket.
Kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan. De beloppsbegränsningar
som tidigare funnit för skogsbruket i växtskyddsförordningen kan därför tas
bort. Det är dock inte möjligt att få ersättning för inkomstbortfall och vissa

https://www.regeringen.se/


krav måste vara uppfyllda som inte gäller för jordbruk (att återplantering
sker och att minst 20 procent av skogspotentialen har förstörts).



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Snart öppnar ansökan för
resterande delar av krisstödet till
lantbruket
Publicerad 14 juli 2022 Uppdaterad 14 juli 2022

Regeringen beslutar idag om två förordningar för att
ytterligare drygt 1,6 miljarder kronor av krisstödet ska
kunna betalas ut till det svenska lantbruket och
växthusnäringen. Det är en del av det större stödpaket
på knappt 3,2 miljarder kronor som regeringen kommit
överens om med Centerpartiet och som syftar till att på
kort sikt underlätta för lantbruket.
– Regeringen har hela tiden arbetat för att utbetalningen av det beslutade
krisstödspaketet ska ske så snart som möjligt. Jag är därför glad att vi nu
snart kan öppna ansökan för krisstöd till resterande delar av lantbruket och
växthusnäringen. Detta är viktigt för att säkra vår svenska
livsmedelsproduktion, då lantbruket har drabbats hårt av prisökningarna till
följd av Rysslands invasion av Ukraina, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Krisstödet till lantbruket kan sökas via en e-tjänst som kommer vara
tillgänglig via alla länsstyrelsers hemsidor. Ansökan planeras vara öppen från
det att förordningen träder ikraft den 9 augusti. Sista ansökningsdag kommer
att vara den 20 september. Ansökningarna om stöd kommer att handläggas
av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Örebro, Stockholms och
Gävleborgs län. Länsstyrelsernas arbete samordnas av länsstyrelsen i
Gävleborgs län.

Genom dagens beslut höjs även stödnivåerna tillfälligt till
animalieproduktionen inom ramen för det nationella stödet till jordbruket i
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norra Sverige med ca 25 procent. Höjningen kommer gälla retroaktivt från
den 1 juli.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krisstöd till yrkesfisket öppnar
inom kort för ansökningar
Publicerad 14 juli 2022 Uppdaterad 14 juli 2022

Regeringen beslutar idag om den förordning som
möjliggör Sveriges stöd till yrkesfisket mot bakgrund av
de ökade kostnaderna för sektorn till följd av Rysslands
invasion av Ukraina. Det innebär att regeringens
stödpaket om 40 miljoner kronor snart kan betalas ut.
– Det känns bra att vi är ett steg närmare att medlen kommer yrkesfisket
tillgodo. Det svenska fisket bidrar till Sveriges livsmedelsproduktion och
därmed livsmedelsförsörjningen som är en viktig del av Sveriges
krisberedskap och civila försvar. Stödet syftar till att upprätthålla fiskets
bedrivande och försörjningen av fiskeriprodukter i flera led, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Stödet är ett kompensationsstöd för ökade bränslekostnader, vilket utgör
merparten av yrkesfiskets driftskostnader. Det är en del av det större
stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor till lantbruket och yrkesfisket som
regeringen kommit överens om med Centerpartiet.

Ansökan öppnar när förordningen träder ikraft den 15 augusti 2022 och sker
hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sista ansökningsdag är den 28
oktober i år.  
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tydligare ersättningsregler i
fjällnära skog
Publicerad 08 juli 2022 Uppdaterad 08 juli 2022

Regeringen har utfärdat lagändringar som ger tydligare
ersättningsregler i fjällnära skog. Lagändringarna ska
säkerställa rätten till ersättning vid nekade
avverkningstillstånd och till att det inte ska vara möjligt
att få ersättning mer än en gång för samma område
eller för samma hänsyn.
Frågorna om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ersättning vid
sådana avslagsbeslut var en del av Skogsutredningen 2019 som tillsattes som
en följd av januariavtalet. I april i år överlämnade regeringen propositionen
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd
till avverkning i fjällnära skog till riksdagen som beslutade om propositionen
den 22 juni.

Bakgrunden till lagändringarna är att det efter domstolsprövningar stått klart
att det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för både
befintliga och eventuella framtida markägare.

– Nu har vi de lagändringar på plats som behövs för att tydliggöra att det
finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog,
men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för
samma område eller för samma hänsyn. Det är bra och tydlig
landsbygdspolitik, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2022.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

SLU ska bistå regeringen med
kunskap i arbetet med EU-förslag
om skog
Publicerad 08 juli 2022 Uppdaterad 08 juli 2022

EU-kommissionen arbetar på ett förslag till en ny EU-
ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner,
i linje med vad som aviserats i EU:s skogsstrategi.
Regeringen ger nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
extra medel för att kunna bistå med kunskap och
tillförlitlig data att kommunicera till EU-kommissionen i
tidigt skede.
– Många EU-förslag påverkar skogen. Därför är det viktigt att Sverige tidigt
bidrar med kunskap när sådana förslag utformas och att förslagen baseras på
tillförlitliga data och vetenskaplig grund. Korrekta underlag för beslutsfattare
i EU kommer att bidra till den viktiga klimatomställningen och flera gröna
jobb i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg.

Förslaget om en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska
skogsplaner aviserades i EU:s skogsstrategi i juli 2021. Förslaget väntas
presenteras under 2023.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill modernisera
fiskelagen och förbättra
förutsättningar att bedriva
vattenbruk
Publicerad 08 juli 2022 Uppdaterad 08 juli 2022

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som
ska göra en översyn av regelverket på fiskeområdet.
Den svenska fiskelagen har sedan 1994 ändrats många
gånger för att anpassas till förändringar, framför allt till
EU:s fiskerilagstiftning. Utredaren ska föreslå en
sammanhållen lagstiftning och anpassa regelverket till
nya unionsbestämmelser i EU. I uppdraget ingår även
att se över regelverket för vattenbruk.
Ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna som gynnar såväl fiskenäringen och
fritidsfisket som den biologiska mångfalden ska genomsyra utredningen.
Utredaren får också i uppdrag att se över hur bestämmelserna om vattenbruk
kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart
vattenbruk. Därutöver ska en analys göras kring huruvida bestämmelserna
om vattenbruk bör samlas i en egen lagstiftning.

– Vi vill att det ska bli enklare att vara fiskare och att driva vattenbruk.
Svensk fisk, skaldjur, musslor och alger är nyttigt, gott och bidrar till jobb i
hela landet. Vattenbruket är en framtidsbransch som kan bidra till att
Sveriges försörjningsförmåga stärks. Det är därför viktigt att regelverket för
vattenbruk förenklas och blir mer ändamålsenligt, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg
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Uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska
redovisas senast den 1 juli 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den
29 november 2024.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att öka intresse för
svenskt vildsvinskött
Publicerad 07 juli 2022 Uppdaterad 07 juli 2022

Regeringen vill stärka kommunikationen för att öka
intresset och tillgången till vildsvinskött.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i
Kronobergs län får ett gemensamt uppdrag.
I april 2020 beslutade regeringen om det så kallade vildsvinspaketet inom
ramen för den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan. Syftet är
att öka volymerna av vildsvinskött på marknaden genom att underlätta
köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler
vildsvin. De fyra myndigheterna har olika uppdrag inom vildsvinspaketet och
det nya uppdraget är en fortsättning på detta arbete.

– Att främja tillgången till vildsvinskött är viktigt. Gott att äta och
betydelsefullt för Sveriges försörjningsförmåga. Vi ska ta tillvara på den mat
som vi har och förvalta den väl. Nu får fyra myndigheter i uppdrag att
samordna samt öka kommunikationsinsatserna så att vi på längre sikt värnar
intresset för vildsvinsköttet i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Under 2022 får 2 miljoner kronor användas för uppdraget och för 2023–2025
beräknas 2 miljoner kronor årligen. Uppdraget ska redovisas den 28 februari
2026. 
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljöanpassad skogsgödsling för
ökad takt i klimatomställningen
Publicerad 07 juli 2022 Uppdaterad 07 juli 2022

Regeringen har beslutat att ge Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att ta fram en
förstudie om miljöanpassad skogsgödsling för ökad
skoglig tillväxt. Uppdraget ska bidra till att stärka
bioekonomins roll i klimatomställningen.
– En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till
biomassa från den svenska skogen är viktigt för att vi ska leda
klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Det känns spännande och
viktigt att SLU nu ska undersöka hur skogsgödslingen kan utvecklas för att
på bästa sätt bidra till detta säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

SLU ska ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan utvecklas så att en
större andel av skogsmarken kan gödslas än vad som sker idag samtidigt som
miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras. I uppdraget
ingår även att identifiera eventuella ytterligare analysbehov. Förslagen ska
inkludera effekterna på kolsänkan både i ett kortare perspektiv till 2030, och
i ett längre perspektiv till 2050. Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

Ökad hållbar tillväxt i skogen är en för regeringen prioriterad fråga. I
enlighet med skogspropositionen har Skogsstyrelsen nyligen uppdragits att
bland annat ta fram ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen samt
att se över hur regellättnader kan underlätta villkoren för företagande inom
skogssektorn. Samtidigt ska synergieffekter eftersträvas som gynnar
skogspolitikens båda mål om produktion och miljö.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

200 insatser från skogen ska bidra
till jobb i hela landet
Publicerad 07 juli 2022 Uppdaterad 07 juli 2022

Nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska
bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till
utvecklingen av en växande bioekonomi. Mot bakgrund
av denna vision och regeringens prioritering att Sverige
ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela
landet presenterar regeringen nu en uppdaterad
handlingsplan och lägesrapport för nationella
skogsprogrammet. Den uppdaterade handlingsplanen
tydliggör mångfalden av åtgärder och aktörer som
bidrar till att främja att visionen nås. Totalt redovisas
200 insatser i hela landet.
– Skogsprogrammet är viktigt på så många sätt, inte minst för att det ökar
förståelsen för allt det som skogen bidrar med.  Jag är mycket glad för det
breda deltagandet i detta arbete som ligger i linje med den förra
handlingsplanen där regeringen uttryckte förhoppningen att skogssektorn och
samhället i stort medverkar med åtgärder till förverkligandet av visionen och
målen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det nationella skogsprogrammets vision är mer relevant än någonsin, liksom
strategin med fokusområden som sträcker sig till 2030. Den uppdaterade
handlingsplanen utgår från skogsprogrammets fem fokusområden och det
redovisas även övergripande aktiviteter. Aktiviteterna har sammanställts på
basis av information som lämnats i en enkät till aktörerna i
skogsprogrammets programråd och de regionala skogsprogrammen. En del
av insatserna har aktörerna utifrån sina övergripande uppgifter på egen hand
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tagit initiativ till. Utformning och genomförande står aktörerna själva för.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern och
landsbygdsministern på
verksamhetsbesök i Västerbotten
och Västernorrland
Publicerad 06 juli 2022 Uppdaterad 06 juli 2022

Torsdag den 7 juli reser näringsminister Karl-Petter
Thorwaldsson och landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg runt i Västerbotten och Västernorrland för
verksamhetsbesök i Nordmaling, Ullånger och
Sundsvall.
Näringsministern och landsbygdsministern besöker under torsdagen först
Nordmalings camping innan de åker vidare till Kustladan i Ullånger. Dagen
avslutas sedan med ett verksamhetsbesök på äldreboende Heffnersgården i
Sundsvall.

Kontakta pressekreterare Kajsa Loord och Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern och
landsbygdsministern på
verksamhetsbesök i Västerbotten
Publicerad 05 juli 2022 Uppdaterad 05 juli 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och
näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson reser under
onsdagen den 6 juli till Laxbäcken, Bjurholm, Vännäs
och Täfteå i Västerbotten.
Onsdagen börjar med att de två ministrarna besöker lantbruket
Malgomajgården i Laxbäcken. Därefter reser ministrarna vidare till Bjurholm
och den ekologiska mjölkgården Nylunda gård.

Efter Bjurholm åker landsbygdsministern och näringsministern till Vännäs
Saluhall och träffar de lokala producenter som tillsammans driver saluhallen.
Onsdagen avslutas sedan i Täfteå med ett besök på fiskekrogen och
konferensanläggningen Kvarkenfisk.

Kontakta pressekreterare Kajsa Loord och Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och
näringsministern på
verksamhetsbesök i Jämtland och
Västerbotten
Publicerad 04 juli 2022 Uppdaterad 04 juli 2022

Tisdag den 5 juli reser landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg och näringsminister Karl-Petter
Thorwaldsson runt i Jämtland och Västerbotten för
verksamhetsbesök i Föllinge, Strömsund, Dorotea och
Lajksjöberg.
I Föllinge gör statsråden ett verksamhetsbesök på ett äldreboende innan de
åker vidare till Strömsund för att besöka Attacus stomelement tillsammans
med IF Metall. Vid företagsbesöket ges statsråden en kortare presentation
med fokus på samtal med de anställda vid industrin.

På eftermiddagen reser ministrarna vidare till Dorotea för ett besök på Doro
Camp Lapland och för samtal om besöksnäringens förutsättningar med
inbjudna turistföretagare. Tisdagen avslutas sedan i Lajksjöberg med ett
besök i butiken ICA Nära Wiks.

Kontakta pressekreterare Kajsa Loord och Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige och Finland fördjupar
samarbetet inom skogsforskning
Publicerad 04 juli 2022 Uppdaterad 04 juli 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och
Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen
har undertecknat en avsiktsförklaring om att fortsätta det
bilaterala samarbetet inom skogsforskning. Syftet med
avsiktsförklaring är att fortsätta det goda samarbete
inom skogsforskning som startade genom en gåva från
Sverige till Finland vid Finlands 100-årsjubileum som
självständig nation. Detta genom att myndigheter,
institut eller motsvarande uppmuntras till att göra
gemensamma utlysningar.
– Finland och Sverige är skogsrika länder som samarbetar mycket nära
tillsammans. I båda länderna finns det ambitiösa, nationella skogsprogram
med fokus på en framväxande bioekonomi, skogarnas och träprodukternas
klimatfördelar samt utveckling av skogssektorn. Skogsprogrammen stärker
ländernas ekonomier och bidrar till klimatomställningen. För att det här ska
kunna ske på ett hållbart sätt så behövs även samarbeten inom forskningen
och utbyten av kunskap, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Gåvan från Sverige till Finland 2017 bestod av finansiering av 12
postdoktorala tvååriga forskartjänster inom skoglig och skogsindustriella
forskningsprojekt mellan länderna. Därefter har samarbeten fortsatt mellan
ländernas forskningsfinansiärer, Kungliga skogs- och lantbruksakademin
samt Kulturfonden för Finland Sverige inom programmet Tandem Forest
Values. Dessa samarbeten har resulterat i att flera forskningsprojekt med
svenskt och finskt deltagande har kunnat realiseras.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och
näringsministern besöker Rätans
camping i Jämtland
Publicerad 03 juli 2022 Uppdaterad 03 juli 2022

Måndag den 4 juli reser näringsminister Karl-Petter
Thorwaldsson och landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg till Rätan i Jämtland för ett
verksamhetsbesök på Rätans camping.
På campingen träffar de båda ministrarna campingens ägare för att tala om
turismens förutsättningar i Rätan. Statsråden träffar även gäster på
campingen för samtal om den gröna omställningen och landsbygdens
utmaningar och möjligheter.

Kontakta pressekreterare Kajsa Loord och Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern och
landsbygdsministern på
verksamhetsturné i norr
Publicerad 01 juli 2022 Uppdaterad 01 juli 2022

Mellan den 4 och 7 juli reste näringsminister Karl-Petter
Thorwaldsson och landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg till Jämtland, Västerbotten och
Västernorrland för att träffa företagare och företrädare
inom bland annat lantbruk och besöksnäring.
Under turnén besökte ministrarna bland annat Rätan, Föllinge och Strömsund
i Jämtland, Dorotea, Vännäs och Bjurholm i Västerbotten samt Ullånger och
Sundsvall i Västernorrland.

Program måndag 4 juli

Besök Härjeåns Energi, Sveg
Besök Rätans camping, Rätan

Program tisdag 5 juli

Besök äldreboende, Föllinge
Besök Attacus stomelement, Strömsund
Besök Doro Camp Lapland, Dorotea
Besök ICA Nära Wiks, Lajksjöberg

Program onsdag 6 juli

Besök Malgomajgården, Laxbäcken
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Besök Nylunda gård, Bjurholm
Besök Vännäs Saluhall, Vännäs
Besök Kvarkenfisk, Täfteå

Program torsdag 7 juli

Besök Nordmalings camping, Nordmaling
Besök Kustladan, Ullånger
Besök äldreboendet Heffnersgården, Sundsvall

Kontakta pressekreterare Kajsa Loord och Max Ney för mer information och
intervjuförfrågningar.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fler skyddade beteckningar
stärker svensk
livsmedelsproduktion
Publicerad 01 juli 2022 Uppdaterad 01 juli 2022

I dag uppmärksammades de nya svenska produkter
som har fått en skyddad beteckning inom EU.
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjöd in
representanter från Värmländskt Skrädmjöl,
Vänerlöjrom, Gränna Polkagrisar och Wrångebäcks ost
för att delta i ett rundabordssamtal.
Medvetenheten och intresset för var maten vi äter kommer ifrån har ökat i
Sverige och i dag finns det totalt 15 skyddade ursprungsbeteckningar i
Sverige och cirka 3 300 i EU. 

– Jag är glad att i dag kunna visa upp kvaliteten i svensk
livsmedelsproduktion med de nya skyddade beteckningar som vi har fått det
senaste året. Ett viktigt bidrag till ökad kännedom om svenska
livsmedelsprodukter samt en viktig källa till stolthet för våra regionala
specialiteter. Det är den goda svenska maten som är gasen i den svenska
livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg presenterar de
senaste skyddade beteckningarna
för svenska livsmedel
Publicerad 30 juni 2022

Fredag den 1 juli presenterar landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg Sveriges senaste skyddade
beteckningar. Det sker tillsammans med representanter
från Värmländskt Skrädmjöl, Vänerlöjrom, Gränna
Polkagrisar och Wrångebäcks ost som visar upp sin
märkning av livsmedel som endast får framställas enligt
särskilda recept och vissa andra villkor. Även
kändiskrögaren Fredrik Eriksson medverkar och
informerar om vad fler skyddade beteckningar betyder
för att utveckla svensk gastronomi.

Tid: 1 juli 2022 kl. 11.45
Plats: Lokal Lunden, Drottninggatan 4, Stockholm
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Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringsuppdrag om hyggesfritt
respektive naturnära skogsbruk
Publicerad 30 juni 2022

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen
och Naturvårdsverket att utveckla och förbättra
förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk.
Myndigheterna ska också föreslå en definition av
naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta
begrepp tas fram inom EU. Regeringen har förhandlat
uppdraget tillsammans med Miljöpartiet.
Skogsstyrelsen har tidigare haft flera uppdrag som knyter till frågan om
hyggesfritt skogsbruk, senast bland annat kopplat till rådgivning om olika
typer av skogsbruk. Regeringen vill nu bygga vidare på det genom att ge
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett gemensamt uppdrag att utveckla
och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk och att föreslå mål
som visar riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet.

Begreppet naturnära skogsbruk förekommer i flera EU-processer, bland
annat i EU:s biodiversitetsstrategi. Regeringen vill därför att Skogsstyrelsen
och Naturvårdsverket ska följa det pågående definitionsarbetet inom
unionen, men också föreslå en definition av naturnära skogsbruk.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt kontroll av fusk i
livsmedelskedjan
Publicerad 28 juni 2022 Uppdaterad 28 juni 2022

Fusk i livsmedelskedjan medför risker för människors
och djurs hälsa. Organiserad brottslighet vilseleder
svenska konsumenter som luras att betala för sämre
kvalitet än de förväntar sig. Samtidigt snedvrider fusket
konkurrensen och seriösa företag riskerar att slås ut.
Regeringen kommer att ge en särskild utredare i
uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan stärka
den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan för
att förebygga avsiktliga överträdelser genom bedrägligt
och vilseledande agerande. Utredaren ska även ge
förslag på hur sådana överträdelser ska sanktioneras
och hur kontrollen ska finansieras.
Utredningen ”Stärkt offentlig kontroll av fusk i livsmedelskedjan” har fyra
huvudsakliga inriktningar:

Föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll.
Föreslå hur fuskkontrollen ska finansieras.
Föreslå hur utbytet av information mellan berörda myndigheter ska
utvecklas och ökas.
Om det bedöms lämpligt, föreslå en särskild ekonomisk sanktion som
återspeglar vinsten av fusket.

