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Se sändlista

Välkommen till sakråd:
Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023
Datum(valfritt):
• Tillfälle 1 tisdagen den 13 april kl. 10.00-12.30
• Tillfälle 2 onsdagen den 14 april kl. 10.00-12.30
• Tillfälle 3 tisdagen den 20 april kl. 12.30-15.00
Plats: Mötena genomförs via Skype med möjlighet till telefonuppkoppling,
en separat kallelse med skypelänk kommer via mail till anmälda deltagare.
Näringsdepartementet bjuder in er organisation till ytterligare ett
sakråd. Arbetet med att utforma framtida jordbrukspolitiken
(2023–2027) fortlöper och det finns många komplexa frågor med
olika dimensioner som behöver beaktas. Delaktighet och öppenhet är
viktigt
under
heladen
processen
och detta
Anmälan:
Senast
14 september
till möte är ett led i det.
n.franregistrator.fjr@regeringskansliet.se
En förändring i den kommande perioden är att åtgärder i både pelare ett och
pelare två kommer att ingå i en strategisk plan. Det kommer också att vara
möjligt att föra över medel (modulera) emellan de båda pelarna. Nationell
medfinansiering kommer dock även efter 2023 att behövas för åtgärder
finansierade av medel från pelare två, vilket inte krävs för åtgärder
finansierade av medel från pelare ett.
Bifogat finns ett antal frågeställningar som kommer att användas som
utgångspunkt för mötet. Varje organisation kan anmäla om man avser att
göra inlägg och kommer under tre minuter ha möjlighet att framföra
synpunkter utifrån frågeställningarna nedan. Utifrån anmälda deltagare
kommer en talarlista att sändas ut före mötet.
1. Vi behöver ha en höjd miljö- och klimatambition i den strategiska
planen. Anser ni detta ska ske genom att skapa nya ersättningar eller
genom att förstärka och utveckla befintliga ersättningar?

2. Är det viktigt att miljö- och klimatåtgärder (eco-schemes) vid
finansiering från pelare ett också ger konkurrenskraft eller är det mer
effektivt att stärka konkurrenskraften genom riktade åtgärder med
finansiering från pelare två? Sådana åtgärder kan vara exempelvis
stöd till investeringar, innovationer eller rådgivning.
3. Eftersom eco-schemes minskar inkomststöden för företagen, vad
behövs för att skapa en balans mellan miljö-och klimatåtgärder och
företagens inkomster och konkurrenskraft?
Vänligen anmäl senast tisdagen den 30 mars om ni deltar (max 1 person
per organisation vid ett tillfälle), vilket av de tre tillfällena er anmälan gäller
och om ni avser att göra inlägg vid mötet. Vänligen e-posta anmälan och
ev. andra frågor till n.strategisk.plan@regeringskansliet.se
Kontaktperson på Näringsdepartementet är Anna Wikström, enheten
för jordbruk och livsmedelsföretagande.
Varmt välkomna!

Tobias Olsson
Departementsråd
Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en
avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila
samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. När sakråd rör frågor
som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd kompletterar andra
former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Läs mer om
sakråd på regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad.
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Närings-departementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen.
Behandlingen är nödvändig för att genomföra sakrådet. Det sker med stöd
av allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration av
det aktuella mötet och sparas endast under den period det är nödvändigt för
detta ändamål. Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter som
behandlas och rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan
skickas till n.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/omwebbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information
om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar
personuppgifter.
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