
Partnerskapsmöte 
Landsbygdsprogrammet 

Havs- och fiskeriprogrammet

3 december 2020

Våtmarkshandläggare Emma Lennmo i våtmark 
Dunderdammen, Norrtälje



Välkommen!

Partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet 
och Havs- och fiskeriprogrammet

3/12 kl. 9.00-12.00

Spelregler:
Ha din kamera avstängd utom (om du vill) när du 

presenterar dig under rundan
Ha din mikrofon avstängd när du inte pratar 

Använd chatten när du vill ha ordet



Dagens program
08:50 Uppkoppling - teknisk incheckning
09:00 Länsstyrelsen hälsar välkomna

~ Ulrika Lundberg, avdelningschef

09:05 Presentationsrunda (namn, organisation och kort om 
förväntningar på dagen)

09.15 Chattinstruktion
09.20 Året som gått, sista året för 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
~ Anders Larsson, samordnare
~ Åsa Pettersson, samordnare

Länets livsmedelsstrategi
~ Anna Hedberg, enhetschef

09.50 Rörelsepaus
09.55 Information från Leader

~ Susanne Ortmanns, verksamhetsledare 
Leader Stockholmsbygd, 
~ Jacqueline Hellsten, VD, Leader
Sörmlandskusten, 
~ Kristin Vetterato, verksamhetsledare 
Leader Södermanland

Restaurerat uthus (1700-tal), 
Patron Teodor Gustafsons 
Frk Sigrid Åkerbergs 
kulturstiftelse, Husby gård, 
Vallentuna



Dagens program forts.
10.25 Bredband i länet

~ Emma Alenbrand, bredbands-
koordinator Region Stockholm

10.35 Havs- och fiskeriprogrammet 2021-
2027

~ Henrik C. Andersson, länsfiske-
konsulent Länsstyrelsen

10.55 Rörelsepaus
11.05 Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP): 

Övergångsperiod 2021 – 2022 och 
Strategisk plan 2023 – 2027

~ Ulrika Geber, senior expert

11.30 Frågor och diskussion

12.00 Mötet avslutasRestaurerat uthus (1700-tal), 
Patron Teodor Gustafsons 
Frk Sigrid Åkerbergs 
kulturstiftelse, Husby gård, 
Vallentuna



Presentationsrunda

20 sekunder att säga ditt namn, din organisation, och 
vilka förväntningar du har på mötet 

Sätt gärna på kameran när du talar!

Vi behöver vara strikta med tiden för att hinna med 
dagens program

Frågor kan ställas i anslutning till presentationerna och 
tid för diskussion finns i slutet av programmet!



Chattinstruktion

Begär ordet genom att skriva ditt namn i chatten
Du kan även skriva din fråga när som helst i 

chatten så fångar vi upp den



Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Företagsstöd Projektstöd Miljöinvesteringar

Anders Larsson



Året som gått 2020
 Avrop nationell pott utöver budget
Energieffektiviseringar 500 kkr
Idrottsanläggningar 570 kkr
Lanthandlare 2 000 kkr

 April stopp för beslut för vissa åtgärder
bl a småskalig infrastruktur, natur-kulturmiljöer, våtmarker 
Samarbete mellan aktörer i livsmedelskedjan

Åtgärder där pengarna är slut:
 Ansökningarna ligger kvar i kön 
 Inget besked om när nya pengar kommer 2021-2022



Åtgärder med medel kvar
 Startstöd 250 kkr

 Stängsel mot rovdjur nationell pott

 Övriga åtgärder slut eller fulltecknade 
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Exempel på 
genomförda 
investeringar





Kompetensutveckling- Året som gått 

3 dec 2020



Områden
 Greppa Näringen 
 Ekologisk produktion
 Ett rikt odlingslandskap
 Nya jobb på landsbygden
 Kommersiell service



 Rådgivning

Verksamhet

 Kompetensutveckling, såsom kurser, utbildningar 
och fältvandringar

 Information, demonstration –
Tidning Landsbygd i Centrum



Greppa Näringen

Utförd rådgivning

45 rådgivningar bl. a. startrådgivning med 
växtnäringsbalans, klimatkollen, grovfoderodling, 
våtmarksrådgivning

Två fältvandringar
2021

Nya moduler – Startbesök miljövänlig hästhållning, odla utan 
glyfosat, biologisk mångfald i åkerlandskapet



Ekologisk produktion 

 Växtodling

 Grönsaker

 Potatis

Mjölk

 Nötkött

 Lamm

 Fjäderfä

 Frukt, bär, nötter, 
perenna grönsaker

Rådgivningar : 10 st
Kurser : 1 st



Ett rikt odlingslandskap
Rådgivning
 Restaurering av gamla ekonomibyggnader  11 

 Restaurering och skötsel av betesmarker - 12

 Betesplanering - 3

 Om hästar på naturbetesmarker – 3 

Kurser
 Naturbetesmarker och betesplanering  - 4

 Hästar på naturbetesmarker - 4

Betesförmedling
 Sedan 2018 använts av 56 

markägare varav 20 i år samt 61 
djurägare varav 25 i år. 