I en väl fungerande livsmedelskedja är detta åtgärder som krävs för att
fuskkontrollerna ska bli verksamma, effektiva och enhetliga.

https://www.regeringen.se/


– Vi ska fortsatt kunna lita på våra livsmedel när vi handlar i Sverige. Fusk i
livsmedelskedjan som riskerar människors och djurs hälsa ska bekämpas.
Stärkt kontroll är nödvändigt för att komma åt fusket, som omsätter
omfattande belopp och drar till sig organiserad brottslighet, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utredningen ska redovisas senast den 29 februari 2024.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med
landsbygdsministern tisdag den 28
juni
Publicerad 27 juni 2022

Tisdag den 28 juni bjuder landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg in till pressträff för att presentera
förslag på åtgärder för att upptäcka och motverka fusk i
livsmedelskedjan.

Tid: 28 juni 2022 kl. 11.00
Plats: Digitalt och på plats i Bella, kvarteret Björnen. Entré via
Rödbodgatan 6. Möjlighet finns att delta via länk.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslutsfattare inom EU utbyter
kunskap om nordiskt skogsbruk
Publicerad 27 juni 2022 Uppdaterad 27 juni 2022

Den 27–29 juni genomför Sverige och Finland
tillsammans en skogsakademi för beslutfattare inom
EU. Arrangemanget är en exkursionsbaserad
mötesplats med syfte att sprida kunskap om den
nordiska skogsbruksmodellen. I samband med
skogsakademin träffas ett antal europeiska
skogsministrar från skogsrika länder för att diskutera
aktuella EU-processer.
– Det är viktigt att vi arbetar nära likasinnade, skogrika länder inom EU för
att kunna påverka i Bryssel. Utifrån aktuella EU-förslag med påverkan på
skogsbruk och nyttjandet av skog är det också viktigt att vi sprider kunskap
om vårt nordiska skogsbruk. Därför är jag väldigt glad att vi genomför
skogsakademin tillsammans med Finland, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

I skogsakademin deltar politiker och tjänstemän inom EU eller på nationell
nivå, som deltar i beslutsprocesser som påverkar skogsbruk och skogsindustri
samt personer som deltar i den skogspolitiska debatten. Tema för
arrangemanget, som äger rum på Johannesbergs slott, är hållbart skogsbruk,
skogsvärdekedjan och naturbaserade lösningar. Vid ministermötet kommer
aktuella skogsfrågor, med tonvikt på EU-processer, att diskuteras.

Den första finsk-svenska skogsakademin genomfördes i Finland 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krisstöd för fjäderfäsektorn öppnar
Publicerad 27 juni 2022 Uppdaterad 27 juni 2022

Nu öppnar ansökan för krisstöd för fjäderfäsektorn.
Detta är en del av det större stödpaket som regeringen
kommit överens om med Centerpartiet och som syftar
till att på kort sikt underlätta för bl.a. lantbrukare och
växthusföretag. Regeringen har totalt aviserat åtgärder
för cirka 3,2 miljarder kronor för att stötta det svenska
lantbruket och yrkesfisket. Bland dessa åtgärder finns
den förstärkta nedsättning av skatt på jordbruksdiesel
som riksdagen beslutat om och som ska gälla retroaktivt
fr.o.m. den 1 januari i år. Det är viktiga åtgärder för att
stötta svensk livsmedelsproduktion.
– Jag är glad att länsstyrelserna idag öppnar ansökan för krisstöd för
fjäderfäsektorn. Krisstödet är viktigt för att säkra vår svenska
livsmedelsproduktion och regeringen arbetar målinriktat för att stöden till de
lantbrukare som drabbats hårt av prisökningarna till följd av Rysslands
invasion av Ukraina ska betalas ut så snabbt som möjligt, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Övriga delar av det aviserade krisstödet kommer att öppna för ansökan i ett
senare skede, då den delen kräver en ny stödförordning som ska godkännas
till EU-kommissionen innan den kan träda ikraft.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sätherberg
på nordiskt ministermöte i Tromsö
Publicerad 21 juni 2022 Uppdaterad 21 juni 2022

Tillsammans med sina nordiska ministerkollegor deltar
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på onsdag
vid Nordiska ministerrådets möte i Tromsö. Mötet
kommer bland annat att fokusera på vikten av en
motståndskraftig nordisk bioekonomi.
Under onsdagen diskuterar de nordiska jordbruks- och fiskeministrarna bland
annat behovet av ökad resiliens i den nordiska bioekonomin i ljuset av kriget
i Ukraina, pandemin och klimatförändringar, livsmedelssystemens betydelse
för de globala målen samt nordisk markhälsa och kollagring i jord och hav.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella
samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska
lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat
genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning om en nationell
bioekonomistrategi
Publicerad 21 juni 2022 Uppdaterad 21 juni 2022

Regeringen har som en övergripande prioritering att
skapa jobb genom att driva på klimatomställningen.
Som ett led i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta
en utredning med uppgift att ta fram förslag till en
strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande
svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett
eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag
på åtgärder, för en växande bioekonomi. Utredaren ska
också analysera genomförbarheten i, och om lämpligt,
föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av
flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i
Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till
långsiktigt produktionsstöd.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa fler jobb i hela landet,
och stärka vår försörjningsförmåga. Vi behöver producera mera och utnyttja
våra resurser mer effektivt. I detta är en växande hållbar bioekonomi, med
basen i skog, jordbruk, och fiske, en självklarhet, och jag är mycket glad att
vi tillsatt denna utredning, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Bioekonomistrategin ska syfta till att genom en nationell samling
åstadkomma en övergång till en resurseffektiv, konkurrenskraftig och
växande svensk bioekonomi i världsklass som bidrar till ökad tillgång till
biomassa och minskad sårbarhet i samhället, där industri- och tjänstesektor
tillsammans med de areella näringarna skapar såväl miljö- och klimatnytta
som sysselsättning i hela landet. För att skapa tydliga mervärden bör

https://www.regeringen.se/


strategin i första hand fokusera på ökad biobaserad industriell produktion
och förädling, och utnyttja synergier med redan existerande strategier och
program utan onödiga överlapp.

Klimatomställningen ställer krav på en snabb utfasning av fossila bränslen
inom transportsektorn. Reduktionsplikten och skattebefrielse är effektiva
styrmedel för att skynda på omställningen i transportsektorn och viktiga för
att vi ska kunna nå våra klimatmål, inte minst de som ligger närmast i tiden.
För att åtgärderna ska fungera som tänkt krävs god tillgång till förnybara
drivmedel. Sverige har också en outnyttjad potential i restprodukter från
jord- och skogsbruket som kan användas för produktion av förnybara
drivmedel. Samtidigt hämmas investeringar i ny teknik av osäkerheter kring
den långsiktiga lönsamheten. Rätt utformat skulle långsiktiga
produktionsstöd kunna minska osäkerheten och leda till nya investeringar för
en ökad svensk produktion av förnybara flytande drivmedel.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med
landsbygdsministern tisdag den 21
juni
Publicerad 20 juni 2022

Tisdag den 21 juni bjuder landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg in till pressträff för att presentera
förslag på åtgärder för en växande svensk bioekonomi
och för att stärka Sveriges försörjningsförmåga.

Tid: 21 juni 2022 kl. 09.00
Plats: Digitalt och på plats i Bella, kvarteret Björnen. Entré via
Rödbodgatan 6. Möjlighet finns att delta via länk.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utvidgning av uppdraget till
Renmarkskommittén
Publicerad 17 juni 2022

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till
Renmarkskommittén för att tillmötesgå riksdagens
tillkännagivande i frågan. Kommittén ska också föreslå
en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om
försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och
på renbetesfjällen. Efter begäran av kommittén förlängs
även utredningstiden för deluppdraget.
Riksdagen beslutade i juni förra året om ett tillkännagivande till regeringen
att besluta om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Som ett led i den
demokratiska processen har regeringen idag beslutat om sådana
tilläggsdirektiv för att tillmötesgå tillkännagivandet.

Utöver vad som följer av de tidigare direktiven ska kommittén under sitt
arbete bl.a. ta hänsyn till, förutom samernas rättigheter, även den övriga
lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och
övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga
och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i
enlighet med riksdagens tillkännagivande.  Det är bra att vi nu är i hamn med
ett tilläggsdirektiv, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 

Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden
om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på
renbetesfjällen.

Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd

https://www.regeringen.se/


utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska i stället redovisas senast
den 31 augusti 2023.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och EU-
kommissionär Elisa Ferreira
undertecknade
partnerskapsöverenskommelsen i
Östersund
Publicerad 17 juni 2022 Uppdaterad 17 juni 2022

Idag undertecknande landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira den
svenska partnerskapsöverenskommelsen i Östersund.
Överenskommelsen anger Sveriges strategiska
inriktning för europeiska regionala utvecklingsfonden,
Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-,
fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+
för åren 2021–2027. Godkännandet av
partnerskapsöverenskommelsen markerar startskottet
för programperioden.
Partneröverenskommelsen beskriver Sveriges strategiska inriktning för de
fyra EU-fonder som omfattas. Genomförandet av fonderna gör att stora
viktiga investeringar inom företagande, innovationer, hållbar utveckling,
klimatomställning, sysselsättning, kompetensutveckling och social
inkludering kan göras i hela landet.

– Jag är glad över att vi nu är överens med EU-kommissionen om den
strategiska inriktningen för de fyra EU-fonderna som i Sverige totalt omfattar
cirka 40 miljarder kronor för programperioden. Ett viktigt bidrag till
regeringens prioriteringar för att driva på klimatomställningen, skapa jobb i

https://www.regeringen.se/


hela landet och stärker sammanhållningen i Sverige, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det som nu återstår är att EU-kommissionen ska godkänna samtliga tolv
program som planeras för de fyra EU-fonderna.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern bjuder in till
pressträff i Östersund om
partnerskapsöverenskommelsen
med EU-kommissionen
Publicerad 16 juni 2022

Fredag den 17 juni bjuder landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg in till en pressträff i Östersund för att
presentera partnerskapsöverenskommelsen mellan
Sverige och EU-kommissionen. På pressträffen
medverkar även Elisa Ferreira, EU-kommissionär med
ansvar för sammanhållning och reformer.

Tid: 17 juni 2022 kl. 11.00
Plats: På plats på Tillväxtverket, Ringvägen 4, Östersund. Pressträffen
livesänds även på regeringen.se.

Journalister som inte kan medverka på plats kan följa pressträffen live på
regeringen.se samt kontakta pressekreterare Max Ney för förfrågan om
intervju efter pressträffen.

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje
medlemsstat. Den beskriver Sveriges strategiska inriktning för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska
havs-, fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+  för
programperioden 2021–2027.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringsuppdrag för att stärka
äganderätten i skogen, öka
incitamenten för naturvård och
främja flexibla skyddsformer
Publicerad 15 juni 2022

I november 2021 beslutade regeringen om
propositionen stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer
och ökade incitament för naturvården i skogen med
frivillighet som grund. Där föreslår Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Miljöpartiet åtgärder för att stärka
äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare
och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar
mer effektivt. Nu följs propositionen upp med ett flertal
uppdrag till berörda myndigheter. Uppdragen följer
även av propositionen om tydligare bestämmelser om
ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till
avverkning i fjällnära skog.
– Skogen är viktig för Sveriges landsbygders utveckling, och för jobb och
tillväxt i hela landet. En tydlig skogspolitik som fullt ut bidrar till de båda
jämställda målen i skogspolitiken: miljö och produktion, är att ta ansvar för
landet. Skogspropositionerna bidrar med en efterfrågad tydlighet till alla som
har intresse i skogen och det är positivt att vi nu följer upp
skogspropositionerna med ytterligare regeringsuppdrag till berörda
myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Skogen, vårt gröna guld, spelar en central roll i klimatomställningen genom
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att ersätta fossila produkter och som kolsänka. Med dessa uppdrag tar
regeringen ansvar för att värdefulla statliga fjällskogar skyddas och att staten
är en föregångare i hållbart skogsbruk, säger klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll.

Uppdragen som har beslutats är:

Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt
skydd av skog

Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.
Det finns fortfarande ett stort behov av att bevara och skydda biologiskt
värdefulla skogar. Sverige har också ett ansvar för kommande generationer
att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden samt utifrån
nationella och internationella åtaganden.

Frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och ett
huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Myndigheternas arbetsformer ska
i högre grad än idag leda till att markägare ska vilja bevara och utveckla
naturvärden på sina fastigheter. Det ska också bli enklare för markägare att
välja mellan olika skyddsformer. Regeringen ger därför Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt
skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas,
nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas
samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska senast den 31 mars 2025 lämna en
utvärdering av det nya arbetssättet till Regeringskansliet
(Miljödepartementet) för att visa i vilken mån det bidragit till att nå de skogs-
och miljöpolitiska målen samt till en stärkt äganderätt.

Uppdrag till Skatteverket att utreda vissa frågor om mer
förmånlig beskattning vid bl.a. skydd av skog

Skattereglerna för ersättning för formell naturvårdsavsättning bör göras mer
gynnsamma för att öka incitamenten till sådan. En grundläggande princip i
skattesystemet är att alla intäkter i princip bör beskattas, men i några fall bör
tidpunkten för beskattningen ses över. Regeringen ger därför Skatteverket i
uppdrag att analysera och lämna förslag på hur skattereglerna kan göras mer
gynnsamma i vissa avseenden. Det handlar om att titta på hur ersättning från
naturvårdsavtal ska kunna periodiseras i syfte att uppnå en mer



skatterättsligt neutral beskattning, exempelvis genom insättning på
skogskonto, eller hur intrångsersättning eller löseskilling som ges för
naturvårdande ändamål på ett mer ändamålsenligt sätt kan beskattas inom
ramen för ersättningsfond.  Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti
2023.

Uppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om
skogens natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ges i uppdrag att utveckla digitala
geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som
komplement till fältinventeringar. Uppdraget handlar i grunden om att nyttja
potentialen i data och fjärranalys genom att kombinera information från olika
datakällor. Kunskapsunderlagen bör visa på sannolikheter för förekomst av
olika värden och ska kunna användas som stöd för markägare och
myndigheter inför en fördjupad bedömning av skogens natur- och
kulturmiljövärden, men även för andra ändamål. Kunskapsunderlagen ska
vara ett stöd till fältinventeringar och kan komplettera sådana utan att det
innefattar en bedömning som kan betraktas som ett myndighetsbeslut.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska senast den 30 juni 2023 lämna en
gemensam delredovisning av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas
gemensamt senast den 30 juni 2027.

Uppdrag att skydda värdefulla statliga skogar ovan och i
nära anslutning till gränsen för fjällnära skog

Det statliga skogsbruket bör vara en föregångare och ett föredöme för ett
hållbart skogsbruk och i arbetet med formellt skydd av skog.
Skogsutredningen identifierade ca 140 000 hektar värdefull produktiv skog
på statlig mark ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog.
Dessa skogar ska nu skyddas så snart det är möjligt.

Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för att
värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog på
fastigheter som ägs av Statens fastighetsverk och Sveaskog får ett långsiktigt
formellt skydd.

Naturvårdsverket ska i sin årliga redovisning av arbetet med naturvård och
biologisk mångfald enligt förordning (2012:989) med instruktion för
Naturvårdsverket redovisa hur arbetet med uppdraget har genomförts.



Uppdrag till Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk får i uppdrag att analysera hur myndigheten i ökad
utsträckning kan verka som föregångare inom hållbart skogsbruk. Med
hållbarhet avses alla tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Uppdraget ska redovisas senast den
15 juni 2023.

Uppdrag om att utreda genomförandet av att tillgängliggöra
vissa uppgifter om fjällnära skog

Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Naturvårdsverket ges i uppdrag att utreda
hur vissa uppgifter som rör beslut om fjällnära skog ska tillgängliggöras.
Detta är ett led i åtgärderna för att säkerställa att ersättning inte betalas ut
mer än en gång vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, och att det
blir tydligt och transparent för alla vilka marker där tillstånd har nekats vid
en ansökan, vilket är viktigt inte minst för presumtiva köpare. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 januari 2023.

Utöver ovan nämnda uppdrag beslutades den 2 juni 2022 en rad
regleringsbrevsändringar som följer ur skogspropositionerna.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg till Nyköping
Publicerad 14 juni 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg besöker
under tisdagen Svenska Jägareförbundet på Öster
Malma utanför Nyköping.
Statsrådet träffar under tisdagen Svenska Jägareförbundet och får en
presentation och rundvandring av Öster Malma där förbundet har sitt
nationella kansli med kursverksamhet och utbildning till viltmästare. Under
besöket kommer aktuella jaktfrågor inom i Sverige att diskuteras.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet

Regeringen satsar på vägar på
landsbygden
Publicerad 09 juni 2022

Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och
underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den
kommande nationella planen för transportinfrastruktur.
Det innebär bland annat samfinansiering av
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet och
mer pengar till enskilda vägar.
- Vi gör nu en landsbygdssatsning på vägar i hela landet. För många
människor är bilen helt avgörande för att kunna ta sig till och från släkt och
vänner, jobb eller skola. Eller för att den lokala matvarubutiken ska kunna få
sina varor. Vi presenterar också åtgärder som förkortar restiden för alla som
bor på landsbygden, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen fortsätter samfinansieringen av trafiksäkerhetsåtgärder i det
regionala vägnätet fram till 2027. Samfinansieringen ska utformas så att
åtgärder som förkortar restiden på landsbygd prioriteras. Det kan till exempel
innebära åtgärder i form av mittseparering eller andra åtgärder som innebär
att hastighetssänkningar kan undvikas.

Regeringen avsätter 15 miljarder kronor till bidraget för drift av enskilda
vägar. Det är en miljard mer än nuvarande plan.

- Fungerande vägar är A och O för oss som bor och verkar i gles- och
landsbygd. God infrastruktur stärker sammanhållningen och
konkurrenskraften i hela landet. Den är avgörande för vanligt folk som ska få
vardagen att gå ihop samt ta sig till och från jobbet. Med nationella planen
satsar regeringen 197 miljarder på att underhålla befintlig väginfrastruktur i
hela landet. Det är inte bara vägarna runt storstäderna som ska underhållas,
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det gäller även vägarna på landsbygden, säger Anna-Caren Sätherberg,
landsbygdsminister.

För att människor ska kunna bo och leva i hela landet behöver Trafikverket
underhålla såväl de hög- som lågtrafikerade delarna av vägnätet. Det
finmaskiga vägnätet på landsbygden är viktigt för god tillgänglighet och
behöver därför underhållas för att säkerställa framkomligheten.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att utveckla arbetet med
hastighetsanpassningar.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg till Strömsholm
Publicerad 09 juni 2022 Uppdaterad 09 juni 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg besöker
under torsdagen Svenska Ridsportförbundet på
Strömsholm.
Statsrådet träffar under torsdagen representanter för Svenska
Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF häst för
samtal om hästnäringens och aktörernas betydelse för landsbygden, för hälsa
och välmående och för ungas möjligheter att utvecklas inom sporten. 

Under besöket ges landsbygdsministern också en rundvisning på
riksanläggningen Strömsholm.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.
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Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Pressträff med
infrastrukturminister Tomas
Eneroth och landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg 9 juni
Publicerad 08 juni 2022

Torsdag den 9 juni klockan 08.45 håller
infrastrukturminister Tomas Eneroth pressträff
tillsammans med landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Tid: 9 juni 2022 kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen har beslutat om en ny
växtskyddsförordning
Publicerad 08 juni 2022

Regeringen har beslutat om en ny växtskyddsförordning
som ska bidra till ett stärkt växtskydd. I förordningen ges
kompletterande bestämmelser till den växtskyddslag
som riksdagen fattade beslut om förra veckan.
Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och
sociala konsekvenser för samhället. Riksdagen antog förra veckan en ny
växtskyddslag i enlighet med regeringens proposition.

