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En jordbrukspolitik för framtiden

• Mer miljö & klimat
• Större fokus på unga och aktiva 

jordbrukare
• Ökad svensk livsmedelsproduktion
• Mer nationell landsbygdspolitik
• Tydliga förenklingar

Foto: Simon Paulin, Stockholm
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60 mdkr över 5 år

• CAP 2023-2027 är ca 60 mdkr 
+ 4,3 mdkr i nationella stöd

• Totalbudget i samma 
storleksordning som tidigare

• 2023-2027 ca: 12 900 M/år
• 2014-2022 ca: 12 600 M/år
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CAP
60048

Nationella 
åtgärder 

4287:

Nationell 
medfinansiering 
enligt BP22 som 
kan användas i 
CAP eller nationellt



Produktion, miljö och unga i fokus
Allmänna mål i CAP på EU nivå Regeringens syn på genomförandet
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Främja en smart, motståndskraftig och 
diversifierad jordbrukssektor som 
garanterar livsmedels-försörjningen

Stödja miljövård och klimatåtgärder och 
bidra till unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål.

Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden

Vi ska öka svensk livsmedelsproduktion

Grön omställning och gröna jobb

Generationsförnyelse genom fler unga 
jordbrukare och skapa framtidens företag
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Åtgärder i strategisk plan, indikativ budget
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Miljoner kronor för 2023-2027 

Ersättning för precisionsodling planering 1 600
Ersättning för mellangröda, fånggröda och vårbearbetning 1 747
Ersättning för ekologisk produktion 3 567
Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar 282
Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 234
Ersättning för hotade husdjursraser 63
Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inkl komplement 5 769
Ersättning för fäbodar 99
Miljöersättningar från föregående program 183
Investeringsstöd för bevattningsdammar 170
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 63
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 427
Stöd till lantrasföreningar 21
Allmänt mål 2 summa 14 224

Grundläggande inkomststöd - Gårdsstöd 22 447
Nötkreatursstöd 4 537
Kompensationsstöd 7 500
Stöd till producentorganisationer frukt och grönt 324
Stöd till biodlingssektorn 60
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 3 223
Innovationsstöd inom EIP-Agri 525
Alllmänt mål 1 summa 38 616

Stöd till unga jordbrukare 1 012
Startstöd 160
Djurvälfärdsersättningar för får 263
Djurvälfärdsersättningar för kor 315
Djurvälfärdsersättningar för suggor 588
Investeringsstöd för jobb och utveckling av livsmedelskedjan 345
Stöd till Leader 1 715
Allmänt mål 3 summa 4 398

Stöd till samarbete 785
Stöd till kompetensutveckling 1 067
Tekniskt stöd 958
Åtgärder som bidrar till alla allmänna mål summa 2 810

Totalt 60 048



Förstärkningar utanför GJP
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Nationella åtgärder som kompletterar den strategiska planen
Restaurering och röjning av betesmarker och slåtterängar 55
Särskild skötsel av myrslåtterängar, samt komplementen lövtäkt och bränning 20
Rovdjurssäkra stängsel 75
Miljöinvestering och rådgivning i skog 110
Bekämpning av massförekomst av översvämningsmyggor 15
Bredband 3000
Kommersiell service 462
Kompetensutveckling inom Greppa, växtskyddscentralerna mm. 450
Kunskapsnav för animaliesektorn 100
Totalt 4287
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Främja en smart, motståndskraftig och 
diversifierad jordbrukssektor som 
garanterar livsmedelsförsörjningen

1



Åtgärder kopplade till mål 1
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• SEK – 7500 milj

Budget 5 årÅtgärd Mottagare Huvuddrag / förändring

• Jordbruk med minst 4 
hektar jordbruksmark

• Minskning med ca 25 % 
• Ökad neddragning av de högsta stödbeloppen
• (-10% över 60 000 euro)
• Inga stödrätter

