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SKRIFTLIGT HÖRANDE INFÖR PROGRAMPERIODEN 2021-2027 GÄLLANDE LANDSBYGDSUTVECKLINGSÅTGÄRDER

Bakgrund
Europeiska kommissionen har lagt fram förslag till förordningar som skall utgöra
regelverket för den kommande (2021-2027) periodens gemensamma jordbrukspolitik. I förslagen fastställs målsättningar om utveckling av en intelligentare och mer
kristålig jordbrukssektor, förstärkning av miljö- och klimatåtgärder som främjar EU:s
miljö- och klimatmål samt en starkare socioekonomisk status för landsbygden.
Förordningen ger grundläggande bestämmelser om åtgärder för att skydda miljön,
klimatet, folkhälsan, djur- och växthälsan samt djurens välfärd, åtgärder gällande
direktstöd och åtgärder gällande landsbygdsutveckling. Den stora förändringen i
förslaget är att åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken skall sammanföras i en Cap-strategiplan i stället för att som tidigare varit separerade i olika
åtgärder samt landsbygdsutvecklingsprogrammet. Enligt förordningen skall det bara
finnas en strategisk plan per medlemsstat vilket betyder att landskapet skall formulera en strategiplan gemensamt med riksmyndigheten. Planen skall utformas med
utgångspunkt i en analys över läget i näringen samt en behovsanalys. Utgående från
detta skall åtgärder utformas som motsvarar behoven och bilda en helhet med både
landsbygdsutvecklingsstöd för vilka landskapet har behörighet för och olika
marknads- och inkomststödsinsatser som riket har behörighet för. Finansieringen för
Cap-strategiplanen är ännu öppen och hänger samman med förhandlingen om EU:s
långtidsbudget som förmodligen kommer att avgöras under hösten 2019.
Landskapets målsättningar och strategiarbete
Den övergripande målsättningen för det åländska lantbruket är att jordbrukets skall
kännetecknas av en lönsam konkurrenskraftig produktion, miljöhänsyn och goda
sociala förhållanden. Åtgärderna i Cap-strategiplanen skall stödja detta och också de
målsättningar som beskrivs i hållbarhetsagendan och den hållbara livsmedelsstrategin.
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Landskapsregeringens arbete med Cap-strategiplanen är tvådelat. Under våren
kommer arbetet att koncentreras kring analys av läget och identifiering av behov.
Under hösten kommer sedan arbetet att koncentreras kring utarbetande av insatser
som möter de identifierade behoven. Målsättningen är att hela Cap-strategiplanen
skall vara klar till årskiftet 2019-2020.
Inför den första delen av arbetet önskar landskapsregeringen nu få underlag från
livsmedelsstrategins fokusgrupper, företrädare för näringen och andra experter.
Hörande och hur går det till
Landskapsregeringen önskar input till den sammanfattade swot- och behovsanalysen
som bereds vid landskapsregeringen. Grupperna som erhållit förfrågan ombeds bidra
med en beskrivning gällande läget inom näringen med utgångspunkt i en swot-analys
samt en specifik beskrivning av näringens aktuella behov. En swot-analys är en
modell där man utgående från ett område analyserar svaga och starka sidor samt
möjligheter och hot. Utgående från analysen kan man sedan få stöd för att formulera
specifika behov.
Analysen skall göras utgående från gemensamma jordbrukspolitikens särskilda mål
som är:
a) att stödja en livskraftig jordbruksinkomst och motståndskraft över hela EU:s
territorium för att förbättra livsmedelstryggheten,
b) att öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen, med ett större fokus på
forskning, teknik och digitalisering,
c) att förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan,
d) att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och att
främja hållbar energi,
e) att främja en hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som
vatten, mark och luft,
f) att bidra till skyddet av den biologiska mångfalden, förbättra ekosystemtjänsterna och bevara livsmiljöer och landskap,
g) att locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden,
h) att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i
landsbygdsområdena, däribland inom bioekonomi och hållbart skogsbruk,
i) att förbättra EU-jordbrukets möjligheter att tillmötesgå samhällets krav när det
gäller livsmedel och hälsa, däribland kravet på säkra, näringsrika och hållbara
livsmedel, kraven på livsmedelsavfall och respekten för djurens välfärd.
Grupperna inbjuds ge input till swot-analysen kopplade till ett eller flera av de
särskilda målsättningarna som har koppling till fokusgruppen eller expertgruppens
område samt identifiera behov. Bifogat till denna begäran om input finns den
nulägesanalys som togs fram till programarbetet 2014-2020. Bifogat finns också en
sammanställning av grupperna kopplade till det särskilda målet som i gruppen första
hand förknippas med. Grupperna kan dock lämna input för också de andra särskilda
målen.
Tidtabell
De skriftliga bidragen skall inlämnas till landskapsregeringen senast den 1 april.
Landskapsregeringen kommer sedan att bereda och sammanställa materialet och
skicka det sammanställda materialet på ett offentligt hörande den 9 maj med tre
veckors svarstid. Den första delen av strategiarbetet skall vara avslutad till den 28
juni.
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Kick-off och information
Landskapsregeringen arrangerar den 1 mars kl. 13 en programplanerings kick-off där
näringsavdelningen kommer att informera om programarbetet och det skriftliga
hörandet samt erbjuda en inspirationsföreläsning med journalisten Lennart Wikström
om Ålands potential i omvärlden.
Skriftligt material
Grupperna lämnar en skriftlig rapport över input till swot- och behovsanalysen till
Ålands landskapsregering senast den 1 april. Förslagen skickas elektroniskt till
LBU2021@regeringen.ax. Ytterligare information ges av Sölve Högman, tel. 25 275
eller solve.hogman@regeringen.ax
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