– Den nya lagstiftningen är ett viktigt led i regeringens arbete med att
upprätthålla ett gott växtskydd i Sverige. Tack vare den nya växtskyddslagen
och växtskyddsförordningen kommer de som drabbas av allvarliga
växtskadegörare kunna få bättre möjlighet till ersättning. Lagen innehåller
också ett tydligare sanktionssystem för de som inte följer regelverket, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Nu fortsätter regeringen arbetet med att stärka växtskyddet genom att
besluta om en ny växtskyddsförordning. Den nya förordningen innehåller
bl.a. bemyndiganden till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att meddela
föreskrifter om vilka åtgärder som ska vidtas vid angrepp av
växtskadegörare.

– Hoten mot svenskt lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk har blivit
större, bl.a. genom ett förändrat klimat. För att säkra vår
livsmedelsförsörjning behöver vi ha tillgång till sunda växter. Regeringen har
nu beslutat en ny växtskyddsförordning för att fortsätta det arbetet, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

EU:s regler om statligt stöd innebär att den ersättning enligt växtskyddslagen
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som kan lämnas till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare är
begränsad. Sverige har därför ansökt att EU-kommissionen ska godkänna ett
statligt stöd till skogsbruket som är mer i linje med det som gäller för
ersättning till jordbruket.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringsuppdrag för att stärka
äganderätten i skogen, öka
incitamenten för naturvård och
främja flexibla skyddsformer
Publicerad 03 juni 2022

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen
och Naturvårdsverket att genomföra några av de
uppgifter som följer av propositionen om stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament
för naturvården i skogen med frivillighet som grund.
Uppdragen följer även av regeringens proposition om
tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på
ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.
– Skogen är viktig för Sverige inte minst för jobb på våra landsbygder och för
att öka takten i klimatomställningen. Det är positivt att vi nu följer upp
skogspropositionen med viktiga regeringsuppdrag till berörda myndigheter,
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Följande beslutade regeringsuppdrag omfattas av
skogspropositionerna

Fler regelförenklingar för skogsbruket

I syfte att stärka äganderätten och villkoren för företagande inom
skogssektorn ska Skogsstyrelsen se över möjligheterna till enklare regler
inom skogsbruket. Bland annat ska Skogsstyrelsen göra en översyn av
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reglerna för skogsbruk i granskog på före detta åkermark. Skogsstyrelsen ska
också analysera möjliga förenklingar av reglerna för ransonering,
brukningsenhet, naturlig föryngring samt lägsta ålder för
föryngringsavverkning.

Ta fram ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Ökad hållbar tillväxt i skogen är viktig för den svenska skogsnäringens
framtida konkurrenskraft, för en växande, resurseffektiv och cirkulär
bioekonomi samt för klimatpolitiken både genom att den växande skogen
utgör en kolsänka och genom att skogsråvaran utgör substitution av fossila
material. Skogsstyrelsen ska därför, efter dialog med bland annat
skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen och
miljöorganisationer och Naturvårdsverket ta fram ett förslag till nationellt
mål för ökad hållbar tillväxt i skogen som sedan kan beslutas av regeringen.
 Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad
skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden
ökar i produktionsskogen. Målet bör utformas så att incitamenten och
motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen
ökar.

Staten som föregångare inom hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska, i samarbete med Sveaskog AB, Statens fastighetsverk
och Sametinget, stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk och utveckla
alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till tillgången på renbete
i det renskötselområde som ligger på statlig mark.

Skog och klövvilt

För att uppnå eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång
bedöms, förutom ökad rådgivning, även ytterligare insatser behövas.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska därför tillsammans, i nära dialog
med länsstyrelserna, utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå
regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan
klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på
skog.

Mer flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt biotopskydd
samt skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för



fjällnära skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska tillsammans lämna förslag på
ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområden i syfte att
göra den mer flexibel, ändamålsenlig och attraktiv. I detta uppdrag ingår
också att utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer särskilt
anpassade för det fjällnära området som kan vara attraktiva för markägare.

Utreda väntansavtal

Naturvårdsverket ska i nära dialog med Skogsstyrelsen utforma riktlinjer för
en enhetlig, effektiv och standardiserad tillämpning av naturvårdsavtal som
löper under en områdesskyddsprocess, s.k. väntansavtal, där särskild hänsyn
tas till markägarens situation.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stöd till jordbruket och yrkesfisket i
extra ändringsbudget
Publicerad 03 juni 2022

Igår överlämnade regeringen en sjunde extra
ändringsbudget till riksdagen. I den ingår förslag till
finansiering av det utökade stödpaketet till
animaliesektorn och växthusföretagen samt yrkesfisket,
som aviserades den 25 april. Stödet i den extra
ändringsbudgeten omfattar 1 590 miljoner kronor till
animaliesektorn samt 50 miljoner kronor i förstärkning
till det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige och
40 miljoner kronor till yrkesfisket. Stödpaketet bygger på
en överenskommelse mellan regeringen och
Centerpartiet.
Förslaget innebär att det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie-
och växthussektorn ökas med knappt 1,6 miljarder kronor under 2022, till
totalt 1890 miljoner kronor. Regeringen ser att kostnadsläget har stor
påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka stödet även till
mjölk- och nötköttssektorerna, samt till får- och getproduktion. Regeringen
föreslår även en ökning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige
med 50 miljoner kronor för 2022 samt ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner
kronor.

– Stödpaketet är viktigt för att säkra livsmedelsproduktionen och stärka
Sverige. Sveriges jordbrukare bidrar till jobb i hela Sverige och håller
svenska ängar och betesmarker levande, men framför allt så är deras
verksamhet avgörande för att vi ska ha mat att äta. Det gäller även det
svenska yrkesfisket som är en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion,
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säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till påtagliga kostnadsökningar för
jordbruks- och trädgårdssektorn samt inom yrkesfisket. Kostnadsökningarna
pressar dessa näringar mycket hårt och äventyrar en del av den framtida
livsmedelsproduktionen. Med dessa förslag har regeringen nu presenterat
åtgärder för drygt 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och
fiskerinäringen i denna svåra tid. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till
animaliesektor, växthusnäring och yrkesfisket samt ökningen av det
nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Resterande del utgörs av en
tillfällig skattenedsättning på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Delar av
det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg inviger Elmia Wood
2022
Publicerad 01 juni 2022

Torsdagen den 2 juni reser landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg till skogen i Bratteborg utanför
Jönköping för att inviga årets skogsmässa Elmia Wood.
Efter mässinvigningen deltar landsbygdsministern i samtal om skogspolitiken.

Statsrådet gör efter mässdeltagandet ett verksamhetsbesök på
Jordbruksverket för att träffa myndighetens ledning och personal.

För mer information eller intervjuförfrågan kontakta pressekreterare Max
Ney.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff om Sveriges
livsmedelsberedskap
Publicerad 29 maj 2022 Uppdaterad 29 maj 2022

Måndag den 30 maj bjuder landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg in till en pressträff med en
uppdatering om läget i livsmedelskedjan och arbetet
med livsmedelsberedskapen. Deltar på pressträffen gör
även Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin
och Livsmedelsverkets generaldirektör Annica
Sohlström.

Tid: 30 maj 2022 kl. 11.15
Plats: Digitalt och på plats i Bella, kvarteret Björnen. Entré via
Rödbodgatan 6. Möjlighet finns att delta via länk.

Det kommer att finnas möjlighet till enskilda intervjuer efter pressträffen.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk förvaltning av europeisk ål
ska utvärderas
Publicerad 27 maj 2022

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) får i uppdrag av
regeringen att genomföra en internationell utvärdering
av svensk förvaltning av den europeiska ålen. Syftet
med uppdraget är att utvärdera om de åtgärder som
hittills genomförts är ändamålsenliga åtgärder, vilka
som är effektiva och vilka som säkerställer att Sverige
långsiktigt kan nå målen i EU:s ålförordning.
– En successiv återhämtning av det europeiska ålbeståndet är en prioriterad
fråga för regeringen. Med detta uppdrag vill regeringen att en oberoende
utredning genomförs så att vi kan påskynda återhämtningen av ål som är en
förutsättning för ett fortsatt ålfiske, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Regeringens utgångspunkt är att återhämtning av det europeiska ålbeståndet
är en gemensam och gränsöverskridande angelägenhet som kräver en
effektiv samordning av insatser över hela artens utbredningsområde och
under samtliga livsstadier. Den svenska ålförvaltningen utgörs främst av den
nationella förvaltningsplanen för ål som baseras på Europeiska rådets
ålförordning som bland annat sätter mål för återhämtningen av ålen.

Enligt ålförordningen ska varje medlemsstat i EU ta fram nationella
förvaltningsplaner. Förvaltningsplanerna ger EUs medlemsstater långtgående
möjligheter att anpassa åtgärderna efter lokala och nationella förutsättningar
och utmaningar. Regeringen anser att det ska finnas möjlighet till ett
begränsat ålfiske för att bland annat värna det småskaliga ålfisket. Sedan den
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svenska förvaltningsplanen godkändes av EU-kommissionen i september
2009 har Sverige infört omfattande fiskeförvaltningsåtgärder och idag tillåts
endast ett begränsat fiske efter ål. EU-kommissionen har konstaterat att det
för svensk del behövs större fokus på åtgärder som inte är fiskerirelaterade
för att genomföra ålförordningen.

Regeringens uppdrag till Formas ges mot bakgrund till att ålen inte visar
tecken på återhämtning trots långvariga åtgärder. I Formas uppdrag ska ett
antal forskare anlitas till en oberoende vetenskaplig panel för att utvärdera
de svenska åtgärderna och forskningsinsatserna för att se om dessa i
tillräckligt hög grad fångat in hela kunskapsbehovet. Syftet med uppdraget är
att utvärdera om de åtgärder som hittills genomförts, beaktat påverkan från
både fiske och påverkan som inte är fiskerirelaterade, säkerställer att vi i
Sverige långsiktigt kan nå målen i ålförordningen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Arbetet för handläggning av
jordbrukets och yrkesfiskets
krisstöd påbörjas
Publicerad 27 maj 2022 Uppdaterad 27 maj 2022

Regeringen aviserade den 25 april ett utökat krisstöd till
jordbruket och yrkesfisket. För att möjliggöra en så
skyndsam hantering som möjligt tas nu nästa steg med
myndighetsuppdrag för att börja förbereda
handläggningsarbetet.
Rysslands invasion av Ukraina har lett till påtagliga kostnadsökningar för
jordbruks- och trädgårdssektorn samt inom yrkesfisket. Kostnadsökningarna
pressar dessa näringar mycket hårt och äventyrar en del av den framtida
livsmedelsproduktionen. Regeringen har därför aviserat tillfälligt ekonomiskt
stöd till lantbruket, växthusföretag och yrkesfisket på totalt cirka 3,1
miljarder kronor. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till animaliesektor,
växthusnäring och yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse
mellan regeringen och Centerpartiet.

–  Det känns bra att vi nu tar nästa steg för att stödpaketet ska komma fram
till Sveriges lantbrukare så snabbt som möjligt. Vi kommer från regeringens
sida att återkomma med en tidsplan för när stöden kan sökas och utbetalas.
Att länsstyrelserna nu får i uppdrag att förbereda handläggningen är ett
viktigt steg på vägen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdraget till länsstyrelserna ska ske i samverkan med Jordbruksverket samt
Boverket och redovisas senast den 15 juni 2022. Delar av det föreslagna
stödet kräver godkännande från EU-kommissionen innan ikraftträdande.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning ska analysera
möjligheten till kamerabevakning
på slakterier
Publicerad 25 maj 2022

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en särskild
utredare som ska analysera hur kamerabevakning
skulle kunna användas på slakterier för att stärka
djurskyddet och föreslå hur ett krav på
kamerabevakning skulle kunna utformas. Utredningen
ska redovisas senast den 31 maj 2023.
De företag som driver slakterier är skyldiga att se till att de bestämmelser om
djurskydd som gäller för verksamheten följs. Det utövas också offentlig
kontroll av att djurskyddslagstiftningen efterlevs på slakterier. Ett sätt att
stärka djurskyddet och effektivisera myndigheternas kontroll vid hanteringen
av levande djur i samband med slakt skulle kunna vara att införa krav på
kamerabevakning av platser där levande djur hanteras.

– I Sverige har vi ett högt förtroende för vår djurskyddsnivå och det vill
regeringen värna genom hela livsmedelskedjan. Nu påbörjar vi en analys om
kamerabevakning på slakterier kan bidra till att ytterligare stärka
djurskyddet. Samtidigt ska hänsyn tas till att undvika ökad administrativ
börda för berörda slakterier och myndigheter, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

För att kamerabevakning ska kunna införas behöver ett antal frågor lösas,
bl.a. när det gäller det praktiska och ekonomiska ansvaret. Utredaren
behöver också överväga frågor om hanteringen av det inspelade materialet,
skydd för den personliga integriteten och sekretess.
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Peder Liljeqvist, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm utses till
särskild utredare.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ger Naturvårdsverket i
uppdrag att utveckla
vargförvaltningen
Publicerad 25 maj 2022

Regeringen beslutar nu om flera uppdrag för att få en
grund för framtidens vargförvaltning. Uppdraget består
av tre delar. Dels ska Naturvårdsverket analysera om,
och i så fall under vilka förutsättningar, vargens
referensvärde i fråga om populationsstorlek för
gynnsam bevarandestatus enligt art- och
habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på
170–270 som angavs i proposition En hållbar
rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013.
Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter
varg kan utvecklas för att bättre bidra till
rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål.
Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens
veterinärmedicinska anstalt får även i uppdrag att ta
fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om varg
med finskt/ryskt ursprung ska kunna flyttas inom
Sverige med hänsyn till bl.a. smittskyddet.
– Många människor som bor och verkar på landsbygden känner sig maktlösa
och oroade av att se hur vargstammen ökar. De är oroade över sina betesdjur
och husdjur. Regeringen tar människors oro på stort allvar. Vargstammen har
i dag ökat till över 400 individer, säger landsbygdsminister Anna- Caren
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Sätherberg.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger
något över det intervall som riksdagen beslutat om, dvs. 170 - 270 vargar.
Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte
får underskridas. Det är därför viktigt att utreda om det finns något
vetenskapligt stöd baserat på nuvarande kunskap och förhållanden för att
referensvärdet för vargstammen ska vara i linje med riksdagsbeslut och
också de tillkännagivanden som regeringen nyligen mottagit av riksdagen om
att vargstammen ska minskas. Och att dessa åtgärder inte under några
omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk
status hos vargstammen. Därför har regeringen givit Naturvårdsverket i
uppdrag att utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå
med det intervall som riksdagen beslutat om. Uppdraget ska redovisas i
oktober 2024.

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om,
och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt
kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre
bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov
uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två
uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Ett tredje deluppdrag ges till Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och
Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att ta fram övergripande
gemensamma riktlinjer för vilka åtgärder som behöver vidtas om varg som
har invandrat till Sverige från Finland eller Ryssland ska kunna flyttas inom
Sverige med hänsyn till smittskyddet i kombination med risken för skador
inom renskötseln. Detta uppdrag ska redovisas i april 2024.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar
handlingsplan för hållbar regional
utveckling i hela landet
Publicerad 24 maj 2022 Uppdaterad 24 maj 2022

I mars 2021 överlämnade regeringen skrivelsen
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela
landet 2021–2030 till riksdagen. Nu tar regeringen
nästa steg och presenterar en handlingsplan för det
statliga genomförandet 2022–2024.
För att möta samhällsutmaningarna, ta till vara möjligheterna och hitta
lösningar samt uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken
identifierade regeringen i den nationella strategin fyra strategiska områden
som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala
utvecklingspolitiken 2021–2030;

Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela
landet
Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och
transportsystem.

Utifrån de fyra strategiska områdena i strategin har regeringen  i
handlingsplanen för det statliga genomförandet 2022–2024 nu tagit fram tre
områden som behöver utvecklas i det statliga genomförandet;

Omställning till en hållbar regional utveckling.
Betydelsen av ett territoriellt perspektiv där hela landet ges ökad
möjlighet att utvecklas.
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Ett samordnat genomförande där ansvar och uppgifter är tydliga.

I handlingsplanen lyfter regeringen upp behovet av att statliga myndigheter
och andra statliga aktörer samordnar sig och hittar en väl fungerande
samverkan med regioner och kommuner. Även behovet av omställning till en
hållbar regional utveckling där hela landet ges möjligheter att utvecklas
utifrån sina särskilda förutsättningar lyfts fram i handlingsplanen. Här
behöver statens insatser utvecklas, vilket förutsätter att regeringen tar
fortsatt initiativ och beslut i frågor som är av betydelse för en hållbar
regional utveckling i hela landet.

– Med denna handlingsplan arbetar regeringen aktivt vidare för att
möjligheterna att bo, leva och verka i hela Sverige ska förbättras och att
näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern till
Landsbygdsriksdagen
Publicerad 20 maj 2022 Uppdaterad 20 maj 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser till
Jönköping för att under lördagen delta i årets
landsbygdsriksdag.
Väl på plats på Elmia Kongress i Jönköping för den sextonde
landsbygdsriksdagen kommer statsrådet under lördagen delta i
politikersamtal med fokus på levande bygder, digitalisering och det fortsatta
arbetet med den regionala utvecklingspolitiken.

För mer information om landsbygdsministerns programpunkter eller
intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Flytt av trålgränsen på prov
Publicerad 20 maj 2022 Uppdaterad 20 maj 2022

Strömmingen utgör en mycket viktig del i Östersjöns
ekosystem, för den svenska fiskerinäringen och
svenska kustsamhällen. Fisken är viktig för
livsmedelsproduktionen och att stärka Sveriges
försörjningsförmåga. Därför har regeringen beslutat att
uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten att flytta
trålgränsen på prov i avgränsade försöksområden
längs den svenska ostkusten.
Regeringen uppdrar nu åt Havs- och vattenmyndigheten att upprätta
avgränsade försöksområden med tillhörande referensområden längs
ostkusten från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr. Myndigheten ska
inom dessa områden införa fiskeriförvaltningsåtgärder genom ett
tidsbegränsat vetenskapligt projekt som ska pågå fram till 2027 och som
förväntas motsvara de begränsningarna som gäller innanför trålgränsen.

Syftet med försöket är att långsiktigt kunna klargöra orsakerna till de senaste
årens negativa utveckling av strömming i Östersjöns kustområden och
utvärdera effekterna på strömmingsbestånden när det gäller biomassa,
bestånds- och populationsstruktur. Effekterna av
fiskeriförvaltningsåtgärderna avseende fiskets påverkan behöver kunna
särskiljas från andra påverkansfaktorer såsom miljö- och klimatfaktorer,
påverkan av predation av exempelvis säl och skarv samt konkurrens med
andra fiskarter.

– Steg för steg gör regeringen det som krävs för att ett kustnära fiske och en
konkurrenskraftig fiskerinäring ska kunna leverera god svensk strömming till
våra tallrikar idag, imorgon och i framtiden. Vi har bland annat infört
möjlighet till licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt ser nu över
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förvaltningsplanen för skarv. En flytt av trålgränsen på prov kommer att ge
oss bättre kunskap och förutsättningar att fortsätta vidta rätt åtgärder och
stärka fisket i Östersjön, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anna-Caren Sätherberg besöker
Blekinge
Publicerad 17 maj 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser
vidare genom hela Sverige och landar i Blekinge. Under
onsdagen kommer landsbygdsministern att ta del av
utvecklingen hos flera företagare inom besöksnäring
och de areella näringarna. Statsrådet gör under dagen
också ett studiebesök på Blekinge
Naturbruksgymnasium.
Onsdagen börjar med att landsbygdsministern besöker Blekinge
Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby. På plats träffar Anna-Caren
Sätherberg rektor och elever som visar upp verksamheten för statsrådet.

Efter Bräkne-Hoby åker landsbygdsministern vidare till Gärestad för att
träffa ägarna till Äggaboden som driver såväl gårdsbutik, restaurang och
B&B i verksamheten.