• EUR – 2199 M

• EUR – 446 milj• Jordbruk med nötkreatur 
äldre än ett år

•

• Oförändrat stöd
• 13 % av direktstödskuvertet – max möjligt för Sverige 

och samma som 2015–2022
•

• Jordbruk i områden med 
sämre 
produktionsförutsättningar

• Ökade stödnivåer
• Stödnivåerna justeras för att minimera negativa 

tröskeleffekter

Kompensationsstöd

Grundläggande 
inkomststöd

Nötkreatursstöd

Pelare

1

1

2

2• SEK – 3223 miljInvesteringsstöd 
Jordbrukets 
konkurrenskraft

• Ökad totalbudget
• Stödnivån sänks från 40% till 30% (undantag för unga)
• Ökat stödtak och högre i norra Sverige

• Alla företag



Budget 5 årÅtgärd Mottagare Huvuddrag / förändring Pelare
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• Företagare anslutna till 
en producentorganisation

• Förenklade regler 
• Ökade möjligheter till stöd för klimatåtgärder och 

klimatanpassning
,

• EUR – 31 milj

• Företag, 
rådgivningsorganisationer, 
myndigheter 

•

• Ökad finansiering, 
• SEK – ca 945 milj

Producentorganisationer 
- frukt och grönt

Kompetensutveckling

EIP (innovationsstöd)

Samarbete

Åtgärder kopplade till mål 1



Stödja miljövård och klimatåtgärder och 
bidra till unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål.
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SEK – 233 M 

• Aktiva jordbrukare I 
nitratkänsligt område

• Ettåriga stöd med varierande stödnivå
• Ersättningsnivå för fånggrödor +400 kr/ha, 

vårbearbetning +100 kr/ha

EUR – 130 M
EUR – 27 M 

• Aktiva jordbrukare I 
område 6-12 och 13 
(utanför LFA)  respektive 
i nitratkänsligt område

• Mellangröda 1300 kr/ha (varierar)
• Precisionsjordbruk 250 kr/ha (varierar), villkor: 

växtodlingplan+växtnäringsbalans+markkarta+gödsel-
analys+ bevuxen zon 2 m runt fältbrunnar

EUR – 12 M
EUR – 154 M 

• Aktiva jordbrukare med 
certifierad production, 
min 4 ha totalt

• Ettåriga stöd med varierande stödnivå
• Eko omst och eko prod i samma stöd
• Ersättning för djur + 100/de
• Betesmark ej underlag för stöd

SEK – 3567 M 

• Aktiva jordbrukare I 
nitratkänsligt område

• Zon begränsas till halva dagens bredd, dvs 10 m
• Lst behöver ej godkänna anp zon I förväg, max 0,1 ha, 

ersättning för anpassade zoner +7000 kr/ha 

Skyddszoner
Anpassade 
skyddszoner

Fånggrödor
Vårbearbetning

Mellangröda
Precisionsjordbruk -
planering

Ekologisk
produktion

Åtgärder kopplade till mål 2
Budget 5 årÅtgärd Mottagare Huvuddrag / förändring Pelare
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• SEK – 53 M
• SEK – 20 M 

• Jordbrukare eller
markägare som har 
anläggning på åkermark

• I princip oförändrat stöd • SEK – 282 M 

• Jordbrukare eller andra 
som sköter berörd mark

• Åtagandeplaner ersätts med grundläggande villkor o rådgivning
• Ersättning för betesmark o slåtter med allmän skötsel +550 

kr/ha,  bete med särskild skötsel +750 kr/ha 
• Myrmarker, bränning o lövtäkt ej I CAP. Inga nya markklasser.

