Landsbygdsutveckling i Europa 2014-2020
EUROPA 2020

Smart och hållbar tillväxt för alla

EU:s strategi för tillväxt
och sysselsättning

Jordbrukspolitik efter 2013

3 långsiktiga
strategiska mål

Främja jordbrukets
konkurrenskraft

Garantera klimatåtgärder
och en förvaltning av
naturresurser

Bidra till en välbalanserad
utveckling av landsbygdens
ekonomier och samhällen
samt bevara och skapa nya
jobb

1-6 prioriteringar

2.

Förbättra lönsamheten
och konkurrenskraften
i alla typer av
jordbruksföretag och i
alla regioner, samt
främja innovativ
jordbruksteknik och
hållbart skogsbruk

3.

Förbättra
djurvälfärd och
organisationen av
livsmedelskedjan,
inklusive
bearbetning och
marknadsföring av
jordbruksprodukter

4.

Återställa, bevara och
främja ekosystem
som är beroende av
jord- och skogsbruk

5.

Främja resurseffektivitet
och stödja övergången
till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi
inom jordbruket

6.

Främja social
utveckling och skapa
ekonomisk utveckling
på landsbygden.

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på landsbygden
1-6 är prioriteringar i landsbygdsprogrammet. Under varje prioritering finns fokusområden.
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Landsbygdsprogrammets Fokusområden

Prioriteringar

Prioriteringar och fokusområden
1
Kunskapsöverföring
och innovation
Prioritering 1 ska också
genomsyra prioritering 2-6

1:a
Främja innovation,
samarbete och
kompetensutveckling
på landsbygden
1:b

Stärka banden mellan
jordbruk, livsmedelsproduktion och
skogsbruk samt
forskning och
innovation, även i
syfte att utveckla
miljöledning och
miljökvalitet.
1:c
Främja livslångt lärande
och yrkesutbildningar
inom jordbruk,
trädgård, rennäring och skogsbruk

2
Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av
jordbruksföretag och
i alla regioner, samt
främja innovativ
jordsbruksteknik och
hållbart skogsbruk.

2:a
Konkurrenskraft,
omstrukturering,
diversifiering inom
jordbruk, trädgård,
rennäring och
skogsbruk.
2:b
Underlätta för unga
med rätt kompetens
att starta företag inom
jordbruk-, trädgårdsamt rennäring.

3
Förbättra djurvälfärd
och organisationen av
livsmedelskedjan,
inklusive bearbetning
och marknadsföring av
jordbruksprodukter

3:a
Förbättra
konkurrenskraften
genom kort
livsmedelskedja samt
bättre djurvälfärd.
3:b
Stödja riskhantering inom
jordbruket.
(har Sverige inte valt)

4
Återställa, bevara
och främja
ekosystem
kopplade till jordoch skogsbruk

4:a
Återställa, bevara och
förbättra den biologisk
mångfalden.
4:b
Förbättra
vattenförvaltningen
och hanteringen av
gödsel- och
växtskyddsmedel.
4:c
Förebygga
markerosion och
förbättra markskötsel.

5
Främja
resurseffektivitet
och stödja
övergången till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi
inom jordbruket
5:a
Effektivisera
vattenanvändning inom
jordbruket (har Sverige inte
valt)

5:b
Effektivisera energianvändningen inom
jordbruket.
(i Sverige ingår 5b i 5c)
5:c
Främja tillgång till och
användning av energi
från förnybara källor
och andra förnybara
biologiska resurser som
inte är avsedda till
livsmedel

6
Främja social
utveckling och skapa
ekonomisk utveckling
på landsbygden

6:a
Främja diversifiering,
utveckling och
skapande av nya
småföretag och
arbetstillfällen
6:b
Främja lokal utveckling
på landsbygden.
6:c

Anläggning och
projektering av passiv
bredbandsstruktur.

5:d
Minska utsläpp av
växthusgaser och
ammoniak.
5.e
Främja koldioxidbindning
inom jord-och skogsbruk.
( har Sverige inte valt)
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