Därefter besöker statsrådet Mörrum och Elleholmens tomatodling, Sveriges
näst största tomatodling, innan hon avslutar dagen med ett verksamhetsbesök
på Abbes Mejeri i Ronneby.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationella förvaltningsplanen för
storskarv ska revideras
Publicerad 12 maj 2022 Uppdaterad 12 maj 2022

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs-
och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den
nationella förvaltningsplanen för storskarv.
Myndigheterna ska även sammanställa kunskap om
storskarvens effekter på fiskbestånden och genomföra
predation- och födosöksstudier som ger stöd åt en
ekosystembaserad förvaltning.
Situationen för flera kustfiskbestånd är bekymmersam och fiskerinäringen
står inför stora utmaningar. En grundförutsättning för fiskerinäringen är att
det finns tillgång på långsiktigt fiskbara bestånd. Det behöver därför tas ett
helhetsgrepp och alla verktyg som kan möjliggöra en återhämtning av
fiskebestånden behöver ses över.

– Skarvförvaltningen ska bland annat syfta till att populationen ska vara
hållbar ur ett kustmiljöperspektiv och regeringen anser att det finns skäl att
revidera förvaltningsplanen för att kunna inkludera fler perspektiv, ökad
kunskap samt förändrade jaktbestämmelser, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Syftet med revideringen av förvaltningsplanen är bl.a. att minska allvarlig
skada på fiskerinäringen orsakad av storskarv. Storskarvens effekter på
fiskbestånd behöver därför kunna inkluderas i en ekosystembaserad
förvaltning, med fokus på fiskarter och fiskbestånd som är hotade eller
behöver återhämta sig. Förvaltningsplanen ska även, om det bedöms lämpligt
och förenligt med EU-rätten, underlätta för fleråriga skyddsjaktsbeslut samt
användning av effektivare jakt- och skrämselmetoder som komplement till
den jakt som bedrivs med skjutvapen.
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För att möjliggöra en mer adaptiv och ekosystembaserad skarvförvaltning
anser regeringen att kunskapen om storskarvens predation och födosök
behöver öka. Studierna förväntas kunna användas i skarvförvaltningen och
som ett stöd för fiskeriförvaltningen, beaktande möjligheterna att skydda och
minska belastningar på känsliga fiskbestånd eller i fredade områden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängning av nationella stödet till
jordbruket i norra Sverige
Publicerad 12 maj 2022 Uppdaterad 12 maj 2022

Regeringen har idag uppdragit åt Jordbruksverket att ta
fram förslag till utformning av ansökan till EU-
kommissionen om förlängning av det nationella stödet
till jordbruket i norra Sverige. I uppdraget ingår att
analysera och vid behov föreslå eventuella justeringar
av stödet.
Enligt Sveriges anslutningsfördrag till EU har Sverige möjlighet att lämna ett
långsiktigt nationellt stöd i syfte att försäkra sig om en fortsatt
jordbruksverksamhet i särskilda regioner. I och med att nuvarande beslut
från EU-kommissionen gäller till och med 2022 behöver Sverige nu lämna in
en ansökan om förlängning av stödet för kommande period 2023‑2027.
Nuvarande stöd får uppgå till i genomsnitt högst 423 miljoner kronor per år.
Huvuddelen av stödet går till mjölkproduktionen.

– Jordbruksverket har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på utformning av
det av det nationella stödet till jordbruket, fram till 2027, för i norra Sverige.
Viktigt för livsmedelsförsörjningen, flera miljö- och klimatmål och en
levande landsbygd i norra Sverige. Hela Sverige ska skörda, mjölka och
producera kött till våra tallrikar, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ytterligare ledamöter i
Jordbruksverkets styrelse utsedda
Publicerad 12 maj 2022 Uppdaterad 12 maj 2022

Regeringen har idag beslutat att utse tre nya ledamöter
inklusive ordförande till styrelsen för Jordbruksverket.
Jordbruksverket spelar en central roll i tilldelandet av medel från EU-fonder i
Sverige till lantbrukare och andra stödmottagare med utbetalningar på drygt
12 miljarder kronor årligen inom EU-programmen. Myndigheten är även
viktig i arbetet för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i
Sverige.

– Jordbruksverket har viktiga uppdrag inom jordbruk, fiske,
landsbygdsutveckling och livsmedelsproduktion. Det är därför mycket
glädjande att kunna meddela att regeringen idag beslutat utöka och förstärka
Jordbruksverkets styrelse med ytterligare kompetens, säger
landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg.

De nya ledamöterna enligt dagens regeringsbeslut är Kjell Hasslert (tidigare
koncernchef), Carolina Sachs (hållbarhetsexpert) och Kristian Seth
(analyschef). Kjell Hasslert förordnas som ordförande i styrelsen.

Dagens beslutade förordnanden gäller från och med den 1 juni 2022 till och
med den 31 maj 2025.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministerns hela
Sverigeresa gör nedslag i
Västmanland
Publicerad 10 maj 2022 Uppdaterad 10 maj 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser
vidare och besöker under onsdagen Arboga och
Västerås. På plats kommer statsrådet träffa
bygdeföreningar, kommun, region, kvinnliga
entreprenörer och företag för att diskutera näringsliv,
landsbygdsutveckling och stärkt svensk
livsmedelsberedskap.
Onsdagen börjar med att landsbygdsministern träffar företrädare för Västerås
kommun och för regionen och besöker Västerås stads livsmedelslager.
Satsningen är den största bland alla landets kommuner.

Efter Västerås åker landsbygdsministern vidare till Medåker där hon träffar
bygdeföreningar för samtal om landsbygdsutveckling. Statsrådet åker efter
samtalet vidare in till Arboga för att träffa kvinnliga entreprenörer.

Därefter gör Anna-Caren Sätherberg ett verksamhetsbesök på Combitech i
Arboga. Dagen avslutas med provsmakning av glass i Götlunda.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ledamöterna i Skogsstyrelsens
styrelse utsedda
Publicerad 05 maj 2022 Uppdaterad 05 maj 2022

Regeringen har idag fattat beslut om sammansättning
av styrelsen för Skogsstyrelsen för de nästkommande
tre åren. Ledamöterna förordnas från och med den 1
juni 2022 till och med den 31 oktober 2025.
– Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu har i
uppdrag att lotsa Skogsstyrelsen mot framtida utmaningar. Jag har höga
förväntningar på att de ska verka för en god ledning och styrning av
myndigheten, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Följande personer har utsetts att vara ledamöter i styrelsen för
Skogsstyrelsen från och med den 1 juni i år:

Eva Håkansson Fröjelin, senior konsult och tidigare generaldirektör för
Ekobrottsmyndigheten
Lisa Sennerby Forsse, tidigare rektor för Sveriges lantbruksuniversitet 
Mats Wiberg, rättschef vid Statens Fastighetsverk 
Erik Fahlbeck, senior rådgivare och tidigare vice rektor för Sveriges
lantbruksuniversitet 
Per Simonsson, konsult i naturvård 
Lotta Möller, moderator och skribent inom förvaltning av naturresurser

Regeringen utser även Ingrid Petersson, nuvarande generaldirektör för
Formas, att vara ledamot i styrelsen från och med den 1 september 2022 till
och med den 31 oktober 2025.

I styrelsen ingår även Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
Till ordförande har regeringen utsett Mats Wiberg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern reser vidare
– Kalmar län nästa
Publicerad 05 maj 2022 Uppdaterad 05 maj 2022

Anna-Caren Sätherberg fortsätter resa runt i Sverige för
att träffa företagare och diskutera landsbygds- och
besöksnäringsfrågor i allmänhet och försörjnings- och
beredskapsfrågor i synnerhet. Under fredagen och
lördagen gör statsrådet flera verksamhetsbesök hos
företag verksamma på Öland och i Gullabo.
Först ut bland fredagens besök är lantbruket Ulf och Anneli AB i Södra
Greda norr om Borgholm där statsrådet träffar ägarna och ges en
presentation samt rundtur på markerna. Efter Södra Greda reser statsrådet
vidare norrut på ön för ett studiebesök på Åkerboskolan.

Innan fredagen avslutas i Borgholm med att landsbygdsministern träffar
Ukrainska flyktingar som är inackorderade i sporthallen besöker Anna-Caren
Sätherberg Köpingsvik och familjeägda Gröndals Camping.

På lördagen besöker Anna-Caren Sätherberg AutoMat Södra Möckleby i
Degerhamn innan hon beger sig till fastlandet och Magdegärde Bondgård i
Gullabo.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fokus blå tillväxt och blå näringar
när Anna-Caren Sätherberg
besöker Bohuslän
Publicerad 03 maj 2022 Uppdaterad 03 maj 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser
under onsdagen till norra Bohusläns kust för att delta
vid Skagerrakkonferensen 2022 och för studiebesök
hos Nordic Seafarm och Långsjö Båtbyggeri. Fokus
under besöken ligger på de blå näringarnas roll i att
stärka Sverige och svensk livsmedelsberedskap.
På temat perspektiv från Sveriges regering inledningstalar
landsbygdsministern på Skagerrakkonferensens andra dag i Strömstad.
Konferensen genomförs inom ramen för det norsk-svenska Interreg-projektet
Marint Gränsforum Skagerrak som samlar kommunala och regionala
offentliga organisationer från Norge och Sverige, det växande näringslivet
inom ostron, alger och tång samt forskare och planerare från statliga
myndigheter. Syftet med projektsamarbetet är att användandet av Skagerrak
ska ske hållbart och att främja näringslivsutveckling som tar hänsyn till
Skagerraks miljö och som bidrar till en hållbar matproduktion.

Efter konferensen åker landsbygdsministern ner till hamnen i Grebbestad för
att ta båten ut och göra ett besök hos tångproducenten Nordic Seafarm. Efter
turen åker statsrådet vidare söderut till Fjällbacka för ett verksamhetsbesök
hos Långsjö båtbyggeri, upphovsmakarna till de klassiska sniporna Långsjö
Snipan och Snipan Musö.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
västgötaslätten
Publicerad 03 maj 2022 Uppdaterad 03 maj 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser
vidare bland Sveriges landsbygder och landar idag i
Vårgårda och Herrljunga för att träffa företagare som
arbetar med klimatomställningen och som stärker
Sveriges livsmedelsberedskap.
Dagen börjar med att landsbygdsministern besöker Vårgårda Herrljunga
Biogas. På plats vid produktionsanläggningen träffar statsrådet ledningen på
företaget och ges en presentation av verksamheten.

Efter besöket åker landsbygdsministern vidare till den familjägda
dryckestillverkaren Herrljunga Cider. Dagen avslutas sedan på Gäsene
Mejeri i Ljung där landsbygdsministern träffar ledningen och får en rundtur i
produktionen.

Program tisdag 3 maj

Kl. 9.30 Verksamhetsbesök Vårgårda/Herrljunga biogas,
Återvinningsvägen 3, Vårgårda
Kl. 10.40 Tid för media
Kl. 13.30 Verksamhetsbesök Herrljunga Cider, Östergårdsgatan 11,
Herrljunga
Kl. 14.50 Tid för media
Kl. 15.30 Verksamhetsbesök Gäsene Mejeri, Alingsåsvägen 34, Ljung

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges livsmedelsberedskap ska
stärkas
Publicerad 29 april 2022

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands
olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat
säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget
aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att
hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i
det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en
utredning om en ny livsmedelsberedskap.
Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid
Petersson utses till särskild utredare.
– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som
alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. En livsmedelsberedskap behöver
därför byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en
säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med
omvärlden är begränsade. Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas
på bred front och målet för det civila försvaret omfattar bland annat
förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla
en nödvändig försörjning. Regeringen har utifrån Totalförsvarspropositionen
för perioden 2021–2025 fortsatt det viktiga arbetet med att bygga upp det
civila försvaret. Som ett led i detta tillsätter regeringen nu en särskild
utredare som ska föreslå en utvecklad inriktning för den livsmedelsberedskap
som Sverige ska bygga upp.

Utredningens kommande förslag ska utgöra en del av underlaget för
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regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen.
Betänkandet lämnas den 1 december 2023.

Att bygga upp och upprätthålla en livsmedelsberedskap är ett långsiktigt och
omfattande åtagande för samhället. Utformningen behöver ta hänsyn till och
följa övrig samhällsutveckling, vara kostnadseffektiv och få samhällets
acceptans och förtroende. Beredskapen behöver byggas för att möta olika
typer av samhällsstörningar som kan uppstå under allvarliga fredstida
krissituationer och höjd beredskap och då ytterst krig.

Dagens förutsättningar skiljer sig avsevärt mot dem som rådde när den
tidigare livsmedelsberedskapen utformades på 1900-talet. Även om delar i
utformningen av den tidigare livsmedelsberedskapen fortfarande kan vara
relevanta behöver nya överväganden göras.

Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att inleda uppbyggnadsarbetet.
Grundläggande kartläggningar och analyser har påbörjats som kommer att
vara viktiga i underlaget när beslut ska tas om hur livsmedelsberedskapen
ska utformas.

– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och
hantera allvarliga fredstida krissituationer och en situation med höjd
beredskap och då ytterst krig. En långsiktig samverkan mellan offentliga och
privata aktörer på den nationella, regionala och lokala nivån är därför
fortsatt mycket viktig när Sverige tar nästa steg för att stärka
livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressträff med landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg om
Sveriges livsmedelsberedskap
Publicerad 28 april 2022 Uppdaterad 28 april 2022

Fredag den 29 april presenterar landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg förslag för att stärka Sveriges
livsmedelsberedskap. Vid pressträffen deltar även
Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet
Formas.

Tid: 29 april 2022 kl. 08.40
Plats: Digitalt och på plats i Bella, kvarteret Björnen. Entré via
Rödbodgatan 6. Möjlighet finns att delta via länk.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbruksverket uppdras lämna
förslag till utformning av stöd till
jordbruket
Publicerad 28 april 2022

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att till den 5 maj
i år lämna förslag på hur regeringens aviserade
stödpaket till animaliesektorn och växthusföretagen ska
utformas och hur en förstärkning av det nationella
stödet till jordbruket i norra Sverige kan fördelas. Stödet
omfattar 1 890 miljoner kronor till animaliesektorn och
växthusföretag samt 50 miljoner kronor i förstärkning till
stödet i norra Sverige.
– Jordbruket är en helt central näring för Sverige och svensk motståndskraft i
turbulenta tider. Vi har presenterat ett mycket stort stödpaket för att säkra
livsmedelsproduktionen och stärka Sverige. Nu är processen i gång för att
stödpaketet ska komma fram till Sveriges lantbrukare så snabbt som möjligt,
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Priserna på insatsvaror för jordbruket såsom drivmedel, gödsel och foder har
ökat ytterligare sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har också gjort
att osäkerheten på världsmarknaden för jordbruksprodukter har ökat. Det
rådande kostnadsläget inom jordbruket i Sverige pressar jordbruket hårt och
äventyrar en del av Sveriges livsmedelsproduktion.

Regeringens utökade stödpaket bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Centerpartiet och syftar till att lindra och begränsa de
ekonomiska konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion av det ökade
kostnadsläget.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Odling på mark i träda tillåts under
2022
Publicerad 14 april 2022 Uppdaterad 14 april 2022

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig
ökning av råvarupriser och negativ påverkan på både
utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter. Det är
viktigt att EU och Sverige i rådande världsläge vidtar
åtgärder för att säkra produktionen av livsmedel och
foder. Regeringen har därför fattat det formella beslutet
att trädor får användas för bete, skörd eller odling utan
att det påverkar jordbrukarnas förgröningsstöd.
Efter påtryckningar från Sverige och andra medlemsländer har EU-
kommissionen beslutat att medlemsstaterna får tillåta att mark som är
anmäld som träda får användas till bete, skörd eller odling, utan att rätten till
stöd går förlorad. Det gäller trädor som används för att uppfylla kraven på
ekologiska fokusarealer och kravet på att odla flera grödor i
förgröningsstödet. Regeringen har beslutat att genomföra undantaget genom
en ändring av förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare.

Det beslutade undantaget gäller under 2022. Regeringen har i EU
argumenterat för att undantaget redan nu bör utvidgas även till 2023.

Information om undantaget har sedan en tid tillbaka funnits tillgänglig på
Jordbruksverkets hemsida så att jordbrukarna kunnat förbereda sig i
avvaktan på det formella beslutet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ägg till livsmedelsindustrin kan
undantas från märkningskrav på
grund av Rysslands invasion
Publicerad 13 april 2022 Uppdaterad 13 april 2022

Ukraina har fram tills krigsutbrottet försett EU med runt
20 procent av äggen som sålts inom unionen. Med
anledning av den ryska invasion behöver dessa volymer
nu täckas av andra medlemsstater. För att Sverige ska
kunna bidra till livsmedelsförsörjningen i EU och öka
handeln med svenska ägg har regeringen idag därför
beslutat att svenska äggproducenter inte längre
behöver märka ägg som ska direkt till
livsmedelsindustrin i andra medlemsstater.
Livsmedelsverket får uppgiften att besluta om när sådana undantag från
kravet på märkning av ägg kan göras. Undantagsmöjligheten gäller bara ägg
som ska användas som ingrediens inom livsmedelsindustrin och inte de ägg
som kan köpas av konsumenter direkt i butik.

Förutom att märkningsmomentet faller bort innebär dagens beslut att äggen
till livsmedelsindustrin inte behöver sorteras utifrån storlek och vikt. Genom
dessa åtgärder kan Sverige bidra till EU:s livsmedelsproduktion samtidigt
som handeln med svenska ägg kan öka.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår höjt anslag till
Jordbruksverket för bekämpning
av fågelinfluensa
Publicerad 08 april 2022 Uppdaterad 08 april 2022

I propositionen för årets vårändringsbudget föreslår
regeringen att Jordbruksverkets anslag höjs med 31
miljoner kronor. Syftet är att täcka kostnader för att
bekämpa smittsamma djursjukdomar, framförallt
fågelinfluensa. Bakgrunden till budgetförslaget är att
utbrottet av fågelinfluensa under säsongen 2021/2022
har inneburit stora kostnader för djurägare.
Enligt smittskyddslagstiftningen framgår det att myndigheter som regeringen
bestämmer får ta fram föreskrifter eller fatta beslut för att förhindra
spridning av vissa smittsamma djursjukdomar. Det framgår också att staten
ska ersätta djurägare som har drabbats av förluster eller kostnader på grund
av beslut som fattats av myndigheter.

I Sverige har höstens utbrott av fågelinfluensa inneburit att Jordbruksverket
som är ansvarig myndighet har behövt ingripa och fatta beslut om olika
åtgärder, restriktioner och krav. Ersättningen till de djurägare som omfattas
av Jordbruksverkets beslut är en viktig del för att snabbt kunna bekämpa
sjukdomen.

Till följd av utbrott av fågelinfluensa sent under 2021 behöver utbetalningar
även ske under 2022. Jordbruksverkets anslag för detta behöver därför
tillföras ytterligare medel för ersättning till företagare och utgifter för andra
lagstadgade åtgärder.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Katastrofskadeskydd till
rennäringen i vårbudgeten
Publicerad 07 april 2022 Uppdaterad 07 april 2022

Med anledning av stora kostnadsökningar för foder och
svåra betesförhållanden som innebär att renar behöver
stödutfodras föreslår regeringen i propositionen för
årets vårändringsbudget en förstärkning till rennäringen
med 10 miljoner kronor. Förstärkningen syftar till att
stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar.
Många renskötselföretag befinner sig i en ekonomiskt besvärlig situation
delvis till följd av Coronapandemin men även de senaste årens
väderförhållanden. Årets vinter har varit särskilt problematisk med svåra
betesförhållanden i vissa områden. Därutöver har kostnaderna för foder stigit
betydligt.