• SEK – 5769 M

• Fäbodbruk med betesrätt
på minst 6 ha, särskild
fäbodplan upprättas av lst

• I princip oförändrat • SEK – 99 M

• Särskilt utpekade raser av
nöt, gris, fjäderfä, get och 
får, respektive föreningar för
visa raser

• Stöd till fjäderfä flyttas till ersättning för hotade raser
• Höjt stöd nöt + 500 kr/de samt försök till undantag för

får och get som kan ge + 30% 

Hotade husdjursraser
Lantrasföreningar

Skötsel av 
våtmarker och 
dammar

Betesmarker och 
slåtterängar (10 stöd)

Fäbodar och 
fäbodbete (4 stöd)

Åtgärder kopplade till mål 2
Budget 5 årÅtgärd Mottagare Huvuddrag / förändring Pelare

2

2

2

2
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• Företag • Ökad budget med ca 40%
• Myndigheter och föreningar ej lägre stödberättigade, 

hänvisas till nationella stöd

• SEK – 427 miljj

• Företag • Nya stöd med 50 resp 30% stödnivå
• Kalkfilterdiken I kombination med täckdikning på lerjord

• SEK – 63 miljj
• SEK – 170 mnkr

Investeringsstöd
vattenåtgärder, t 
ex våtmarker

Investering
kalkfilterdiken resp
bevattningsdammar

Myndigheter, kommuner, 
regioner, föreningar och 
företagKompetensutveckling

innovation och 
samarbetsprojekt

• Ökad budget för rådgiving främst biologisk mångfald
• 100 mnkr för samordnade investeringar för biologisk mf
• Stödjande funktioner för kompetensutveckling på

Jordbruksverket ej längre I CAP. 
• En budget för alla tidigare “delåtgärder”

• SEK – ca 870 milj

Åtgärder kopplade till mål 2
Budget 5 årÅtgärd Mottagare Huvuddrag / förändring Pelare
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Förbättra den 
socioekonomiska 
strukturen i 
landsbygdsområden
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Åtgärder kopplade till mål 3
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• SEK 345 milj kr

• Aktiva jordbrukare som 
uppfyller kriterier för unga 
jordbrukare

• Ökad stödnivå och 
ökad maximal areal från 90 till 200 ha

• SEK 979  milj kr

• Aktiva jordbrukare som 
uppfyller kriterier för unga 
jordbrukare

• Ökad stödnivå för heltidsföretag (300 000)
• Differentierad för heltid respektive halvtidsjordbrukare

• SEK 160 milj kr

• LAG, myndigheter, 
kommuner, regioner, 
föreningar, företag  

•

• Målsättning att täcka hela Sverige – annan offentlig 
finansiering behövs

• Vi lämnar flerfondshanteringen
• Budgetökning med 100 mnkr/år

• SEK 1 715 milj kr

• Mikroföretag i livsmedelskedjan
• SME inom livsmedelsförädling
• Jordbruk som investerar i 

diversifiering

• En sammanslagning av två åtgärder i LBP
• Fokus på hela livsmedelskedjan
• Stöd medges även om den diversifierade verksamheten 

bedrivs i ett separat bolag

Investeringsstöd 
för diversifiering 
och utveckling av 
livsmedelskedjan

Unga jordbrukare 

Startstöd

Leader

Budget 5 årÅtgärd Huvuddrag / förändring Pelare
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Åtgärder kopplade till mål 3
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• Ökad fokus på livsmedelsproduktion och besöksnäring
• Administrativa förenklingar 

• 530 milj krKompetensutveckling

samarbete

New farmersDjurvälfärdsersättningar 
mjölkkor, suggor och får

• Myndigheter, kommuner, 
regioner, föreningar, 
företag, offentliga och 
privata rådgivningstjänster

• Djurhållare som följer 
villkoren

• Ökad ersättning till samtliga djurslag • 1166 milj kr



2023

Regeringsbeslut 
om förslag till SP 
16 dec 2021

Preliminär tidsplan för arbetet med SP
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Komplett SP-
dokumentet utformas
Q4 2021

BP22 med budget för 
perioden 2023-2027 
till RD 20 sep 2021

GB av komplett SP-
dokument avslutas 
6 dec 2021

Överlämning av 
SP till KOM 16-31 
dec 2021

2021 2022

Synpunkter från 
KOM 1 apr 2022

SE besvarar 
synpunkterna ca 
1 jun 2022

KOM godkänner 
SP 1 sep 2022

SP börjar gälla 
1 jan 2023
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