
Programarbete: CAP-strategi 2023-
2027



• Eu har tagit fram ett nytt förslag till 
CAP-strategiförordning

• Vi skall arbeta i en ny kontext – CAP-
strategiplanen

• I princip alla insatser riktade till 
jordbruket skall samordnas i en och 
samma plan – både rikets och Ålands

Vad är det som gäller



Var är vi i processen?
• Grundläggande överenskommelse om reformen klar
• Kommissionens förordningar klara först i november
• Åländskt hörande om behovsanalys gjord i två omgångar 2019
• Kompletterat Finlands behovsanalys utgående från dessa
• Finland har hållit remiss för alla delar utom de som Åland har behörighet för
• Budgetförutsättningar klar, vår andel 0.87 % eller 15,4 milj.
• Utmaningar i samarbetet – språkfrågan



Var är vi i processen
• Under våren har diskussioner förts med partnerskapet om interventionerna 

(åtgärderna) för arealstöden.
• Interventionsförslag har tagits fram enligt den tekniska modell som skall användas
• Målsättningen är ”less is more” och inte ha med för mycket detaljer
• Förslagen har redovisats för Cap-strategiplanens förhandsutvärderare



Var händer nu?

• Överläggning i landskapsregering
• Presentation för 5-partigruppen
• Möten med miljöbyrån och Ålands producentförbund och andra centrala parter
• Möten med kommissionen
• Offentlig remiss
• Färdigställande av förslaget för att kunna mata in i databasen 
• Godkännande av helheten av både statsrådet och landskapsregeringen i 

december 
• Programmet skall skickas till kommissionen före första januari
• Nationella regelverk och detaljer under 2022, klart för användning 2023



Interventionerna/åtgärderna
• Grunden i processen är den s.k. Interventionsanalysen:
• Omvärldsanalys -> Swot-analys -> Behovsanalys -> Behov -> Interventioner
• Vi utgår från att skapa ett hållbart livsmedelssystem med behov att särskilt arbeta 

med:
• - Vattenkvalitet
• - Biodiversitet
• - Konkurrenskraft
• - Anpassning till klimatförändringarna



• Arealåtgärder inom miljö

• Ersättning för djurens välbefinnande

• Kompensationsersättning

• Jordbruksinvesteringar

• Energiinvesteringar på gårdar

• Investeringar i livsmedelsindustrin

• Icke produktiva investeringar

• Startstöd

• Samarbetsåtgärder

• Utbildning och rådgivning

• Leader

Interventionerna



Miljöstöd
• Skall vara i ordningen; lagstadgade, tvärvillkor/föreskrivna verksamhetkrav, 

miljösystemet inom CAP, vårt miljöstöd. Dvs. Något som krävs av lantbrukare eller 
stöds inom de andra systemen kan inte ingå i vårt miljöstöd.

• Består av en obligatorisk del bestående av tre allmänna åtgärder som skall 
kompletteras med minst två av 11 valbara gårdsvisa åtgärder för att skapa ett för 
gården anpassat system.

• Ytterligare finns 4 åtgärder som kan väljas till specifika skiften på gården



• Stöd för naturbetesskötsel
• Stöd för riktade skötselåtgärder på 

naturbeten
• Stöd för uppfödning av ursprungsraser

Miljöstöd, biodiversitet



• Stöd för ekologisk produktion
• Stöd för ekologiskt husdjursproduktion
• Mindre stöd för vall – mer för 

husdjuren och produktionsväxter
• Förväntar oss en minskning av 

ekoarealen men att 
produktivitetsandelen stiger

Ekologisk produktion



• Ny åtgärd
• Har funnits i Finland och håller på att 

utvecklas till produktionsnorm
• En satsning på djurproduktionen som 

har det tufft med konkurrenskraften
• Lättare att få stöd på gårdar som gjort 

investeringar i moderna anläggningar 

Djurens välbefinnande



Kompensationsersättning
• Är ett arealbaserat inkomststöd som vi fört en behörighetsdiskussion kring
• Har ansetts vara landskapets behörighet eftersom det ingår bland de 

delfinansierade landsbygdsåtgärderna
• Grundläggande åtgärd för jordbrukets verksamhetsförutsättningar