I syfte att stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar föreslår
regeringen därför en förstärkning till rennäringen med 10 miljoner kronor i
vårändringsbudgeten för 2022.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenskt jordbruk i
vårändringsbudgeten
Publicerad 06 april 2022

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader
på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen i
propositionen för årets vårändringsbudget åtgärder som
syftar till att stötta det svenska jordbruket. Den
stödmiljard som tidigare har aviserats utökas genom att
skattenedsättningen för diesel som används i jord- och
skogsbruk föreslås höjas tillfälligt så att jord- och
skogsbrukare under en 12-månaders period i princip
inte kommer att betala någon skatt på sin
dieselanvändning.
Med förslaget sänks skatten på drivmedel tillfälligt för jord-, skogs- och
vattenbruk. Det sker genom att öka återbetalningen av koldioxidskatt och
därutöver införa återbetalning av energiskatt. Detta innebär att kostnaden för
den tidigare aviserade skattenedsättningen för diesel som används i
yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet utökas till 800 miljoner
kronor.

I vårändringsbudgeten för 2022 ingår även det tidigare aviserade tillfälliga
ekonomiska stödet på 300 miljoner kronor till gris- och fjäderfäsektorerna
samt växthusföretagen. För administration av stödet tillförs Länsstyrelsen 11
miljoner kronor och Jordbruksverket 1 miljon kronor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern talar på
Livsmedelsforskningsdagen
Publicerad 06 april 2022 Uppdaterad 06 april 2022

Konkurrenskraft och forskningsbehov över gränserna:
Regionalt- Nationellt- Internationellt. Det är temat på
årets livsmedelsforskningsdag som landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg idag deltar vid. Konferensen
arrangeras av det statliga forskningsrådet Formas och
det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.
Programmet för årets konferens innehåller både internationella talare och
regionala jämförelser om hur ett konkurrenskraftigt och hållbart
livsmedelssystem kan tas fram.  

– Robusta och hållbara livsmedelssystem är en mycket viktig del i arbetet
för att stärka Sverige. Samarbete som utgår från forskning och innovation
är en helt nödvändig del för framtidens lösningar, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker
Gotland och tillväxtdagen 92
möjligheter
Publicerad 05 april 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser idag
till Gotland för att delta vid tillväxtdagen 92 möjligheter.
Under onsdagen besöker ministern Fole.
Gotlandsbesöket börjar med att landsbygdsministern reser till Roma och
Gotland Grönt Centrum. På plats får statsrådet en presentation av
verksamheten som ägs av Hushållningssällskapet Gotland, Region Gotland,
företagarföreningen Tillväxt Gotland och LRF.

Anna-Caren Sätherberg reser därefter vidare till Visby för att delta vid den
årliga tillväxtdagen 92 möjligheter som arrangeras av Region Gotland,
Swedbank, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands
län, GEAB, Tillväxt Gotland, och GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i
samverkan).

– Gotland utvecklas med ett växande näringsliv och ekonomi samt fler
bofasta. Som en del i mitt arbete för att hela Sverige ska leva ser jag fram
emot att få ta del av Gotlands framgångsfaktorer samt de utmaningar som
behöver övervinnas för fortsatt utveckling, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

På onsdagen träffar statsrådet först fackliga företrädare för att sedan besöka
Stora Tollby Gård i Fole.

För mer information om programpunkterna eller intervjuförfrågningar
kontakta pressekreterare Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inviger ny
modern anläggning för den
nordiska genbanken i Alnarp
Publicerad 04 april 2022 Uppdaterad 04 april 2022

Idag inviger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg den nya specialbyggda anläggningen som
uppförts till nordiska institutionen NordGen i Alnarp.
NordGen är en samnordisk institution som sköter det
nordiska arbetet med en gemensam genbank och
kunskapscenter för genetiska resurser.
NordGen bygger på ett utpräglat nordiskt samarbete som pågått i över 40 år
och bidrar bland annat till att bevara och nyttja mångfalden hos våra grödor
och lantraser.

Institutionen har tillsammans med Akademiska Hus byggt ett hus som är
specialbyggt för verksamheten på SLU, Campus Alnarp. Huset uppfyller
moderna arbetsmiljökrav och är byggt i nordisk stil med hållbara material.

– Det nordiska samarbetet är historiskt starkt. NordGen är ett utmärkt
exempel på hur vi gemensamt skapar lösningar och rustar oss starkare för
framtiden när vi arbetar tillsammans. Från NordGens nya anläggningar
kommer såväl frön som kunskap att spridas för att klimatanpassa och stärka
konkurrenskraften hos det nordiska lantbruket, vilket i förlängningen innebär
att vår livsmedelsförsörjning stärks, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag om tydligare
ersättningsregler i fjällnära skog
lämnas till riksdagen
Publicerad 01 april 2022 Uppdaterad 01 april 2022

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till
riksdagen om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog.
Propositionen syftar till att säkerställa rätten till
ersättning vid nekade avverkningstillstånd, se till att det
inte är möjligt att få ersättning mer än en gång för
samma område eller för samma hänsyn, att transparens
och tydlighet kring marker där tillstånd har nekats
säkerställs, och att formellt skydd i fjällnära skog ska
göras mer attraktivt för skogsägaren.
Frågorna om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ersättning vid
sådana avslagsbeslut var en del av Skogsutredningen 2019 som tillsattes som
en följd av januariavtalet. I november 2021 överlämnade regeringen
propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament
för naturvården i skogen med frivillighet som grund till riksdagen. I
propositionen aviserade regeringen att den avsåg återkomma till riksdagen
med förslag som tydliggör bestämmelserna om ersättning vid avslag på
ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

Bakgrunden till förslagen är att det efter domstolsprövningar stått klart att
det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för både
befintliga och eventuella framtida markägare.

– Det är ett viktigt förslag som regeringen beslutat om, inte minst för
skogsägare inom det fjällnära området. Nu blir det tydligt för alla att det

https://www.regeringen.se/


finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog,
men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för
samma område eller för samma hänsyn, säger Landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Riksdagsbeslut om propositionen
Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och ökade
incitament för naturvården i
skogen med frivillighet som grund
Publicerad 01 april 2022

I november lämnade regeringen propositionen Stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament
för naturvården i skogen med frivillighet som grund till
riksdagen. Den 30 mars beslutade riksdagen om bifall
för propositionen som innehåller åtgärder för att stärka
äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare
och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar
mer effektivt.
– Skogspropositionen bidrar med en efterfrågad tydlighet till alla som har
intresse i skogen, och regeringen kommer inom kort att påbörja
genomförandet genom beslut om uppdrag till myndigheter, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsverkets generaldirektör
får förlängt
Publicerad 31 mars 2022

Regeringen har idag beslutat att förlänga Annica
Sohlströms anställning som generaldirektör och chef för
Livsmedelsverket till och med den 31 maj 2025. Annica
Sohlströms har varit generaldirektör och chef för
Livsmedelsverket sedan 2016 och dessförinnan
tillförordnad generaldirektör för myndigheten sedan
december 2015.
– Jag är mycket glad för att Annica Sohlström har tackat ja till fortsatt
anställning. Livsmedelsverket står inför flera stora utmaningar under de
närmaste åren. Framför allt kommer myndighetens arbete med samordning
av livsmedels- och drickvattensförsörjningen samt återuppbyggnaden av det
civila försvaret att vara en mycket viktig arbetsuppgift. Annica Sohlström
kommer med sin kompetens och långa erfarenhet att vara en drivkraft i detta
viktiga arbete för att stärka Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åtgärder för att skydda jägare och
främja jakt- och viltarbetet
Publicerad 30 mars 2022

Regeringen har beslutat om ändring i
Naturvårdsverkets instruktion för att myndigheten ska
främja brukandet av vilt som resurs. Regeringen har
även gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda behov
av författningsändringar i syfte att skydda uppgifter
kopplade till jakt och jägare.
Regeringen har nyligen beslutat att ge Naturvårdsverket ett tydligt
främjandeuppdrag när det gäller jakt- och viltfrågor och därmed stärka
myndigheten i detta uppdrag. Jakten som till exempel fritidssyssla eller
näring, viltskådning, besöksnäring och förädling av kött är viktigt för
landsbygden men även för hela Sverige och bör främjas.

– Jakt- och viltfrågor är viktiga för mig som landsbygdsminister. Jag är därför
nöjd över att kunna berätta att regeringen har beslutat att ändra i
Naturvårdsverkets instruktion och ge ett tydligt uppdrag till myndigheten att
medverka till att främja brukande av vilt som resurs, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Regeringen ger idag även Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och samlat
redovisa behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt
jaktlagstiftningen i syfte att förhindra spridning av uppgifter om personer
som kan inneha jaktvapen.

– Regeringen ska under kommande år vända på varje sten för att bekämpa
den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen. Ett
led i detta är att förhindra att skjutvapen hamnar i kriminellas händer. Det är
därför viktigt att förhindra att uppgifter om personer som kan inneha

https://www.regeringen.se/


jaktvapen sprids, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Naturvårdsverket ska inom uppdraget även utreda behov av
författningsändringar i syfte att förebygga hot och trakasserier riktade mot
den som ansöker om skyddsjakt eller genomför beslutad jakt.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern
sammankallar nationella rådet för
livsmedelsstrategin
Publicerad 30 mars 2022 Uppdaterad 30 mars 2022

Onsdag den 30 mars sammankallar landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg det nationella rådet för
livsmedelsstrategin. Syftet är att diskutera hur
Rysslands invasion av Ukraina påverkar den svenska
livsmedelsproduktionen och livsmedelskedjans
förutsättningar och hur målen i livsmedelsstrategin kan
uppnås.
– Livsmedelsberedskapen och livsmedelsförsörjningen en viktig del i
regeringens arbete att stärka Sverige. I det längre perspektivet är det viktigt
att vi når målen i livsmedelsstrategin och kan öka den svenska
marknadsandelen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det nationella rådet för livsmedelsstrategin initierades 2017 i samband med
att den nationella livsmedelsstrategin antogs. Rådet ska vara rådgivande för
regeringens arbete med genomförandet av livsmedelsstrategin. Det innefattar
diskussioner och överläggningar i olika strategiskt viktiga frågor och åtgärder
för att identifiera de utmaningar och möjligheter som livsmedelskedjan står
inför.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtverket ska bistå med
insatser vid varsel och omställning
Publicerad 30 mars 2022 Uppdaterad 30 mars 2022

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att bistå
regioner och kommuner vid varsel och omställning i
näringslivet 2022–2024. Uppdraget syftar till att
ytterligare stärka regioners och kommuners beredskap
vid varsel, omställning, företagsetableringar och
företagsexpansioner liksom deras kapacitet att hantera
konsekvenserna av dessa.
– Regioners och kommuners insatser är viktiga såväl vid varsel som vid
företagsetableringar och annan omställning. Uppdraget till Tillväxtverket
syftar till att stödja dem i deras arbete, men också till att insatser på
nationell, regional och lokal nivå kompletterar varandra så att de tillsammans
kan bidra till en hållbar regional utveckling i hela landet, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Tillväxtverket ska inom ramen för uppdraget bidra med kunskap,
finansiering och nätverk. Tillväxtverket ska även bistå med operativt stöd till
kommuner och regioner där myndigheten ser behov av sådant. Uppdraget
ska samordnas med myndighetens övriga arbete för att främja hållbar
regional utveckling och näringslivsutveckling och genomföras i nära dialog
med regionerna och Gotlands kommun liksom med Arbetsförmedlingen,
länsstyrelser i berörda län och andra berörda aktörer.

Tillväxtverket ska årligen senast den sista mars delredovisa sitt arbete med
uppdraget. Tillväxtverket ska slutredovisa sitt arbete med uppdraget den
sista mars 2025.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Reglering av fisket för att stärka
marint områdesskydd ska utredas
Publicerad 28 mars 2022

Bottentrålning är en fiskemetod som kan påverka
marina arter och miljöer negativt. I syfte att stärka
regleringen av fisket samt införa ett förbud mot
bottentrålning i marina skyddade områden tillsätter
regeringen nu en utredning för att se över nuvarande
lagstiftning.
Havs- och vattenmyndigheten har tidigare efter ett uppdrag från regeringen
redovisat förslag till ett generellt förbud mot bottentrålning innanför den så
kallade trålgränsen, med möjlighet till begränsade undantag i
förvaltningsplanen. Myndigheten har dock i sin redovisning pekat på att
hänsyn ska tas, enligt nuvarande lagstiftning, till naturvårdens intressen vid
fiske men att regleringen inte får vara så ingripande att fisket avsevärt
försvåras.

En särskild utredare får nu i uppdrag att se över hur bottentrålning med
begränsade undantag kan förbjudas i skyddade områden innanför
trålgränsen, men även hur det kan säkerställas att kraven i EU:s art- och
habitatdirektiv tillämpas fullt ut. Uppdraget omfattar även frågor om enskilda
ska beviljas ersättning ifall förslagen innebär inskränkningar i fisket.

– Att reglera fisket i skyddade områden är en viktig fråga för regeringen. För
att få klarhet i förutsättningarna för detta kommer utredaren att behöva titta
på relationen mellan fiske- och miljölagstiftningen på såväl nationell som
EU-nivå, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

En första delredovisning ska lämnas senast den 28 oktober 2022 och
uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2023.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen bjöd in till samtal om
säsongsarbetskraft inom de gröna
näringarna
Publicerad 28 mars 2022

Med anledningen av kriget i Ukraina bjöd
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag in
branschrepresentanter inom de gröna näringarna till
samtal inför odlings- och skogsvårdssäsongen 2022.
Syftet med måndagens möte var att få en gemensam bild av de utmaningar
som finns för kommande odlings- och skogsvårdssäsong. Regeringen
kommer tillsammans med de gröna näringarna diskutera behovet för att
säkra livsmedelsproduktionen och skogsvården nu och i framtiden. Behovet
att diskutera frågorna ha aktualiserats med anledning av kriget i Ukraina.

– I arbetet med att stärka Sverige är konkurrenskraftiga gröna näringar
centralt. För att säkra fortsatt tillväxt inom de gröna näringarna spelar
kompetensförsörjningen en viktig roll, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

– Pandemin och kriget har blixtbelyst sårbarheten inom vissa branscher som
från och till är beroende av utländsk arbetskraft. Vi behöver minska den
sårbarheten bland annat genom satsningar på stärkt kompetensförsörjning.
Regeringen fortsätter utbyggnationen av kunskapslyftet och allt fler elever
väljer att gå på naturbruksgymnasier med inriktning mot de gröna näringarna.
Arbetsförmedlingen arbetar också sedan lång tid tillbaka med flera olika
insatser som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen inom de gröna
näringarna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern möter
småföretagare i Ånge
Publicerad 24 mars 2022

Imorgon besöker landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg Ånge för prata mat, skog och
företagsverksamhet med några av Sveriges
småföretagare. Hon kommer att besöka ett mejeri, ett
träförädlingsföretag och en lanthandel.
Fredagen den 25 mars besöker landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Ånge kommun för att träffa några av Sveriges småföretagare. Besöket börjar
hos Strömmens gårdsmejeri som producerar ostar av får- och komjölk. Sen
fortsätter landsbygdsministern till Linwood Sweden som producerar
impregnerade träprodukter. Besöket avslutas på Överturingens lanthandel.

Program

Tid: 10.00 Strömmens gårdsmejeri
Tid för intervju kl. 11.00

Tid: 11.30 Linwood Östavall

Tid: 13.15 Överturingen lanthandel
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedel i fokus när
landsbygdsministern besöker
Skåne
Publicerad 23 mars 2022

Idag är landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i
Skåne för att bland annat prata om livsmedelsstrategin
då hon besöker gården Karlsro i Hässleholm och
Krinova incubator och Science Park i Kristianstad.
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg besöker idag Krinova Incubator
och Science Park i Kristianstad för att träffa några av de företag som
inkubatorn huserar. Krinova har som profil att hjälpa nystartade
livsmedelsföretag.

På Krinova träffar landsbygdsministern även företrädare för Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF, för ett samtal om hur LRF arbetar inom ramen för
livsmedelsstrategin.

Under dagen besöker statsrådet även gården Karlsro i Hässleholm.
Landsbygdsministern kommer att samtala om frågor som är viktiga för
Skånes företagare i de gröna näringarna samt om utmaningar kopplat till
kriget i Ukraina.

Program för den 23 mars

Gårdsbesök

Tid: 10.00
Tid för intervju kl. 11.00

Besök på Krinova
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Tid: 13.00
Tid för intervju kl. 14.15



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Näringsdepartementet

Ett modernare straffrättsligt skydd
mot hemfridsbrott och olaga
intrång
Publicerad 22 mars 2022

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att
skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång ska
moderniseras och stärkas. Förslagen innebär bland
annat att straffskalorna för brotten skärps och att det
klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även
omfattar gårdsplaner.
Bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång har inte ändrats sedan
brottsbalken infördes 1965. Förändringar har sedan dess skett i samhället
som lett till att lagstiftaren ser allvarligare på integritetskränkande brotts‐
lighet mot enskilda. Hemfridsbrott och olaga intrång förekommer inte sällan i
samband med våld, hot och trakasserier i nära relationer. Att stärka skyddet
mot hemfridsbrott och olaga intrång är därför ett led i regeringens arbete mot
våld i nära relationer. Brotten förekommer också inom ramen för den brotts‐
liga djurrättsaktivismen och i det sammanhanget har frågor väckts bland
annat om straffskyddets omfattning.

– Vi måste se till att värna människors skydd av hem och integritet. De här
förslagen är därför en viktig del i regeringens arbete för att öka tryggheten
hos de utsatta i samhället, inte minst för de som utsätts för våld, hot och
trakasserier i nära relationer, säger justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson.

I propositionen föreslår regeringen att straffbestämmelserna moderniseras
språkligt och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även
omfattar gårdsplaner. Regeringen föreslår också att maximistraffet för brott
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av normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare föreslås
särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång
och att straffskalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till
fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Regeringen föreslår också att
försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga
intrång straffbeläggs.

– Brottsaktiva djurrättsaktivister orsakar stor skada och oro för enskilda. De
som begår brott av det här slaget äventyrar dessutom det viktiga arbetet för
ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och djurhållare utför. Dessa
förslag är viktiga för att öka tryggheten för våra lantbrukare säger lands‐
bygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressbriefing om Sveriges
livsmedelsförsörjning
Publicerad 22 mars 2022 Uppdaterad 22 mars 2022

I dag, tisdag den 22 mars, håller landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg en pressbriefing om Sveriges
livsmedelsförsörjning tillsammans med
Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och
Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Tid: 22 mars 2022 kl. 11.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Deltagande sker i mån av plats. Under pressbriefingen kommer de som är på
plats i Bella vara de som först ställer frågor och genomför enskilda
intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information
via mejl.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En ny och modern växtskyddslag
Publicerad 21 mars 2022 Uppdaterad 21 mars 2022

Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska,
miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället.
För att stärka växtskyddet har regeringen överlämnat en
proposition till riksdagen med förslag till en ny
växtskyddslag. Den nya lagen ska säkerställa ett bättre
och effektivare skydd mot olika typer av
växtskadegörare.
– Det är mycket glädjande att regeringen nu kan presentera en ny
växtskyddslag som innehåller både ett tydligare sanktionssystem för de som
inte följer regelverken och utökade möjligheter att få ersättning för de som
drabbas. Lagen är viktig för att vi ska kunna upprätthålla ett gott
växtskyddsläge i Sverige. Detta har blivit allt viktigare med hänsyn till
klimatförändringarna och det ökande hotet från växtskadegörare mot vårt
lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Den nya lagen ska ersätta växtskyddslagen från 1972 och innebär en
anpassning av den svenska lagstiftningen till EU-lagstiftningen om
växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll. I den nya lagen
föreslår regeringen ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare
vars introduktion, etablering och spridning kan få oacceptabla ekonomiska,
miljömässiga eller sociala konsekvenser. Den högre skyddsnivån i
regeringens nya växtskyddslag består bland annat av:

att det blir möjligt att förena förelägganden med vite som de som inte
följer föreläggandet får betala,
mer ändamålsenliga och differentierade sanktionsbestämmelser med
sanktionsavgift eller böter för mindre allvarliga överträdelser och med
fängelse i två år för allvarliga överträdelser,

https://www.regeringen.se/


att det nya ersättningssystemet ger incitament för tidig anmälan av EU-
reglerade skadegörare,
att dagens nationella reglering för att skydda den svenska
virkesproduktionen mot insekter utvidgas till att omfatta även
bekämpning av andra skadegörare som svampar och bakterier.