Kompetensutveckling

Haninge kommun genomför kurser i affärsutveckling till 
företag inom besöksnäringen. 

Bygd-för-bygd

Ät!Stockholm

Webbinarier hållbarhet

Kartläggning av kompetensförsörjningsbehov hos 
förädlingsföretag på länets landsbygd

Nya jobb och diversifierad verksamhet



Rådgivning erbjuds inom
• Inköp och distribution
• Varuexponering
• Marknadsutveckling och diversifiering (1)
• Matsvinn
• Företagsekonomiska analyser
• Energieffektivisering och energikartläggning (2)

Hittills är 3 rådgivningar utförda. 

Rådgivning inom kommersiell service



Smakrik och blomstrande besöksnäring" erbjuder kurser, 
företagsbesök och rådgivning för besöksföretag på landsbygden 
i Mälar-Hjälmarregionen.

Upphandlad aktiviteter inom fem olika ämnesområden:

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Trädgårdsdesign
Matlagning 
Inredning

Storytelling
Tillgänglighet



Nästa landsbygdsprogram

Förslag på tre områden:

 Stärkt konkurrenskraft och ökad djurvälfärd

 Miljö och klimat

 Livsmedel och besöksnäring



Facebook – Landsbygd i Stockholm



Stockholm – Hela 
Sveriges matmarknad

Stockholms läns 
livsmedelsstrategi

Övergripande mål: 
Ett långsiktigt hållbart 

livsmedelssystem 

, 



Svensk och lokal mat

Offentlig upphandling
 Kartläggning av offentlig 

livsmedelsupphandling
 Offentlig upphandling idag 

och imorgon – Seminarium

 Mer svenskt och lokalt på 
tallriken – Branschdialog

 Temadagar om upphandling 
av lokal och svensk mat 2020-
2021



Jordbruksmarkens värde

 Seminarium, dialog och 
diskussion med kommunernas 
planhandläggare

 Projekt Lst – Region Stockholm 
om ökat stöd för hur värdera 
åkermark i kommunernas fysiska 
planering



Resurser och 
hållbarhet
Resursfisk - Mer lokalt 
fångad fisk till alla

Projekt för att:

 Mat av underutnyttjade fiskarter

 Uppnå ett mer hållbart fiske

 Leverera lokal fisk till skolköken



Affärsutveckling 
primärproduktion

Vägen till ökad lönsamhet 
 Affärsutbildning för 

livsmedelsproducenter i Stockholms 
län 2019, 2020-2021



www.lansstyrelsen.se/stockholm



5 Min Rörelsepaus

Åter klockan 9.55



Information från Leader

Susanne Ortmanns, verksamhetsledare Leader Stockholmsbygd, 

Jacqueline Hellsten, VD, Leader Sörmlandskusten, 

Kristin Vetterato, verksamhetsledare Leader Södermanland



Leader 2020 och framåt



Leader, förlängningsår och 
ny programperiod



Leader, förlängningsår

Vad innebär förlängningsåren?
• Vi kan fatta nya projektbeslut inom landsbygdsfonden t.o.m. hösten 2022
• Vi kan fatta nya projektbeslut inom havs- och fiskerifonden t.o.m. dec 2021
• Till detta har vi 

• Kvarvarande medel
• Återflöde
• Nya medel (ungefär som nuvarande budget per år, 33% medfinansiering krävs)

• Samtliga under förlängningsåren beslutade projekt måste slutredovisas hösten 2024
• Leaderverksamhet 2014-2020 avslutas de facto våren 2025



Leader, ny programperiod

Vad vet vi om kommande programperiod?
• Leader ska enbart finansieras inom landsbygdsfonden

• Projekt som nu finansieras med llu-medel inom EHFF, ESF eller ERUF ska kunna 
rymmas inom landsbygdsfondens regelverk för leader. 

• Nya utvecklingsstrategier skrivs under 2021 och lämnas in okt 2021, urvalsprocess/ 
kompletteringar t.o.m. 2022. Start årsskiftet 2022/2023

• Breda partnerskap önskas så att multifondskompetensen i LAG finns kvar
• Geografin kan ändras, övre tak avs. antal invånare/område försvinner
• Totalbudget oklar, inga beslut ännu

• Räknar med ungefär samma totalbudget som nu
• Leader som ”landsbygdsutvecklingskontor” med ett bredare uppdrag? 
• Medel som i denna period fanns tillgängliga för lokal utveckling, genom åtgärder i 

landsbygdsprogrammet, kan bli tillgängliga för Leader istället.