• Konkurrenskraft och hållbarhet
• Viktigt med utveckling och 

investeringar
• Brett område, inga 

ersättningsinvesteringar
• Tidigare husdjurproduktionsbyggnader 

nu mycket bevattning och fruktlagring

Jordbruksinvesteringar



• Investeringar för olika hållbara 
energilösningar för eget bruk

Energiinvesteringar för gårdar



• Investeringar i konkurrenskraften inom 
livsmedelsförädlingen

• Riktad både till småskalig och 
storskalig förädling

• Möjlighet att finansiera 
energiinvestering och 
energieffektiveringar samt 
genomförbarhetsstudier för nya 
satsningar

• Inga ersättningsinvesteringar

Investeringar i livsmedelsförädling



• Olika miljöåtgärder som inte är 
kommersiella, våtmarker etc.

• Har tidigare finansierats av leader men 
genomförts av enskilda lantbrukare

• Kopplas i hop med de 
miljöutvecklingsprojekt som nu avses 
göras under övergångsperioden från 
miljöbyrån.

Icke produktiva åtgärder



Startstöd till unga lantbrukare
• Startstöd till odlare under 40 som startar företag över en viss nivå
• Stimulera nya lantbrukare att etablera sig
• Stödja likviditeten de första åren



Samarbetsåtgärder 
• Stimulera projekt som genomförs av två eller flera samarbetsparter som gynnar 

livsmedelsproduktionen.
• Innovation och nya produkter
• Vi testar åtgärden nu under övergångsperioden



Utbildning och rådgivning
• Stimulera utvecklande av kompetensen inom branschen
• Korta kurser och seminarier
• Rådgivning men även utveckling i form av förstudier



• Leader enligt tidigare modell
• Finansiering för förberedelse, 

verksamhetsbidrag och för 
genomförande strategi

• Lokala aktionsgruppen (LAG) tar fram 
strategi.

• LAG finansierar projekt som genomför 
strategin

Leader



• Miljöåtgärder utgår från våra specifika behov 
– mer vatten och biodiversitet, mindre direkta 
klimatåtgärder

• Livsmedelsproduktion, både råvaruproduktion 
och förädling högt prioriterat

• Övrig företagande och skogsbruk finansieras 
utanför programmet

• Stor andel av programmets budget till 
kompensationsbidraget då det anses vara av 
så stor grundläggande betydelse för hela 
livsmedelsproduktionssystemet

• Ingen digitalisering i form av bredband vilket 
är mycket stort i det finska programmet

Avgränsningar, prioriteringar och nedprioriteringar



Budget
• Utgår från en delfinansiering om 15 423 000 euro
• Vi måste utgå från en delfinansiering om 43 % i Cap-strategiplanen mot tidigare 

36,5 %
• Totalbudget 35 867 000 euro (Lr:s andel 20 444 000)
• Det räcker inte att finansiera föreslagna åtgärder
• Föreslås därför att en nationell andel om 6 387 000 euro skjuts till vilket innebär 

att den egentliga delfinansiering blir oförändrade 36,5 %
• Total nationell andel 26 831 000 fördelat på fem år



Budget
• LFA 15,8 milj.
• Miljöstöd 8,1 milj.
• Eko 3,5 milj.
• Djurens välfärd 2,7 milj.
• Startstöd 1 milj.
• Investeringsstöd 6 milj.
• Livsmedelsindustrin 2 milj.
• Samarbete, rådgivning, utbildning 0,4 milj.
• Leader 1,1 milj.
• Tekniskt stöd 0,9 milj
• Totalt 42,2 milj.



Sammanfattning av tidtabell
• Diskussion med partnerskap, lagtingsgrupper, kommissionen vecka39
• Offentlig remiss – oktober vecka 40, oktober ut
• Uppdatering av interventioner inregistrering i databasen – november
• Beslut i landskapsregeringen och statsrådet – december
• Inlämnande till kommissionen



Tack och på återseende!
regeringen.ax