För att skydda trädslag som används i virkesproduktionen ska det vara
möjligt att i föreskrifter ställa krav på åtgärder även i andra växtmiljöer än
skog och mot andra aktörer än de som är verksamma inom skogsbruket - till
exempel handelsträdgårdar, privatträdgårdar och parker. Skogsvårdslagens
bemyndigande att meddela föreskrifter och bestämmelser om åtgärder mot
insektshärjningar förs därför över till växtskyddslagen och utvidgas till att
omfatta andra växtskadegörare än insekter såsom granbarkborrar.

I propositionen föreslås även att staten ska kunna lämna ersättning vid
bekämpning av EU-reglerade växtskadegörare till den som drabbas av vissa
kostnader och förluster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stöd till drivmedelsstationer i
serviceglesa landsbygder
Publicerad 18 mars 2022 Uppdaterad 18 mars 2022

(Ny version) I syfte att säkerställa tillgången till
försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden
där servicen är gles har regeringen idag beslutat om en
förordning om statligt stöd.
– Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara
stora, både avseende regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet
av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna
att bo, leva och verka i alla delar av vårt land, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 miljoner kronor
årligen för 2022 och 2023 i syfte att små drivmedelsstationer i vissa
landsbygdsområden ska kunna genomföra investeringar som förhindrar att
brandfarlig vätska läcker ut och orsakar skada på miljö eller risk för brand.

Förordningen riktas till de som är i behov av stöd för att kunna genomföra
investeringar som är nödvändiga för att uppfylla krav i en föreskrift från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det handlar om att
genomföra åtgärder för att nedgrävda rörledningar i mark för hantering av
brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade.

Enligt den nya förordningen får stöd lämnas med upp till 85 procent av
kostnaden för investeringen. Vidare kan förskott beviljas med upp till 80
procent av det förväntade stödet.

Förordningen träder i kraft den 19 april i år.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Katter ska märkas och registreras
Publicerad 11 mars 2022 Uppdaterad 11 mars 2022

Nu blir det obligatoriskt att märka och registrera sin katt
på samma sätt som i dag gäller för hundar. I höstas
föreslog regeringen i en proposition att det ska införas
en skyldighet för djurägare att märka och registrera sin
katt och den 2 mars röstade riksdagen ja till
lagändringsförslagen som träder i kraft den 1 januari
2023.
Katter som saknar ett hem riskerar att utsättas för sjukdomar, parasiter och
svält. Med ett krav på märkning och registrering av katter blir det lättare att
skilja ägda katter från katter som saknar ett hem.

– Katten är ett älskat och uppskattat djur och ett av våra vanligaste
sällskapsdjur. Tyvärr finns det också många katter som saknar ett hem.
Genom förslaget kommer det att gå lättare och snabbare att återförena en
bortsprungen katt med sin ägare och att identifiera vilka katter som saknar
ett hem så att de kan tas om hand. Kraven stärker djurskyddet och bidrar
också till att tydliggöra ägaransvaret och höja kattens status, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.   

Att registrera och märka sin hund är redan i dag en skyldighet enligt lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Nu ska kraven också gälla för
alla katter som stadigvarande vistas i Sverige. Statens jordbruksverk får
ansvaret för att föra register över kattägarna.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag för stärkt skydd för
folkhälsan
Publicerad 07 mars 2022 Uppdaterad 07 mars 2022

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att ta fram ett
förslag till förbud mot högfluorerade ämnen i material
och produkter som är framställda av papper och kartong
och som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Bland EU:s regler om säkra livsmedel finns bestämmelser om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, så kallat
kontaktmaterial. Det är en bred produktkategori som bland annat omfattar
livsmedelsförpackningar av olika slag. Bestämmelserna om dessa produkter
finns i en särskild EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige.

De gemensamma EU-reglerna medger i dag användning av högfluorerade
ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i kontaktmaterial. I dagsläget saknas
kunskap om hur flertalet PFAS-ämnen påverkar människor och miljö. För
vissa av dessa ämnen finns det emellertid tillräcklig information för att kunna
fastställa att de har skadliga effekter på hälsa och miljö. Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet har i en riskbedömning från 2020
konstaterat att delar av den europeiska befolkningen får i sig för mycket
PFAS-ämnen.

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön kommer att innebära gradvisa
begränsningar i användningen av vissa kontaktmaterial av plast. Det kan
skapa en ökad efterfrågan på kontaktmaterial framställda av papper och
kartong som är behandlade med PFAS för ökad förmåga att hålla vätska och
tåla feta livsmedel. Att livsmedelsförpackningar av engångsplast byts till
sådana förpackningar är inte önskvärt eftersom det kan leda till att
konsumenterna får i sig mer PFAS-ämnen via livsmedel.
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Därför har regeringen nu beslutat att Livsmedelsverket ska ta fram ett
förslag till nationellt förbud mot PFAS-ämnen i kontaktmaterial som är
framställda av papper och kartong.

– Jag är glad över att regeringen har fattat detta beslut. Det här handlar om
förpackningar som många människor i vårt land kan tänkas komma i kontakt
med och som kan ha potentiellt negativa effekter på folkhälsan. Genom
uppdraget vill regeringen stärka skyddet för folkhälsan, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget den 1 oktober 2023.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag om tydligare
ersättningsregler i fjällnära skog
Publicerad 04 mars 2022 Uppdaterad 04 mars 2022

I en lagrådsremiss föreslår regeringen tydligare
ersättningsregler i fjällnära skog. Förslagen syftar till att
säkerställa rätten till ersättning vid nekade
avverkningstillstånd, se till att det inte är möjligt att få
ersättning mer än en gång för samma område, att
transparens och tydlighet kring marker där tillstånd har
nekats säkerställs, och att formellt skydd i fjällnära skog
ska göras mer attraktivt för den enskilde skogsägaren.
Frågorna om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ersättning vid
sådana avslagsbeslut var en del av Skogsutredningen 2019 som tillsattes som
en följd av januariavtalet. I november 2021 överlämnade regeringen
propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament
för naturvården i skogen med frivillighet som grund till riksdagen. I
propositionen aviserade regeringen att den avsåg återkomma till riksdagen
med förslag som tydliggör bestämmelserna om ersättning vid avslag på
ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

Bakgrunden till förslagen är att det efter domstolsprövningar stått klart att
det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för både
befintliga och eventuella framtida markägare.

– Att driva en tydlig skogspolitik är enormt viktigt för Sverige. Inte minst för
våra landsbygder, jobb i hela landet, klimatomställningen och skyddsvärd
skog. Det har under en längre tid funnits oklarheter om rätten till ersättning
vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog. Nu tydliggör vi den rätten i
lag och säkerställer samtidigt att det inte är möjligt att få ersättning mer än en
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gång för samma område, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbruksverket uppdras ta fram
förslag till ändring i
jordförvärvslagen
Publicerad 03 mars 2022 Uppdaterad 03 mars 2022

Möjligheten för juridiska personer att kringgå
jordförvärvslagens krav på förvärvstillstånd kommer att
stängas. Regeringen har idag uppdragit åt
Jordbruksverket att ta fram förslag till en ändring av
jordförvärvslagen. Samtidigt ska Lantmäteriet med stöd
av en sådan lagändring se över hur denna typ av
fastighetsbildning och inskrivning av lagfart hanteras.
Jordförvärvslagen syftar till att främja sysselsättning och bosättning i
glesbygd samt att bevara balansen i markägandet mellan fysiska och
juridiska personer. I uppdraget ska Jordbruksverket lämna förslag på vilka
ändringar som behöver göras för att det inte ska vara möjligt att kringgå
jordförvärvslagens bestämmelser om förvärvstillstånd, som kan behövas vid
förvärv av lantbruksegendom. Uppdraget ska redovisas den 3 juni 2022.

– Jordförvärvslagen syftar till att bevara balansen i markägandet mellan
fysiska och juridiska personer. Det är viktigt för en levande landsbygd, för
jobb och aktivt brukande i hela landet. Med dagens beslut ser vi till att det
inte ska gå att kringgå lagen, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

300 miljoner kronor till jordbruket
Publicerad 03 mars 2022 Uppdaterad 03 mars 2022

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader
på insatsvaror för jordbruket har regeringen tidigare
presenterat ett stödpaket på 1 miljard kronor till
lantbrukare och växthusföretag. Regeringen ger nu
Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med
länsstyrelserna föreslå utformningen av det aviserade
stödet på 300 miljoner kronor till gris- och
fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen.
Regeringen aviserade den 14 februari om ett stödpaket på en miljard till
lantbruket. Regeringen föreslog då att skattenedsättningen för diesel i jord-,
skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter,
utöver den nedsättning som finns idag. Detta beräknas kosta totalt cirka 700
miljoner kronor. Därutöver ges ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 300 miljoner
kronor till gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen. Regeringen
kommer att lägga fram förslaget i vårändringsbudgeten för 2022.

Utformningen av stödet ska syfta till att lindra de omedelbara ekonomiska
konsekvenserna samt begränsa de långsiktiga konsekvenserna för svensk
livsmedelsproduktion av det ökade kostnadsläget som har skett under 2021
och i dagsläget förväntas fortsätta under 2022.

– Det känns bra att vi nu har gett Jordbruksverket detta uppdrag så att vi i
snabbast möjliga mån kan betala ut de aviserade pengarna till de företagare
ute i landet som verkligen behöver det, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg

I utformningen av förslaget till det tillfälliga ekonomiska stödet ska
Jordbruksverket särskilt beakta kostnadsökningarna för insatsvaror i berörda
sektorer och föreslå lämpliga stödnivåer.
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Jordbruksverket ska redovisa uppdraget den 17 mars 2022. Regeringen avser
återkomma gällande fortsatt hantering av stödet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern till
extrainkallat ministermöte
Publicerad 02 mars 2022 Uppdaterad 02 mars 2022

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina möts
idag EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar på ett
extrainkallat videomöte. På agendan står den ryska
invasionens påverkan på marknadssituationen för
jordbruksprodukter.
– För att trygga livsmedelsförsörjningen krävs en fungerande inhemsk
jordbruks- och livsmedelsproduktion, samtidigt som flödet av varor i
livsmedelskedjan behöver fortsätta utan avbrott. EU-samarbetet är i dessa
tider därför ett viktigt redskap för att säkerställa att våra leverantörskedjor
fungerar ändamålsenligt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Invasionen av Ukraina riskerar att störa de globala marknaderna för
jordbruksprodukter och råvaror som behövs för jordbruksproduktion som
energi och gödningsmedel. Sedan konfliktens början har det redan skett en
kraftig ökning av världspriserna. Detta påverkar ytterligare marknaderna,
som nyligen har upplevt historiskt höga priser på viktiga råvaror.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressbriefing om Sveriges
livsmedelsförsörjning
Publicerad 01 mars 2022

Med anledning av den allvarliga säkerhetspolitiska
utvecklingen bjuder landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg idag till pressbriefing. Deltar gör även
Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och
Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Tid: 1 mars 2022 kl. 13.00
Plats: Digitalt och i Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6.
Möjlighet finns att delta via länk.

Det kommer att finnas möjlighet till enskilda intervjuer efter pressbriefen. 

Vid frågor om anmälan, kontakta Elias Aneheim Ulvenäs.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar Forum för
hållbar regional utveckling
Publicerad 21 februari 2022 Uppdaterad 21 februari 2022

Regeringen beslutade förra veckan att inrätta ett forum
för hållbar regional utveckling 2022-2030. Tillväxtverket
kommer att utgöra kansli för forumet som bygger vidare
på erfarenheterna från tidigare forum och kommer bestå
av dialog och samverkan på både politisk nivå och på
tjänstemannanivå.
Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av
landet. Ett forum som detta mellan regeringen och regionerna ger en
möjlighet för dialog och samverkan om regeringens prioriteringar för regional
utveckling. Samtidigt får regionerna en möjlighet att komma med inspel och
underlag till regeringen för att ge en ökad kunskap om regionala
förutsättningar och prioriteringar.

– Vi är många aktörer inom olika områden och nivåer i samhället som måste
bidra för att skapa en hållbar regional utveckling i alla delar av landet. Här är
regionerna en nyckelaktör. Genom forumet kan vi i regeringen och
regionerna tillsammans ha en nära och regelbunden dialog och samverkan -
och nå så mycket längre än var och en för sig, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

Forumet bidrar bland annat till att genomföra både programmen inom
Europeiska regionala utvecklingsfonden och regionernas egna regionala
utvecklingsstrategier samt även den nationella strategin för hållbar regional
utveckling i hela landet 2021–2030. Under 2022 kommer regeringen även att
presentera en handlingsplan för genomförandet av den nationella strategin.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kunskapslyft öppnar för enklare
regler inom lantbruket
Publicerad 21 februari 2022 Uppdaterad 21 februari 2022

Att förenkla jordbrukspolitiken är ett tydligt mål för
regeringen. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag att
ta fram ett helt nytt rådgivningsprogram för lantbrukare
med värdefulla naturbetesmarker och slåtterängar.
Dagens detaljerade villkor för dessa marker ersätts från
och med 2023 med rådgivning. Jordbruksverket ska
arbeta i dialog med lantbruksnäringen, rådgivare och
myndigheter för att kunna träffa rätt med satsningen.
Som en del regeringens arbete med att förenkla jordbrukspolitiken föreslår
regeringen i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken
att minska detaljstyrningen i stödet till naturbetesmarker och slåtterängar.
Istället föreslås satsningar på ökad kunskap hos de som ska sköta dessa
marker.

 – Naturbetesmarker och slåtterängar är värdefulla för den biologiska
mångfalden och det är viktigt att de fortsätter skötas på ett sätt som är bra
för växter och djur. Detta är viktigt steg i vårt arbete att förenkla
jordbrukspolitiken, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Med färre regler, mer kunskap och bra stöd blir det enklare att ha djur på
naturbetesmarker. Satsningen syftar också till att bidra till att fler och
växande gröna företag på våra landsbygder och en ökad svensk
livsmedelsproduktion. I den strategiska planen för den gemensamma
jordbrukspolitiken har regeringen därför också föreslagit höjda
ersättningsnivåer till dessa marker.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

2 miljarder kronor i Sveriges
förslag till havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet
Publicerad 21 februari 2022 Uppdaterad 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om att Sveriges förslag till
havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden
2021 till 2027 ska överlämnas till EU-kommissionen för
godkännande. Förslaget utgår från regeringens
ambition att programmet, som omfattar drygt 2 miljarder
kronor, ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga
och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar
förvaltning av våra naturresurser.
– Regeringen vill med två miljarder kronor stärka förutsättningarna för de blå
näringarna för att skapa mer hållbar mat från våra sjöar och hav. Med den
gröna omställningen i fokus skapar vi mer hållbar mat till våra tallrikar – helt
i linje med Sveriges livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ligger till grund för hur Sveriges
tilldelning av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
(EHFVF) ska användas. Fonden är det viktigaste finansiella verktyget för
genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och förväntas bidra till
de horisontella EU-prioriteringarna gällande grön och digital omställning
samt resiliens. Totalt omfattar havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
2021–2027 drygt 2 miljarder kronor, där cirka hälften utgör medel från
EHFVF och hälften utgör nationella medel för medfinansiering.

Förutom att ha en hög miljöprofil med en stor andel av budgeten till
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klimatåtgärder, har programförslaget också en ökad budget för stöd som
avser fiskerinäringens utveckling, bland annat i syfte att skapa bättre
förutsättningar för näringen att axla sin roll i den gröna omställningen.  
Förslaget är också mer fokuserat och innebär en del förenklingar för både
förvaltningen och stödmottagaren. Antalet åtgärder har minskat samtidigt
som stödmöjligheterna för fiskerinäringen har ökat. En grundläggande
målsättning är att insatserna i programmet ska generera ett högt kollektivt
mervärde för vårt samhälle.

Efter det att Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram har
godkänts av EU-kommissionen kommer regeringen att fatta beslut både om
en nationell förordning för genomförandet av programmet och om inrättande
av en övervakningskommitté för programmet. Avsikten är att programmet
ska kunna starta under hösten 2022.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Stödpaket till lantbruksföretag i
vårändringsbudgeten för 2022
Publicerad 14 februari 2022 Uppdaterad 14 februari 2022

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader
på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett
stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och
växthusföretag.
Det rådande kostnadsläget innebär att lantbrukare kan behöva minska, eller i
värsta fall avsluta, sin verksamhet. Stödpaketet ska ge kompensation på kort
sikt och underlätta för dessa företag i nuvarande situation med ett högre
kostnadsläge. Det är viktigt att under denna svåra tid då många lantbrukare
och växthusodlare känner oro stödja sektorn och därmed också trygga
fortsatt svensk livsmedelsproduktion i linje med målen i livsmedelsstrategin.

– Regeringen ser ett behov av att ta ansvar för branschen i den här tuffa
situationen, och därför går vi fram med ett stödpaket på en miljard i
vårändringsbudgeten, säger finansminister Mikael Damberg.

Därför föreslår regeringen ett stödpaket på en miljard kronor. Gris- och
fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats särskilt hårt av
kostnadsökningar. Därför avser regeringen att skjuta till 300 miljoner kronor
i vårändringsbudgeten för 2022 för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till
dessa sektorer.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är oroliga och får inte
ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konsekvenser för svensk
livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en viktig åtgärd, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-,
skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter,
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utöver den nedsättningen som finns idag. Detta beräknas kosta totalt ca 700
miljoner kronor. Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-,
skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de
flesta är mindre företag.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Pressträff med finansminister
Mikael Damberg och
landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg 14 februari 2022
Publicerad 14 februari 2022

I dag måndag den 14 februari håller finansminister
Mikael Damberg och landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg pressträff för att presentera budgetnyheter.

Tid: 14 februari 2022 kl. 15.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats vid
pressträffen i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Anmälningstiden har gått ut.
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Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen

Skogsprogrammets årskonferens
lockar rekordstort deltagande
Publicerad 14 februari 2022 Uppdaterad 14 februari 2022

Skogsfrågorna ligger högt på den politiska agendan.
Många aktuella skogsfrågor står på programmet när
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjuder in
till nationella skogsprogrammets årskonferens. På
konferensen deltar från regeringen även klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll samt EU-minister Hans
Dahlgren.
Det stora intresset för skogsfrågorna avspeglas i att ett rekordstort antal
deltagare anmält sig till skogsprogrammets årskonferens som hålls måndag
den 14 februari i digitalt format. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
inleder med en fördjupad bild av arbetet framåt med skogsfrågorna.

– Alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder ska tas tillvara. Vi ska
öka takten i klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i hela landet.
Skogen och skogspolitiken är centrala i dessa prioriteringar, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

EU-frågorna och annan omvärldsanalys kommer att diskuteras på hög nivå.
Torbjörn Haak som är biträdande myndighetschef vid Sveriges EU-
representation i Bryssel deltar, liksom EU-kommissionens Humberto
Delgado Rosa, direktör från DG Environment.

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier och skogsprogram för
att bidra till det nationella skogsprogrammet. Idag finns 14 regionala
strategier och 7 regionala handlingsplaner Flera exempel kommer att
presenteras och diskuteras.
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Vikten av att ha flera perspektiv tydliggörs i den avslutande ministerpanelen
där landsbygdsministern diskuterar med sina ministerkollegor klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll och EU-minister Hans Dahlgren.

– Vi har ett gemensamt ansvar att se till att skogens fulla potential tas tillvara
i klimatomställningen. Samtidigt ska vi säkerställa att skogen finns kvar för
kommande generationer, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Skogen är vårt bästa verktyg för att kunna ställa om och fasa ut det fossila.
Skogen har en central roll i klimatarbetet, både som kolsänka och som en
källa till hållbart producerade råmaterial som ersätter fossilbaserade
produkter, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Det finns ett stort intresse i Bryssel för det svenska skogsbruket och
skogen i arbetet för en hållbar utveckling och i klimatarbetet - vi måste
vinnlägga oss att bidra till en bred och ökad gemensam förståelse baserad på
fakta. Det kommande svenska ordförandeskapet 2023 ska vi ta vara på,
också med de förtecknen, säger EU-minister Hans Dahlgren.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strängare straff vid brott mot djur
Publicerad 14 februari 2022 Uppdaterad 14 februari 2022

Den 1 juli i år kommer en ny straffbestämmelse om
grovt djurplågeribrott införas för de allvarligaste fallen av
brott mot djur.
Regeringen lämnade i oktober förra året en proposition till riksdagen med
förslag om strängare straff och mer effektiva sanktioner vid brott mot djur. I
propositionen föreslår regeringen att det ska införas ett nytt grovt
djurplågeribrott i brottsbalken, med en straffskala på fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år.

