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Lantbruket i samhället förändras
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Lantbruket i politiken förändras

1990: ” Ett övergripande mål är att livsmedelspolitiken skall stå 

i överensstämmelse med de allmänna målsättningarna om en 

god hushållning med samhällets totala resurser.”

2017: ”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara 

en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 

livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella 

miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet. ” 
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Agenda 2030
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Försvarsberedningen

• Myndigheter dåligt förberedda på störningar eller 

avbrott i viktiga flöden som livsmedelsförsörjning

• Sverige behöver bygga upp en livsmedelsberedskap

• Öka livsmedelsproduktionen och minska sårbarheten



EU kommissionens förslag 
till ny CAP 

• Ökat fokus miljö och innovation

• Varje medlemsstat gör en strategisk plan utifrån nio mål

• Medlemsstaterna större ansvar för åtgärder och utformning
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Mål för livsmedelsstrategin

• Totala livsmedelsproduktionen ökar

• Tillväxt, sysselsättning, hållbar utveckling i hela landet

• Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska

• Stärka konkurrenskraften och lönsamheten

• Livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka

• Ökad produktivitet och innovation
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Ökad livsmedelsproduktion 

– vad behövs?

Minskad regelbörda och kostnader

– Sänkta kostnader för arbete mm, växtförädling med fokus på 

egenskaper, fortsatt regelförenklingsarbete, fungerande 

viltförvaltning

Stödjande myndigheter

– Främjandeuppdrag, fungerande utbetalningar, rättssäkerhet i 

djurskyddet, snabbare tillståndsprocesser
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Ökad livsmedelsproduktion 

– vad behövs?

Fossilfritt lantbruk och cirkulär livsmedelskedja

– Biogas, fossilfria drivmedel, inhemskt protein, skydda åkermark, cirkulera 

växtnäring

Attraktivitet 

– Mat som pedagogiskt verktyg, studievägledning, underlätta yrkesbytare, 

relevanta utbildningar, stöttande politiker, hårdare regelverk kring hot och 

trakasserier
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Ökad livsmedelsproduktion 

– vad behövs?

Innovation och marknad

- Tillämpad och behovsdriven forskning, samverkan, 

digitalisering, export, offentlig upphandling, 

ursprungsmärkning

CAP för konkurrenskraft, hållbarhet och innovation

- Fokus på resultat 

- Färre och enklare stödformer

- Svensk implementering i linje med livsmedelsstrategin



Finns det en framtid för svenskt lantbruk?
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Frågor?

kristina.yngwe@riksdagen.se

0725 – 38 42 69

@KristinaYngwe

www.facebook.com/kristinayngwe