Intresseanmälningar



Landsbygdsfonden
53 projekt

• 28 slutredovisade
• 2 väntar på beslut SJV

Beslutat

22 830 527 kr

Beslutat
9 956 547 kr

Utrymme totalt

23 150 000 kr

Utrymme totalt
10 000 000 kr

Beslutat
2 000 000 kr

Utrymme totalt
2 000 000 kr

Havs-/fiskerifonden
15 projekt

• 3 slutredovisade
• 1 väntar på beslut SJV

Socialfonden
1 projekt

• Slutdatum 31 dec 2020

Leader Stockholmsbygd



Bredband i länet

Emma Alenbrand, 
Bredbandskoordinator,

Region Stockholm



Havs- och fiskeriprogrammet
2021 - 2027

Henrik C Andersson, 

Länsfiskekonsulent



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Handläggande län

Västkusten: Halland, Jönköping, Värmland & Västra Götaland 
Handläggande län: Västra Götaland

Sydkusten: Blekinge, Kalmar, Kronoberg & Skåne, 
Handläggande län: Blekinge

Ostkusten: Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland
Handläggande län: Stockholm

Södra Norrland: Dalarna, Gävleborg, Jämtland & Västernorrland
Handläggande län: Gävleborg

Norra Norrland: Norrbotten & Västerbotten
Handläggande län: Norrbotten

Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



Havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027



10 min Rörelsepaus
Åter klockan 11.05



Gemensamma 
Jordbrukspolitiken (CAP)

Strategisk plan 2023 – 2027
Övergångsperiod 2021 – 2022 

Ulrika Geber



Länsstyrelsernas grupp för nya CAP –
regleringsbrevsuppdrag & länsrådsuppdrag

Regleringsbrevsuppdrag
Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet och 
Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell 
strategisk plan för denna.

Uppdrag från länsråden
Bidra med erfarenheter och synpunkter för effektivare och bättre 
måluppfyllelse. 
Cap-gruppen består av enhets- och avdelningschefer från olika 
sektors-nätverk inom länsstyrelsen och med geografisk spridning 
över landet



Disposition

1. Förutsättningar på EU-nivå
2. Förhandlingar om förslag till ny CAP 2023-2027 
3. Budgetförhandlingar 2021-2027 (inkl
återhämtningsfonden RI)
4. Övergångsåren för CAP 2021 och 2022

Flera parallella processer - inga slutgiltiga beslut



Vilka är de största skillnaderna mot dagens politik?

 Ny genomförandemodell, strategisk plan för både 
direktstöd (pelare 1) och landsbygdsstöd (pelare 2) för 
nationellt genomförandet av politiken

 Övergång till mera resultatorienterad politik.

 Större fokus på uppföljningen av politiken, effekten.

 Medlemsländerna ges mer frihet i utformningen av den 
strategiska planen 



Modernisera sektorn genom att främja & utbyta kunskap, innovation & digitalisering

Stödja miljövård 
och klimatåtgärder 

samt bidra till 
unionens miljö-

och 
klimatrelaterade 

mål

Främja en smart, 
motståndskraftig 
och diversifierad 
jordbrukssektor 
som garanterar 

livsmedels-
försörjningen

Förbättra den 
socioekonomiska 

strukturen i 
landsbygds-

områden

Stort fokus 
på jordbruk 
och höga 
ambitioner 
inom miljö 
och klimat

EU-gemensamma mål för CAP



Förhandlingsläget CAP 2023-2027

Bland annat trepartssamtal om: 

 Olika ambition om öronmärkning av miljö- och klimat-
åtgärder 

 Olika synpunkter på grundvillkor och genomförande-
modellen för nationellt genomförande 

Tidpunkten för beslut…under 2021



EU:s långtidsbudget 2021-2027

 Ministerrådet överens om budgetförslaget 

 EU-parlamentet inga större synpunkter på CAP 

 Ambitionen - beslut under hösten om långtidsbudget 
och återhämtningsfonden. Ungerns och Polens 
blockering - ”rättsstatens principer”

 Utan överenskommelse > budget för 2021 = 1/7 av             
budget 2014-2020

Budgetpropositionen ger nationell kompensation för 2021 
och 2022 (jfr 2014-2020), totalt för programmet 5.2 
miljarder kr per år 



Sveriges genomförande 2023-2027
Vad tror och vet vi?

Fokus livsmedelsstrategi, miljömål, landsbygd

 Förenkling 

 Konkurrenskraft i livsmedelskedjan

 Höjd ambition inom kompetensutveckling och rådgivning

 Direktstöden höjda ambitioner om stödnivåer

 Bred diskussion om ettåriga ersättningar i ”eco-schemes”

 Nya åtaganden från 2023



Jordbruksverkets uppdrag 2021-2022 - ”smalare och vassare”

Livsmedelsstrategi & miljömål lyfts: budget motsvarande idag

 Konkurrenskraft i livsmedelskedjan

 Färre stöd – viss sammanslagning av åtgärder 

 Kompetensutveckling och rådgivning, 

 Investeringar för våtmarker och andra vattenåtgärder

 Leader

 Samarbete & Innovationsstöd EIP

 Åtaganden i jordbrukarstöden föreslås förlängas ett år i 
taget

 Vissa stöd förbereds för nationell finansiering



Sammanfattning 2021-2022

Vi planerar för:

 Steg 1 - en budget motsvarande nuvarande period 

 Steg 2 - Återhämtningsmedel för 2021-2022 senare 

 Ansökningar inom projekt- och företagsstöd kan beslutas 
efter regeringsbeslut om Sverige väljer att starta ”på egen 
risk” 



Frågor och diskussion

Konstgräs på 
löparbanor o 
bevattning i planen, IP 
Arkadien, Norrtälje



TACK FÖR IDAG!
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