– Jag är glad för att regeringens förslag nu blir verklighet. Sverige har en
modern och stark djurskyddslagstiftning som ställer höga krav på djurhållare.
Men i de fall djur utsätts för brott eller då djurhållare inte lever upp till
kraven som ställs för att skydda djuren, behöver samhället kunna gripa in
med kraftfulla och snabba sanktioner, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Regeringen föreslår bland annat också att djurskyddskontrollmyndigheterna
ska få besluta om sanktionsavgifter i vissa fall, för att även mindre allvarliga
överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion.
Sanktionsavgifterna ska vara minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Förslagen debatterades i riksdagen den 2 februari och riksdagen röstade då ja
till regeringens förslag. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli i
år.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Näringsdepartementet

Ett modernare straffrättsligt skydd
mot hemfridsbrott och olaga
intrång
Publicerad 10 februari 2022

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att skyddet mot
hemfridsbrott och olaga intrång ska moderniseras och
stärkas. Förslagen innebär bland annat att straff‐
skalorna för brotten skärps och att det klargörs att
tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar
gårdsplaner.
Bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång har inte ändrats sedan
brottsbalken infördes 1965. Förändringar har sedan dess skett i samhället
som lett till att lagstiftaren ser allvarligare på integritetskränkande brotts‐
lighet mot enskilda. Att stärka skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång
är ett led i regeringens arbete mot våld i nära relationer. Brotten förekommer
också inom ramen för den brottsliga djurrättsaktivismen och i det samman‐
hanget har frågor väckts bland annat om straffskyddets omfattning.

Lagrådsremiss: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och
olaga intrång

– Människors skydd av hem och integritet måste värnas. Förslagen är en
viktig del i regeringens arbete för att öka tryggheten hos de utsatta i
samhället, inte minst för de som utsätts för våld, hot och trakasserier i nära
relationer, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

– Även om de brottsaktiva djurrättsaktivisterna är få till antalet orsakar de
stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget även‐
tyrar dessutom det viktiga arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa
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organisationer och djurhållare utför, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

I lagrådsremissen föreslås att straffbestämmelserna moderniseras språkligt
och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar
gårdsplaner. Regeringen föreslår också att maximistraffet för brott av
normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare föreslås sär‐
skilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång och
att straffskalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse
i lägst sex månader och högst tre år. För att ge ledning för när ett brott ska
anses vara grovt föreslås att det i lagen införs omständigheter som särskilt
ska beaktas vid bedömningen. Det kan exempelvis handla om inbrott eller
om gärningar som har innefattat våld, hot eller skadegörelse. I lagråds‐
remissen föreslås också att försök, förberedelse och stämpling till grovt hem‐
fridsbrott och grovt olaga intrång straffbeläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ministrar diskuterar återstart och
vaccinationsvecka med
Besöksnäringsrådet
Publicerad 10 februari 2022

Idag träffar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
representanterna i Besöksnäringsrådet. På agendan
står diskussioner kring återstarten efter pandemin,
vaccinationsveckan och nationella strategin för hållbar
turism och växande besöksnäring.
Besöksnäringen är en viktig jobb- och integrationsmotor som i flera
avseenden bidrar till regeringens prioriterade områden – att bryta
segregationen, driva på klimatomställningen och skapa jobb och välfärd i
hela landet.

– Investeringsviljan och framtidstron som beror på klimatomställningen i
industrin skapar också nya möjligheter för besöksnäringen. Vi ska samarbeta
på bred front för att utveckla attraktiva platser för både besökare, boende
och övrigt näringsliv i hela landet, säger näringsminister Karl-Petter
Thorwaldsson.

– Besöksnäringen har ett stort värde och skapar sysselsättning i hela Sverige.
Från Abisko till Österlen. Många är vi som vill uppleva våra vackra fjäll,
kuster och pulserande städer, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Rådet kommer under torsdagens möte också att diskutera och bidra med
tankar samt inspel på hur man kan nå ut med information i olika kanaler
under nationella vaccinationsveckan som genomförs under vecka 11.
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Besöksnäringsrådet inrättades av regeringen förra året för regelbunden
dialog med näringens arbetsgivar- och fackliga representanter. Rådet syftar
till att samla berörda aktörer för tematiska samtal och organiseras av
Regeringskansliet i nära samarbete med Svensk Turism.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förstärker svensk
livsmedelsproduktion
Publicerad 07 februari 2022

Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ska
bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och
hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Jordbruksverket
får i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i
vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn.
Myndigheten får även i uppdrag att analysera dagens
fiskberedning.
Vildsvinspaketet, som är en del av den nationella livsmedelsstrategins andra
handlingsplan, utvidgas. Från att utlysa medel för att öka mängden
vildsvinskött i offentlig sektor till att även omfatta den privata sektorn.

– Intresset för kött från vildsvin ökar. För att förstärka den positiva trenden
utvidgar vi nu Jordbruksverkets uppdrag till att även främja en ökad
konsumtion inom den privata sektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.

Uppdraget om fiskberedning handlar om att Jordbruksverket tillsammans
med berörda fiskerinäringar ska analysera och sammanställa dagens
fiskberedning och deras mottagningskapacitet samt identifiera hinder och
utvecklingsbehov. Detta syftar till att öka kunskapen av helhetsperspektivet
kring fisket, vattenbruket, beredningsindustrin samt samtliga förädlingssteg
till marknad och konsument.

– Fiskberedningen utgör en viktig infrastruktur för fiskerinäringen,
livsmedelsberedskapen och utvecklingen av en växande blå bioekonomi,
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säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen skjuter till 1 miljon kronor till Jordbruksverket för mer resurser
till handläggning av livsmedelsexportärenden som innebär att nya marknader
för livsmedels- och jordbruksprodukter kan öppnas. Jordbruksverket har
sedan tidigare i uppdrag att utveckla arbetet med exportgodkännanden för
svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export.

– En ökad livsmedelsexport är en fortsatt prioriterad del av genomförandet
av livsmedelsstrategin. En ökad global marknadsandel är viktigt för att på
sikt öka svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsministern Anna-
Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern diskuterar
hanteringen av fågelinfluensa med
myndigheter och
branschföreträdare
Publicerad 04 februari 2022

Flera utbrott av fågelinfluensa har påvisats hos svenska
djurhållare under hösten och vintern. Fågelinfluensan
har samtidigt påvisats hos vilda fåglar i större
utsträckning än samma period föregående år.
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjuder
idag därför in Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svensk Fågel och
Svenska Ägg till ett digitalt möte.
– Nu är det rätt läge att sätta sig ner med berörda aktörer, hämta andan och
undersöka ytterligare möjligheter att stärka det förebyggande arbetet hos
både producenter och myndigheter. Syftet med dagens möte är att vi
tillsammans ska hitta bra vägar till att exempelvis stärka det förebyggande
smittskyddsarbetet och biosäkerheten på gårdsnivå, säger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg.

Under hösten och vintern har fågelinfluensa konstaterats runtom i södra
Sverige. I dagsläget finns inga nya fall på tamfågel inrapporterade. Samtidigt
meddelar Jordbruksverket att faran inte är över och att smittan fortfarande
cirkulerar bland vilda fåglar. Antal fynd av högpatogen fågelinfluensa hos
vilda fåglar i Sverige är högre hittills under säsongen 2021–2022 jämfört med
motsvarande period 2020–2021. SVA bedömer att det finns en risk att
utbrott hos tamfåglar ökar under kommande månader för att nå en kulmen
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under februari-mars.

– Det är mycket angeläget att vi fortsatt arbetar tillsammans för att hålla
smittan under kontroll, och jag vill rikta ett stort tack till Sveriges
myndigheter och djurhållare som arbetar hårt med detta. Jag ser fram mot att
aktivt få delta i diskussionen med berörda aktörer för att hitta sätt att
fortsätta samarbetet på bästa möjliga vis och därigenom minska risken för
smittspridning, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt förordnande för
Skogsstyrelsens generaldirektör
Publicerad 03 februari 2022 Uppdaterad 03 februari 2022

Det nuvarande förordnandet för Skogsstyrelsens
generaldirektör och chef Herman Sundqvist löper till
och med den 24 februari 2022. Regeringen har idag
beslutat att förlänga hans anställning till och med den
28 februari 2025.
Herman Sundqvist tillträdde tjänsten som generaldirektör 2016.

– Skogsstyrelsen har viktiga frågor att hantera framöver. Skogspolitikens två
jämställda mål om produktion och miljö ska samspela med regeringens
politiska prioriteringar inom klimatomställningen och skapa jobb i hela
landet. Herman Sundqvist är med sin kompetens och erfarenhet viktig för
detta uppdrag, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Herman Sundqvist har inkommit med en anmälan om bisyssla där han
deklarerar att han kommer att hålla sitt eget skogsbruk vilande, utöver redan
ingångna kontrakt, under den tid han är generaldirektör.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om ytterligare
bidrag till Svenska
Jägareförbundet
Publicerad 03 februari 2022 Uppdaterad 03 februari 2022

Regeringen har under de senaste åren beslutat om
vissa förändringar angående utbetalning av medel ur
viltvårdsfonden. För att Svenska Jägareförbundet under
en övergångsperiod ska kunna ombesörja viktiga
viltvårdsåtgärder har regeringen idag beslutat att tilldela
förbundet ytterligare bidrag.
– Regeringen är mån om en välfungerande viltvård i landet. För att
säkerställa att viktiga viltvårdsåtgärder utförs beviljar regeringen Svenska
Jägareförbundet ytterligare bidrag ur viltvårdsfonden, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I början av 2021 beslutade regeringen om förändringar angående
viltvårdsfonden. Enligt uppdrag från regeringen genomför Naturvårdsverket
nu upphandlingar av vissa viltvårdsåtgärder som tidigare var en del av
Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Upphandlingarna ska vara
klara till den 1 juli 2022.

Regeringen beslutade i september om ett flerårigt organisationsbidrag till
Svenska Jägareförbundet för att förbundet fortsatt ska kunna leda delar av
jakten och viltvården i landet. Förbundet tilldelades även ett
verksamhetsbidrag för att kunna ombesörja vissa viltvårdsåtgärder under
övergångsperioden. Svenska Jägareförbundet har därefter ansökt om ändring
av regeringens beslut i denna del, vilket regeringen idag beviljar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger
verksamhetsbidrag till
Skärgårdarnas Riksförbund
Publicerad 27 januari 2022 Uppdaterad 27 januari 2022

Det civila samhällets organisationer är en värdefull kraft
i landsbygds- och regional utveckling. Skärgårdarnas
Riksförbund arbetar för en levande skärgård i
kustområden och på öar. I syfte att fortsatt bidra till att
stödja insatser som förbättrar möjligheterna för fler att
bo och verka i skärgårdsområden har regeringen idag
beviljat Skärgårdarnas Riksförbund verksamhetsbidrag
med 5 475 000 kronor för åren 2022–2024.
– Regeringen ser mycket positivt på det arbete som Skärgårdarnas
Riksförbund gör för att utveckla arbete, boende, service och miljö för
boende och besökare i våra skärgårdar och på våra öar, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det civila samhällets organisationer är en värdefull kraft i
landsbygdsutveckling och regional utveckling. Det har regeringen poängterat
i en tidigare proposition (En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder –
för ett Sverige som håller ihop) liksom i en skrivelse (Nationell strategi för
hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030). Regeringen anser att
Skärgårdarnas Riksförbund bedriver ett betydelsefullt arbete för att
synliggöra skärgårdarnas och öarnas särskilda förutsättningar och
möjligheterna att bo, verka och leva i hela landet.

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas Riksförbund bidrag sedan 1998,
senast för perioden 2019–2021 med 5 475 000 kronor. Nu beviljas
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organisationen verksamhetsbidrag med ytterligare 5 475 000 kronor för åren
2022–2024.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg deltar vid tysk
landsbygdskonferens
Publicerad 26 januari 2022 Uppdaterad 26 januari 2022

Den 26 - 27 januari genomför det tyska
jordbruksministeriet sin årliga
landsbygdsutvecklingskonferens - Forum for the Future
of Rural Development. Landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg medverkar digitalt vid årets konferens som
går under temat den ideella sektorns roll i
landsbygdsutveckling och där Sverige i år är
partnerland.
Efter onsdagens öppnande av konferensen deltar landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg i samtal med sin tyska ministerkollega Cem Özdemir samt
vid det seminarium som Sverige som partnerland genomför.
Landsbygdsministern kommer under seminariet att lyfta upp Sveriges
landsbygder och den svenska landsbygdspolitiken.

– Vi är glada att medverka som partnerland till den tyska konferensen. Det är
viktigt att vi utbyter erfarenheter om hur vi på bästa sätt möter de
utmaningar som finns på landsbygderna men också tar tillvara på de
möjligheter som finns. Civilsamhället engagemang är en viktig kraft för att
driva på utvecklingen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inleder
sakråd om framtida
jordbrukspolitiken
Publicerad 26 januari 2022 Uppdaterad 26 januari 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
inledningstalar idag på sakråd om den framtida
jordbrukspolitiken. Vid mötet kommer regeringens
förslag till strategisk plan för den gemensamma
jordbrukspolitiken 2023–2027 att presenteras och
diskuteras.
– Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett
konkurrenskraftigt jordbruk. Jag är därför glad över att vi nu har en
strategisk plan som ger oss goda förutsättningar att nå livsmedelsstrategins
mål samtidigt som vi ökar ambitionerna inom miljö- och klimatområdet och
fokuset på unga och aktiva jordbrukare, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg.

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en
avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila
samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. När sakråd rör frågor
som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd kompletterar andra
former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fiskerättigheter ska utredas vidare
Publicerad 21 januari 2022

Regeringen har uppdragit åt Havs- och
vattenmyndigheten att ta fram en fördjupad analys av
överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter
bottenlevande arter. Myndigheten har tidigare föreslagit
att införa ett system med fleråriga fiskerättigheter men
samtidigt lyft fram ett antal frågor som behöver utredas
vidare. Myndigheten får därför i uppdrag att närmare
beskriva hur olika möjligheter och risker bäst kan
hanteras, och analysen ska redovisas i januari 2023.
I det svenska fisket efter bottenlevande arter (exempelvis torsk, havskräfta
och räka) finns i dag möjligheter för yrkesfiskare att genom byten eller
handel överföra fiskemöjligheter mellan sig på årsbasis. Systemet innebär en
större flexibilitet för den enskilde fiskaren att till exempel hantera olika
bifångster och kan säkerställa att svenska kvoter nyttjas mer rationellt. Havs-
och vattenmyndigheten har i ett tidigare regeringsuppdrag föreslagit att dessa
individuella fiskerättigheter ska gälla över flera år, så som i dag är fallet i det
så kallade pelagiska fisket efter sill, makrill och skarpsill med mera.

Havs- och vattenmyndigheten har pekat på flera fördelar med en längre
giltighetstid på fiskerättigheterna, däribland möjligheter till förenklat
regelverk, ökad lönsamhet för företagen och bättre incitament för
investeringar. Samtidigt finns det flera frågor som enligt myndigheten
behöver utredas vidare, inte minst hur ett system kan ta hänsyn till
småskaligt kustnära fiske. Eventuella effekter på fiskbestånden och på lokala
landningar är andra exempel på frågor som myndigheten nu får i uppdrag att
titta närmare på.

– Detta är en viktig fråga för fiskenäringen och för fiskets framtid. För att
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regeringen ska kunna ta ställning är det centralt med ytterligare analysarbete,
i nära dialog med fiskets organisationer och andra berörda intressenter, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fisket ska regleras i fler skyddade
områden
Publicerad 21 januari 2022

Regeringen har lämnat ett uppdrag till Havs- och
vattenmyndigheten att ta fram rekommendationer om
fiskeregleringar i tolv marina skyddade områden.
Exempelvis rekommendationer om bottentrålning är ett
hot mot bevarandevärdena i dessa områden och
därmed behöver regleras. Arbetet ska ske i dialog med
andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med
intressenter. Havs- och vattenmyndigheten ska årligen
lämna en lägesrapport till regeringen med början i maj
2022.
För att reglera fisket i skyddade områden behöver Sverige tillsammans med
andra berörda EU-länder lämna rekommendationer om åtgärder till EU-
kommissionen. Regeringen har tidigare efter förslag från Havs- och
vattenmyndigheten lämnat ett antal sådana rekommendationer till
kommissionen, som för in åtgärderna i EU-lagstiftningen. Vilka typer av
fiskeregleringar som kan bli aktuella beror på vad som är skyddsvärt i de
aktuella områdena.

Beslutet kompletterar ett tidigare uppdrag som lämnades till Havs- och
vattenmyndigheten i februari 2021. Myndigheten har därmed i uppdrag att ta
fram rekommendationer om åtgärder för totalt sexton skyddade områden,
vilket är samtliga områden där ansvariga myndigheter identifierat ett behov
av ytterligare reglering av fisket.

– Det är viktigt att Havs- och vattenmyndigheten nu har ett tydligt samlat
uppdrag att ta fram rekommendationer om fiskeregleringar. Mycket har
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åstadkommits på detta område de senaste åren, och jag ser goda
förutsättningar för att ytterligare växla upp takten i arbetet, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Möjlighet att åter söka
skrotningsstöd för torskfisket i
Östersjön
Publicerad 21 januari 2022 Uppdaterad 21 januari 2022

Regeringen har beslutat om att skrotningsstödet ska
kunna sökas på nytt. Anledningen är att nollkvot för
riktat fiske efter torsk i Östersjön har ökat intresset för
skrotningsstödet. Fiskare som tidigare inte ansökt om
skrotningsstöd, får nu åter möjligheten att ansöka om
stöd för att skrota sitt fiskefartyg.
– Regeringen arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för en
konkurrenskraftig fiskenäring. Nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön
har lett till att många fiskare som har en hög beroendegrad av torskfisket inte
längre kan leva på sitt fiske. Nu är det fler som signalerar intresse att söka
stödet och därför öppnar vi upp för att skrotningsstödet ska sökas på nytt,
säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

I syfte att korrigera obalansen mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet i
Östersjön beslutade regeringen i maj 2021 att möjliggöra för fartygsägare att
ansöka om stöd för att upphöra med sin verksamhet genom skrotning av
fiskefartyget. Sista dagen för ansökan om sådant stöd var i september 2021.

Möjligheterna att bedriva fiske i Östersjön har därefter försämrats ytterligare
och branschen har signalerat ett förnyat intresse för skrotningsstöd. Villkoren
för skrotningsstödet ska vara de samma som tidigare har gällt. Dessa innebär
i huvudsak att fartyget ska ha bedrivit fiske till havs i viss omfattning under
antingen 2017 och 2018 eller 2019 och 2020 och att det ska vara registrerat
som aktivt.
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Ytterligare förutsättningar för stöd är bland annat att ägaren till det fartyg
som ska skrotas inte har ägt eller haft fiskelicens för något annat fiskefartyg
som är 8 meter eller längre sedan den 31 december 2020

Jordbruksverket är handläggande myndighet för stöd inom ramen för havs-
och fiskeriprogrammet och därmed också för skrotningsstödet. Ansökan om
stöd ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 april i år.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inviger
Sveriges första proteinfabrik
Publicerad 19 januari 2022 Uppdaterad 19 januari 2022

Onsdag den 19 januari inviger landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg Sveriges första proteinfabrik.
Proteinfabriken i Bjuv ska erbjuda helsvenska proteiner
från baljväxter som vuxit, förädlats och packats i
Sverige. Anläggningen är ett viktigt bidrag till en ökad
svensk hållbar livsmedelsproduktion i linje med
regeringens livsmedelsstrategi.
Det finns en stor efterfrågan på svenskproducerade och växtbaserade
produkter, både nationellt och på exportmarknaden. Här har Sverige en stor
möjlighet att ta en unik position.

