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Jordbruksverkets ansvarsområden

• Jordbruk 

• Djurhälsa och djurskydd

• Växter, mark och vatten

• Miljö- och klimatfrågor kopplade till 
jordbruksproduktionen

• Handel- och marknadsfrågor

• Landsbygdsutveckling inom ramen 
för landsbygdsprogrammet

• Distriktsveterinärerna

• Fiske och vattenbruk
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Jordbruksverkets prioriteringar

• Utbetalningar i tid

• Livsmedelsstrategin

• CAP – den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

• Det goda 
kontrollmötet
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Förutsättningar

→ Större delen av vår verksamhet styrs och påverkas 
av EU-lagstiftning

→ Länsstyrelserna har stor del i genomförandet av 
våra uppgifter

→ Vi jobbar nära flera andra myndigheter som också 
har ansvar inom vår sektor
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En livsmedels-
strategi för 
Sverige
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Logiken

• Befolkningen ökar globalt och nationellt

• Efterfrågan på mat kommer att öka

• Klimat- och miljöutmaningar

• Generationsmålet inom miljömålssystemet

• Livsmedelsproduktion ger samhällsnyttor

• Mat, jobb och tillväxt, biologisk mångfald, 
öppna landskap, ökad säkerhet

→Var bör produktionen öka?



Svensk livsmedelsproduktion ska öka
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Villkor & 
regler

Handel & 
marknad

Kunskap &
innovation

Handlingsplaner



Framgångsfaktor

• Att relevanta myndigheter integrerar 
strategins mål i sina ordinarie verksamheter, 
t.ex.: 

• regelutformning

• tillståndshantering

• i program och stödinsatser
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Hur jobbar vi med  livsmedelsstrategin?
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Regelutveckling Stödutformning Bemötande

Samverkan SynsättUppdrag/projekt



Våra regeringsuppdrag inom 
livsmedelsstrategin

• Minska matsvinnet i hela 
livsmedelskedjan

• Digitala tjänster för att underlätta 
myndighetskontakter

• Kompetensutveckling och 
digitalisering av djurskyddskontrollen

• Kostnadseffektivt byggande

• Kompetenscentrum vatten

• Försöksverksamhet djurvälfärd –
konkurrenskraft

• Insatser för livsmedelsstrategin på 
regional nivå

• Stärkt växtskyddsråd

• Förenklad prövning 
vattenbruksföretag

• Exportfrämjande

• Handlingsplan vattenbruk

• Rådgivningsmodell inom 
animalieproduktionen

• Samordningsfunktion eko plus 
programsatsning

• Uppföljning och utvärdering av 
livsmedelsstrategin

• Växtskydd för grödor som odlas i 
mindre omfattning

• Grüne Woche, svensk monter, företag, 
aktiviteter

• OECD-utvärdering jordbrukets och 
livsmedelssektorns innovationssystem 
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Vi jobbar också med...
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Konkurrens-
kraft

Djur, växter, 
mark & 
vatten

Digitalisering



Tack!
Frågor: 

christina.nordin@jordbruksverket.se
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