Välkomna till sakråd om den
gemensamma jordbrukspolitiken
efter 2020
Tid: 30 januari, kl. 10.00–16.00
Plats: Aulan, kvarter Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Jag vill bjuda in er organisation till ett sakråd om reformen och det nationella
genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP.
Ett förslag till reform av GJP presenterades av Kommissionen i juni 2018. Enligt
Kommissionens tidplan ska en slutlig överenskommelse vara på plats hösten
2019. Vid sakrådet kommer det att ges en lägesuppdatering för förhandlingarna
då det även finns möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter.
På sakrådet kommer även processen för det nationella genomförandet av GJP
att presenteras. I samband med detta kommer en workshop hållas i syfte att
komplettera utkastet till den analys om styrkor, svagheter, möjligheter och hot
avseende landsbygdens förutsättningar (s.k. SWOT-analys) som ska ligga till
grund för genomförandet av GJP i Sverige.
Varmt välkommen,

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister
Anmälan: Anmäl deltagande (en representant per organisation) till
n.gjp@regeringskansliet.se senast den 23 januari 2019
Frågor: Kontakta Gustav af Wetterstedt, Näringsdepartementet,
tel. 072–558 50 58, e-post: gustav.af.wetterstedt@regeringskansliet.se

www.regeringen.se

Program
Kaffe serveras från 09.30
10.00 		

Välkommen

		Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht
10.10 		

Läget i EU-förhandlingarna

		Lars Olsson, Näringsdepartementet
10.45 		

Nationell implementering

		Ylva Jonzon, Näringsdepartementet
11.30 		

Utkastet till SWOT-analys

		Jordbruksverket
12.00–13.00

Lunch

13.00–16.00

Workshop om SWOT-analysen

Frågeställningar till workshop:
SWOT-analysen utgör det första steget i processen att ta fram en strategisk plan och ligger
till grund för behovsanalysen som ska leda fram till vilka behov som ska mötas med GJP
och vilka av interventionerna/ åtgärderna som i så fall är lämpliga att använda. I juni 2018
anordnades under ledning av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat en SWOT-workshop
på Näringsdepartementet. Jordbruksverket har sedan dess arbetat vidare på utkastet till
SWOT-analys och de synpunkter som framkom under workshopen har tagits om hand. Det
slutliga utkastet finns som bilaga till denna inbjudan. Vår förhoppning är att med er hjälp
kunna komplettera SWOT-analysen ytterligare, och även få ta del av era medskick inför
arbetet med behovsanalysen. Frågorna inför workshopen är:
1. Vilka aspekter anser ni är särskilt viktiga att beakta i den fortsatta processen för framtagandet av en strategisk plan för Sverige 2021–2027?
2. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för den plats ni verkar på (regionala aspekter)?
3. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för er specifika bransch, sektor eller sakområde?