– Vi ska bygga ett hållbart samhälle, vilket kräver ett hållbart
livsmedelssystem. Forskning och innovation lägger grunden för Sveriges
hållbara omställning. Proteinfabriken i Bjuv är ytterligare ett exempel på den
spännande utvecklingen inom det svenska livsmedelssystemets forsknings-
och innovationslandskap, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Livsmedelsstrategin presenterades 2017 och regeringen har lanserat en
handlingsplan i tre delar, där flertalet av satsningarna löper till 2025.

I samband med invigningen deltar landsbygdsministern i ett panelsamtal
tillsammans med representanter för bland annat forskning,
livsmedelsindustri, dagligvaruhandel och primärproduktion.

– En ökad försörjning av svenskproducerade växtproteiner ligger helt rätt i
tiden. Ett hållbart livsmedelssystem bidrar till att vi kan öka svensk
livsmedelsproduktion och fortsätta exportera livsmedel av hög kvalitet, säger

https://www.regeringen.se/


landsbygdsministern.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder årets
första skogsprogramråd
Publicerad 13 januari 2022 Uppdaterad 13 januari 2022

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg leder idag
årets första programrådsmöte för det nationella
skogsprogrammet. Centrala skogspolitiska frågor står
på dagordningen.
Vid mötet kommer skogspropositionen samt skogsprogrammets nuvarande
handlingsplan att presenteras och diskuteras.

– Alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder ska tas tillvara. Vi ska
öka takten i klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i hela landet.
Skogen och skogspolitiken är centrala i dessa prioriteringar för regeringen.
Skogsprogrammet har här en viktig nyckelroll i genomförandet, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Programrådet är rådgivande till landsbygdsministern och bidrar till
genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Aktörer från olika delar i
samhället deltar i programrådet med syftet att skogen ska bidra till jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Max Ney.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utbildningssatsning för fler
veterinärer
Publicerad 29 december 2021 Uppdaterad 29 december 2021

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Utbildningsplatserna för att bli veterinär och
djursjukskötare utökas i syfte att stärka djursjukvården. I
regleringsbrevet framgår också att det svenska
hyresbidraget höjs till den nordiska institutionen
NordGen i Alnarp, för att bidra till arbetet med att bevara
och nyttja mångfalden hos grödor, med mera.
Regeringen satsar på att öka utbildningsplatserna för veterinärer och
djursjukskötare.

– Tillgången till djursjukvård är viktig för många djurägare, både privat och
för företag. Den nya satsningen vid SLU kommer att bidra till förbättrad
tillgång och regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen noga, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

SLU ska redovisa en tidplan för utbyggnadstakten gällande utbildningen av
veterinärer och djursjukskötare. I dagsläget antar SLU årligen cirka 100
studenter till utbildningen för veterinärer och cirka 100 studenter till
utbildningen för djursjukskötare. När satsningen är fullt utbyggd är målet att
ytterligare 40 veterinärer och 20 djursjukskötare ska utbildas varje år.
Satsningen på detta är 37,5 miljoner kronor och ökar därefter årligen, till 71
miljoner kronor från och med 2027.

SLU utbildar till många yrken som har stor betydelse i klimatomställningen.
Kompetens och kompetenshöjning är också väsentligt för att värna välfärden
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och jobben. I regleringsbrevet framgår att 12.600 helårsstudenter ska
utbildas på grund- och avancerad nivå vid SLU 2022-2024, vilket är en
utökning med 600 studenter jämfört med nuvarande treårsperiod.

Förutom satsningen på ökat antal studenter i de gröna näringarna satsar
regeringen också på att det nordiska arbetet med en gemensam genbank och
kunskapscenter för genetiska resurser. Det svenska hyresbidraget till den
nordiska institutionen NordGen i Alnarp höjs med 3,8 miljoner kronor.
NordGen har under lång tid varit i behov av ett nytt hus som uppfyller
moderna arbetsmiljökrav och Akademiska Hus bygger därför ett nytt hus åt
NordGen på SLU, Campus Alnarp. Huset beräknas vara inflyttningsklart i
början av 2022.

– Jag är glad och stolt över att Sverige kan bidra till det nordiska samarbetet
med ett nytt och ändamålsenligt hus åt NordGen, säger landsbygdsministern.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges nya regionalstödskarta
2022–2027
Publicerad 27 december 2021 Uppdaterad 27 december 2021

Främjande av regional utveckling och
näringslivsutveckling är en prioriterad fråga för
regeringen som har fattat beslut om en nationell
indelning av Sveriges nya regionalstödskarta.
Stödkartan består av tre stödområden med olika
stödnivåer för regionalt investeringsstöd.
– En ny regionalstödskarta som både omfattar landsbygdsområden i Sveriges
norra och södra delar och höjda stödnivåer innebär förbättrade möjligheter
till en hållbar utveckling i Sveriges regioner och landsbygder, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I Sveriges nya regionalstödskarta ingår samma kommuner som tidigare och
därutöver har ytterligare ett antal kommuner inkluderats. Detta innebär att
fler landsbygdsområden i Sveriges sydliga delar omfattas.

Genom stödkartan kan berörda regioner och Tillväxtverket bevilja regionalt
investeringsstöd till företag för verksamhet som bedöms få betydelse för
näringslivets utveckling. Jämfört med tidigare stödnivåer så höjs taket för
stödnivån med 5 procentenheter i stödområde 1 (tidigare A) respektive
stödområde 2 (tidigare B). Regeringen ser det som viktigt att kunna lämna
stöd till företag som har betydelse för näringslivsutveckling i regionerna.

Kommissionen godkände regeringens förslag till Sveriges regionalstödskarta
för perioden 2022–2027 den 15 december 2021.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen möjliggör licensjakt på
gråsäl och knubbsäl
Publicerad 22 december 2021 Uppdaterad 22 december 2021

Regeringen har beslutat om ändringar i
jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att
besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl.
Möjligheten att besluta om licensjakt bidrar till en mer
ekosystembaserad förvaltning av sälpopulationerna.
De växande sälpopulationerna medför konsekvenser för fiskbestånden och
kustfisket. Sälarna påverkar fisket negativt genom att de förstör eller tar fisk
ur fiskeredskapen. Utöver att sälarna konsumerar fisk så bär de på en parasit
som påverkar framförallt torskens kondition och levnadsvillkor negativt.

– Situationen för flera fiskbestånd runt Sveriges kuster är allvarlig. Sverige
behöver därför ta ett helhetsgrepp och se över alla våra verktyg för att
möjliggöra återhämtning av bestånden. Regeringen ger därför
Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl,
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det finns i dag livskraftiga populationer av gråsäl i Östersjön samt knubbsäl i
Skagerack och Kattegatt och arterna bedöms ha gynnsam bevarandestatus
enligt EU:s art- och habitatdirektiv, det gäller dock inte den avgränsade
knubbsälspopulationen i Kalmarsund.

Regeringen beslutade 2019 att tillfälligt införa möjlighet för
Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl. Jakten har vetenskaplig
utvärderats av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket och
myndigheterna föreslår att licensjakt fortsatt bör vara möjligt.

Förutsättningar för att licensjakt ska kunna tillåtas är att det inte finns någon
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annan lämplig lösning, att jakten inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatusen hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde, att den är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek
och sammansättning och ske selektivt och under strängt kontrollerade
förhållanden.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2022.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på effektiva strukturer för
validering av kunskaper och
kompetenser på regional nivå
Publicerad 20 december 2021 Uppdaterad 20 december 2021

Validering av arbetstagares kunskaper och
kompetenser är ett viktigt verktyg för en fungerande
kompetensförsörjning och därmed för att nå hållbar
regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Regeringen ger därför Tillväxtverket och Myndigheten
för yrkeshögskolan i uppdrag att i samverkan med
Arbetsförmedlingen stödja och utveckla effektiva
strukturer för validering på regional nivå 2022–2024.
Ambitionen med satsningen är att alla regioner ska ha
fungerande strukturer för validering när uppdraget är
slut.
I regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela
landet 2021–2030 framgår att en väl fungerande kompetensförsörjning
möjliggör den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en
hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det framgår
även att arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet behöver öka
mot bakgrund av strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och att
validering är ett viktigt verktyg för detta.

– Den regionala nivån erbjuds nu goda förutsättningar att utveckla
valideringen som är ett viktigt verktyg i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt bidrar den regionala nivån till det
nationella målet att öka antalet genomförda valideringar, säger
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landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Uppdraget från regeringen innebär bland annat att regionerna och Gotlands
kommun ska erbjudas möjlighet att ansöka om medel från Tillväxtverket för
att under en treårsperiod utveckla och etablera effektiva strukturer för
validering på regional nivå.

Tillväxtverket får använda högst 21 000 000 kronor för genomförande av
uppdraget under 2022. Regeringen beräknar att ytterligare 21 000 000
kronor per år kommer att avsättas för samma ändamål 2023 och 2024. De
län som bedöms ha störst behov ska prioriteras.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statsbidrag till gles- och
landsbygdskommuner 2022–2024
Publicerad 20 december 2021 Uppdaterad 21 december 2021

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda
utmaningar som påverkar deras utvecklingskapacitet. I
syfte att stärka dessa kommuner har regeringen
beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor
årligen per kommun under perioden 2022–2024 till 39
kommuner med särskilda geografiska och demografiska
utmaningar.
– Det är av stor vikt att kommunernas förutsättningar att utveckla
företagsklimat och näringsliv stärks i ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
Våra erfarenheter av tidigare insatser i dessa kommuner är mycket positiva,
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 

De utmaningar som de aktuella kommunerna står inför handlar bland annat
om sårbara näringslivsstrukturer, negativ befolkningsutveckling, långa
avstånd till kunder och leverantörer samt glesa servicestrukturer.

Statsbidraget som regeringen nu ger till 39 gles- och landsbygdskommuner
under perioden 2022-2024 är en satsning inom ramen för regeringens
landsbygdspolitik. Det var ett av förslagen som presenterades i propositionen
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop.

Regeringen har tidigare beslutat om totalt 300 000 000 kronor till satsningen
och ger nu ytterligare stöd till utveckling av företagsklimat och näringsliv i
dessa kommuner.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt verksamhetsbidrag till
Hela Sverige ska leva
Publicerad 17 december 2021 Uppdaterad 17 december 2021

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har som mål
att skapa balans mellan stad och land genom att bidra
till utveckling i hela landet på ett kreativt och spännande
sätt. Regeringen har beviljat Hela Sverige ska leva
verksamhetsbidrag med 46 500 000 kronor för åren
2022–2024.
– Regeringen ser mycket positivt på det arbete som Hela Sverige ska leva gör
för det civila samhället i hela landet. Det civila samhällets organisationer är
en värdefull kraft i landsbygdsutveckling och regional utveckling, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en värdefull kraft när det gäller
att samla och mobilisera det civila samhällets aktörer på såväl nationell som
regional och lokal nivå. Organisationen har varit verksam sedan slutet av
1980-talet och fungerar som en plattform för utveckling, nätverkande och
samverkan för lokal utveckling.

Det civila samhället spelar en betydande roll för utvecklingen på
landsbygderna. Det har regeringen poängterat i en tidigare proposition liksom
i en skrivelse om en nationell strategi för hållbar utveckling. Det krävs en
sammanhållen politik för att främja Sveriges landsbygder och regeringen
anser att det civila samhället ger viktiga bidrag till den regionala och lokala
utvecklingen.

Regeringen har beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bidrag
sedan 1987, senast för perioden 2019–2021 med 46 500 000 kronor.
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Nu beviljas organisationen verksamhetsbidrag med 46 500 000 kronor för
åren 2022–2024.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En jordbrukspolitik för fler gröna
jobb, ökad livsmedelsproduktion
och ökade ambitioner inom miljö-
och klimatområdet
Publicerad 16 december 2021 Uppdaterad 16 december 2021

Hur framtidens jordbruk ska se ut och växa är en viktig
fråga för regeringen som idag har fattat beslut om
förslaget till Sveriges strategiska plan för
jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027.
Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara
förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler
gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och
klimatområdet.
En reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik träder i kraft 2023 och
varje medlemsland ska kopplat till detta ta fram en strategisk plan för att
beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.

– Fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och ökade ambitioner inom
miljö- och klimatområdet är fokus när regeringen idag har fattat beslut om
den strategiska planen. Planen banar väg för fortsatt intensivt arbete för en
främjad jordbruksnäring, och kommer att göra det tydligare och enklare för
våra jordbrukare att både söka stöd och följa regler, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Ett viktigt mål för den strategiska planen är att bidra till att den nationella
livsmedelsstrategins mål kan nås. En ökad livsmedelsproduktion i linje med
strategin kommer leda till fler gröna jobb i livsmedelskedjan och bidra till
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hållbar utveckling i hela landet. I regeringens arbete med den strategiska
planen har det också varit viktigt att förenkla stödsystemen och att höja
ambitionen inom miljö- och klimatområdet.

Arbetet med att skapa enklare stödsystem och regelverk samt att
åstadkomma en mer fokuserad politik har lett till att vissa av dagens
stödformer från och med 2023 kommer att hanteras nationellt istället för att
ingå i den strategiska planen. Exempel på sådana kommande nationella
stödformer med nationell finansiering är stöd till bredband, kommersiell
service och rovdjursavvisande stängsel.

Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor, där cirka 45
miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är
svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen cirka 4,3 miljarder
kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i
Sveriges landsbygder under samma period, dvs. totalt för åren 2023-2027.

Nästa steg är att den strategiska planen ska godkännas av kommissionen.
Avsikten är att stöd och ersättningar kommer att vara möjliga att söka från
2023.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan:
Landsbygdsministern presenterar
Sveriges jordbrukspolitik
Publicerad 15 december 2021 Uppdaterad 15 december 2021

Torsdag den 16 december bjuder landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg in till pressträff på Lovön i
Ekerö för att berätta om regeringens strategiska plan för
den nya jordbrukspolitiken 2023-2027.

Tid: 16 december 2021 kl. 11.00
Plats: Lovö prästgård 1, Drottningholm. Pressträffen webbsänds även på
regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Journalister som vill närvara fysiskt anmäler sig via e-post till Julia Emnell
(se kontaktuppgifter nedan). 

Journalister som inte har möjlighet att närvara fysiskt har möjlighet att boka
telefonintervju med statsrådet efter pressträffen genom pressekreterare Max
Ney.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om att kartlägga och
analysera tillgången till kemikalier
för vattenrening
Publicerad 09 december 2021 Uppdaterad 09 december 2021

Regeringen har idag fattat beslut om att ge
Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och
analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. I
analysen ingår även att titta på de varuflöden och
transport- och lagringsförutsättningar som finns för
kemikalierna.
Analysen ska identifiera möjliga åtgärder för en effektiv och hållbar tillgång
och för att minska sårbarheter relaterade till eventuella framtida
bristsituationer.

Ett antal olika kemikalier behövs för att producera dricksvatten och för att
rena avloppsvatten innan det släpps ut. När leveranskedjorna inledningsvis
inte fungerade som normalt under covid-19-pandemin tydliggjordes
sårbarheter gällande den löpande tillgången till reningskemikalier. För
närvarande råder det ingen brist avseende kemikalier för vattenrening, men
om det uppstår störningar i leveranskedjorna skulle det kunna leda till en
brist. Regeringen vill förstärka det förebyggande arbetet genom detta
uppdrag.  

I genomförandet av uppdraget kommer Naturvårdsverket, Livsmedelsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kommerskollegium att
kunna bidra.

Kemikalieinspektionen ska delredovisa uppdraget gällande kartläggningen av
tillgång och efterfrågan senast den 31 mars 2022 och slutredovisa uppdraget
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den 31 maj 2022.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet

Nya statssekreterare i
Regeringskansliet
Publicerad 06 december 2021

Regeringen har i dag utsett nio nya statssekreterare i
Regeringskansliet. Flera statssekreterare har tidigare
haft en anställning i Regeringskansliet.

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har utsett Mattias Landgren till statssekreterare hos
bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Finansdepartementet

Regeringen har utsett Annika Andersson Ribbing till statssekreterare hos
civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har utsett Therese Pelow till statssekreterare hos
finansmarknadsminister Max Elger.

Infrastrukturdepartementet

Regeringen har utsett Per Callenberg till statssekreterare hos energi- och
digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Kulturdepartementet

Regeringen har utsett Nina Andersson till statssekreterare hos kulturminister
Jeanette Gustafsdotter.
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Miljödepartementet

Regeringen har utsett Anders Grönvall till statssekreterare hos klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll.

Näringsdepartementet

Regeringen har utsett Oskar Magnusson till statssekreterare hos
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Samuel Engblom till statssekreterare hos
utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har utsett Emma Ölmebäck till statssekreterare hos skolminister
Lina Axelsson Kihlblom.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringsskifte den 30 november
2021
Publicerad 30 november 2021

I dag anmälde statsminister Magdalena Andersson i
riksdagen de statsråd som ingår i regeringen.
Regeringsskiftet äger rum vid en konselj på slottet
under ledning av H.M. Konungen. Konseljen inleds
klockan 13.00.

Sveriges nya regering består av statsministern och
22 statsråd

Statsrådsberedningen

Magdalena Andersson, statsminister

Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister

Finansdepartementet

Mikael Damberg, finansminister

Max Elger, finansmarknadsminister
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Ida Karkiainen, civilminister

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister

Kulturdepartementet

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Miljödepartementet

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Näringsdepartementet

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Socialdepartementet

Lena Hallengren, socialminister

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet



Anna Ekström, utbildningsminister

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Utrikesdepartementet

Ann Linde, utrikesminister

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor

Matilda Ernkrans, biståndsminister

Presskontakter:

Linda Romanus, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 543 61 59

Johan Ekström, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 086 32 01

Tove Kullenberg, pressekreterare till EU-minister Hans Dahlgren

Telefon: 073 842 50 59

Nadja Yusuf, pressekreterare till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark

Telefon: 073 085 00 49

Fredrik Persson, pressekreterare till bostadsminister och bitr.
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Telefon: 073 072 81 36

Mirjam Kontio, pressekreterare till finansminister Mikael Damberg

Telefon: 073 074 05 57



Simon Sätherberg, pressekreterare till finansmarknadsminister Max Elger

Telefon: 073 086 23 07

Mikael Lindström, pressekreterare till civilminister Ida Karkiainen

Telefon: 073 078 52 60

Toni Eriksson, pressekreterare till försvarsminister Peter Hultqvist

Telefon: 073 072 83 16

Jennie Zetterström, pressekreterare till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Telefon: 073 053 92 70

Sofia Brändström, pressekreterare till energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar

Telefon: 073 065 16 12

Sofie Rudh, pressekreterare till justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson

Telefon: 072 545 74 21

Per Strängberg, pressekreterare till integrations- och migrationsminister
Anders Ygeman

Telefon: 073 093 90 56

Tora Heckscher, pressekreterare till kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Telefon: 073-0935083



Håkan Gestrin, pressekreterare till klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll

Telefon: 073 038 20 42

Kajsa Loord, pressekreterare till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Telefon: 073 075 97 31

Max Ney, pressekreterare till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Telefon: 073 094 25 40

Elin Aarflot, pressekreterare till socialminister Lena Hallengren

Telefon: 073 274 23 53

Hanna Kretz, pressekreterare till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Telefon: 073 064 96 04

Anja Lindberg Sundberg, pressekreterare till utbildningsminister Anna
Ekström

Telefon: 076116 77 45

Maria Soläng, pressekreterare till skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Telefon: 072 206 19 47

Andreas Enbuske, pressekreterare till utrikesminister Ann Linde

Telefon: 076 130 58 86

Vidar Jakobinuson Lindgren, tf pressekreterare till utrikeshandelsminister
samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg



Telefon: 073 840 33 12

Darina Agha, pressekreterare till biståndsminister Matilda Ernkrans

Telefon: 073 592 85 48

 


