Pågående processer i
Regeringskansliet,
uppdrag och satsningar
Med anknytning till det nordsvenska kulturlandskapet
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Gemensam beredning av regeringens
beslut
• Regeringen tar kollektiva beslut.
• Ett ärende ägs av ett statsråd, men de statsråd
som berörs av en fråga ska så tidigt som möjligt
delta i en gemensam beredning.
• De berörda statsråden har då en reell möjlighet
att föra fram sina synpunkter och påverka
ärendets beredning och avgörande.
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Pågående processer
• CAP post 2020
• Framtagandet av en handlingsplan för
regeringens genomförande av
Agenda2030
• Traditionell kunskap. Återrapportering från
Naturvårdsverket och Sametinget
• Besöksnäringsutredning - starkt fokus på
utveckling av naturturism och kulturturism.
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Pågående OECD studie
• OECD har erbjudit bl.a. Sverige att delta i en
tematisk studie, som syftar till att utveckla
rekommendationer om hur politik och styrning
kan förändras för att förbättra den ekonomiska
utvecklingen hos urfolk genom att stärka deras
koppling till insatser för regional utveckling och
landsbygdsutveckling.
• Projektet kommer att leverera en tematisk
rapport, en nationell fallstudie samt aktiviteter
och seminarier för att dela och sprida kunskap.
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Regeringsuppdrag
• Att utarbeta vägledning och
• Uppdrag att samverka kring
strategier för kulturmiljöfrågor.
projekt för traditionell småskalig
(10 nationella myndigheter)
matkultur
Slutrapportering 31 oktober
Ex.: regionala rätter på menyn
2019.
hos museer mm, samisk mat,
fäbodbruk
• Samtliga länsstyrelser har
(2015-2020) (60 miljoner)
uppdrag att redovisa den
interna och externa
tvärsektoriella samverkan för att
nå kulturmiljömålen.
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Livsmedelsstrategi/-er
Nationellt mål
• En konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala
livsmedelsproduktionen ökar,
samtidigt som relevanta nationella
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt
och sysselsättning och bidra till
hållbar utveckling i hela landet.
• Produktionsökningen, bör svara mot
konsumenternas efterfrågan.
• Bidra till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel.
Sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska.

Uppdrag till länsstyrelserna
att ta fram regionala
strategier
• Dialog process och lokal
förankring borde fortfarande
pågår i de flesta länen
2018-2020
• Drygt hälften av länen har
en strategi, andra håller på
att ta fram
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Uppdrag enligt Livsmedelsstrategin
Växtgenetiska resurser

Mat & måltider

• Ökat finansiering för tidig
växtförädling
Kompetenscentrum för
växtförädling vid SLU.
Perspektiv att även odling i
norra delarna av Sverige ska
vara möjligt, hållbart och
konkurrenskraftigt

• Anslag till nationellt centrum för
mathantverk –
Länsstyrelsen i Jämtlands län
• Särskilda stödinsatser ur
Landsbygdsprogrammet - utveckla
viltmat, samisk mat, småskalig
livsmedelsförädling och måltidsturism
• Särskilt anslag till Sametinget för
traditionell samisk matkultur
• Marknadsföring av Sverige som
matland på Grüne Woche, Berlin
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Pågående program – genetiska resurser
Kulturväxter

Husdjur

• Programmet för odlad
mångfald (POM)
• Antalet bevarandesorter på
den svenska officiella
sortlistan växer
• NordGen genbank för
växter (bevara våra
fröförökade odlade växter)

• Bevara, nyttja och utveckla
– handlingsplan för uthållig
förvaltning av svenska
husdjursraser 2010–2020

• 2 stöd för lantraser
(ca 18 000 djur,
ca 800 djurhållare).
• 3 Visst stöd till
lantrasföreningar.
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Norrlandsstödet
• Sverige har, liksom Finland, möjlighet att lämna
stöd till traditionell jordbruksproduktion i landets
norra delar.
• Trots stödet har produktionen kontinuerligt
minskat i stödområdet.
• Kommissionen beslutade i mars i år att tillåta en
högre maximal stödnivå med 100 mkr. Under
2018 höjer därför regeringen stödet till samtliga
produktionsgrenar i stödet.
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Landsbygdspropositionen
Övergripande mål: En livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande,
arbete, boende och välfärd som leder till en
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Hållbar tillväxt

Cirkulär och biobaserad
ekonomi och hållbart
utnyttjande av
naturresurser

Attraktiva livsmiljöer i
Sveriges landsbygder
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1,5 miljarder för åren 2019−2020
Näringsliv och företagande

430 mkr/år

Innovation och kunskapsutveckling

49 mkr/år

Utbildning

44 mkr/år

Boende och transporter

105 mkr/år
22 mkr/år

Kultur

Norrlandsstödet

100 mkr/år
400 mnkr årligen 2021 och framåt är inte specificerat i satsningarna
Företagande

Arbete

Boende

Välfärd
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