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Vad är det som gäller
• 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 målsättningarna?
• Koppla politiken till FN:s mål för hållbar utveckling
• Främja en smart motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för 

livsmedelstryggheten
• Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade 

mål
• Förbättra de socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden

Modernisering, innovation, kunskap, digitalisering, förenkling, resultatstyrning, anpassning 
till lokala förhållanden



Man har särskilda mål också
• Livskraftig jordbruksinkomst och motståndskraft
• Öka konkurrenskraft och marknadsorientering
• Förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan
• Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och främja hållbar 

energi
• Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser 
• Bidra till skyddet av den biologisk mångfalden, bevara livsmiljöer och förbättra 

ekosystemtjänster
• Locka unga jordbrukare att etablera sig och underlätta affärsutveckling
• Främja sysselsättning, tillväxt, social integration och lokal utveckling
• Möta samhällets krav gällande säkra, näringsrika och hållbara livsmedel samt respekt för 

djurens välfärd



Interventioner?
• Miljöåtagande
• Naturliga eller andra områdesspecifika begränsningar
• Områdesspecifika nackdelar på grund av vissa obligatoriska krav
• Investeringar
• Etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag
• Riskhanteringsverktyg
• Samarbete
• Kunskapsutbyte och information



Pengar?
• EU:s långtidsbudget ännu öppen
• Brexit påverkar
• Mindre pengar än tidigare
• Det har talats om ca 10 % mindre fondmedel vilket betyder ca 2 milj.



En enda CAP-strategiplan skall utformas i Finland
• Måste vi göra som i Finland?



•Nej, vi utformar!



Hur går det till?
• Analys av situationen, SWOT
• Identifiering av behov
• Vad behöver vi göra för att möta behoven?
• Vilka åtgärder är det som kommer att göra jobbet?



Vad är utgångspunkten?
• Landskapsregeringens övergripande målsättningar
• Lönsam konkurrenskraftig produktion
• Miljöhänsyn
• Goda sociala förhållanden
• Hållbarhetsagendan
• Livsmedelsstrategin
• Energi- och klimatstrategin
• Hur ser det ut och vilka behov har vi?



Vi delar upp jobbet i två delar!
• Del I under våren
• SWOT, behovsanalys och val av interventionsområden

• Del II under hösten
• Utformande av interventionerna eller de konkreta åtgärderna samt färdigställande 

av strategin



Involvera alla!
• Istället för att jobba i slutna arbetsgrupper vill vi involvera flera!
• Inbjudan att bidra med input till SWOT och behovsanalys
• Börja med att beskriva ert områdes styrkor och svagheter
• Fortsätt med möjligheter och hot
• Styrkor är en tillgång att satsa på men svagheter kan också vara områden där det 

finns utvecklingsmöjligheter



Strategiarbete!
• Formulera gärna i Swot-formatet
• Beskriv behoven med utgångspunkt i Swoten
• Fundera på interventioner/åtgärder och beskriv dem



Skicka till:

•LBU2021@regeringen.ax



Vi sammanställer och får det i en för EU-världen 
fungerande form!



Tidtabell del I
• 18 februari: inbjudan att bidra med input
• 1 mars: kick-off
• 1 april: deadline för att skicka in bidrag till strategidel 1
• 9 maj: utskick av sammanställt strategimaterial
• 31 maj: deadline för åsikter om strategimaterial
• 28 juni: del I i arbetet klart



Tidtabell del II
• 12 augusti – 15 oktober beredning av interventioner i samarbete med 

expertgrupperna
• 15 oktober: remiss över ett komplett Cap-strategiplan
• 8 november: deadline för remiss
• 29 november: Cap-strategiplan skickas till LBU-programmets 

övervakningskommitté
• 13 december: övervakningskommittén tar ställning till förslaget
• 19 december: landskapsregeringen fattar beslut om förslaget
• Förslaget skickas till kommissionen för förhandling och godkännande under 2020
• 1 mars förslag till landskapslag skickas till lagtinget



När kan man förvänta sig att programmet 
fungerar?
• Inga beslut är tagna inom EU ännu
• Tre parter skall komma överens; rådet, parlamentet och kommissionen
• Parlamentsval i maj – nya parlamentet fortsätter arbetet i september
• Sammantaget ett övergångsår
• Nya åtgärder från 2022



Tack och på återseende!
regeringen.ax


