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Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, 
öppna landskap och en levande landsbygd. Sverige är den nation  
i Europa som har mest skog, mer än halva landets yta täcks av 
den. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen ger en hög och 
värdefull avkastning samtidigt som naturvärden bevaras. Den 
nya gemensamma fiskeripolitiken (GFP) har ett hållbart 
nyttjande sett i ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv 
som övergripande mål. Inom ämnet Jordbruk, skogsbruk och 
fiske ryms även frågor som rör djur och livsmedel.

Aktuellt om jordbruk, skogsbruk och fiske

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson diskuterar EU:s 
framtida fiskekontroll 

  Regeringen vill se livsmedelskörkort 

  Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7 - 9 februari 

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson besöker 
bioenergianläggningen ENA Energi, Enköping 

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson besöker ekobonde, 
Västerås 

  Pressavdelning

Senaste publikationer

  Program - Nordisk konferens om djurskydd och 
livsmedelskvalitet 

  Ändringar i skogsvårdslagen 
  Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi 
  Alla publikationer
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Jordbruk
http://regeringen.se/sb/d/6376

  Hälsokontrollen
  Marknadsordningar
  Jordbrukspolitik i förändring
  Sockersektorn i EU
  Frågor och svar om jordbruk

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss 
livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd.

Ur regeringsförklaringen 6 oktober 2006
"För att värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, 
förnybar energi och öppna landskap skall de gröna näringarna 
ha likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot övriga EU. 
Sverige skall ta till vara de möjligheter som EU:s 
landsbygdsprogram ger."
   Som medlem i EU omfattas det svenska jordbruket av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. År 2003 beslutade EU:s 
jordbruksministrar att den skulle reformeras. I Sverige inleddes 
reformen den 1 januari 2005 och målet är att produktionen av 
livsmedel i högre grad ska styras av konsumenternas efterfrågan 
och inte av specifika stöd.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
RELATERAT
  Informationsmaterial: Levande landsbygd
EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats
  Statistik för jordbruk, skogsbruk och fiske på SCB:s 

webbplats

Marknadsordningar
http://regeringen.se/sb/d/6377

  Bananer
  Etanol
  Fiberväxter
  Frukt och grönsaker
  Får- och getkött
  Griskött
  Mjölk och mjölkprodukter
  Nötkött
  Olivolja och bordsoliver
  Socker
  Spannmål
  Tobak
  Utsäde
  Vin
  Ägg och fågelkött

Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU regleras bland 
annat genom marknadsordningar, som fastställer regler för till 
exempel exportbidrag och intervention för olika varuområden, 
exempelvis för spannmål. Intervention innebär att om priset för 
en vara understiger interventionspriset (lägsta marknadspris 
inom EU) så är staten skyldig att köpa varan till 
interventionspris. Syftet med marknadsordningar är att 
stabilisera marknadspriserna och därmed tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard som är ett av 
målen för jordbrukspolitiken enligt Romfördraget. I och med de 
reformer som genomförts och som innebär att marknadsstöd 
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ersatts med frikopplade gårdsstöd, får marknadsordningarna en 
allt mindre betydelse för att uppnå dessa mål.

En gemensam marknadsordning
I juni 2007 togs beslutet om att slå samman alla 
marknadsordningar till en gemensamt samlad 
marknadsordning. Syftet är att förenkla och harmonisera utan 
att ändra den underliggande politiken. Beslutet kommer att 
träda i kraft under 2008.

Förvaltningskommittéerna
Kopplat till regelverket finns förvaltningskommitéer som 
diskuterar och beslutar om de detaljerade reglerna. De 
nuvarande områdesuppdelade förvaltningskommittéerna 
kommer att ersättas av en gemensam förvaltningskommitté 
med ansvar för alla områden. Från Sveriges sida deltar främst 
representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket 
och Livsmedelsverket. Jordbruksverket ansvarar för 
tillämpningen av regleringarna, marknadsfrågor och 
stödavdelningar och Livsmedelsverket ansvarar för tillämningen 
av märkningafrågor, definitionsfrågor och hygienpaketet (EU-
lagstiftning om kontroll av livsmedel).

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om jordbrukspolitik i förändring - EU:s 

jordbrukspolitik reformeras

EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats

Skogsbruk
http://regeringen.se/sb/d/9730

  Budget för skogspolitiken
  Skogens användning
  Internationellt arbete
  Nationella träbyggnadsstrategin
  Frågor och svar om ändrad ägoslagsindelning

Skogspolitiken består av två jämställda mål, ett produktionsmål 
och ett miljömål. Skogspolitikens huvudsakliga lagrum är 
skogsvårdslagen som kompletteras av miljöbalken.

Produktionsmålet
Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken ska 
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god 
avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren 
frihet och eget ansvar att själv besluta om användningen av vad 
skogen producerar.

Miljömålet
Miljömålet innebär att skogsmarkens produktionsförmåga, 
biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska bevaras. 
Naturvårdsarbetet formuleras bland annat genom riksdagens 
miljökvalitetsmål Levande skogar, konventionen om biologisk 
mångfald samt EU:s direktiv på området.

Den svenska skogsresursen
I EU finns ingen gemensam politik för skog men trots detta 
påverkas den svenska skogsresursen av andra politikområden 
som helt eller delvis beslutas på EU-nivå. Sveriges riksdag och 
regering arbetar för att EU:s insatser på skogsområdet även 
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fortsättningsvis bör vara begränsade och att produktionsstöd 
som kan störa marknaden motverkas. Sverige har en avreglerad 
skogspolitik vilket innebär att i princip lämnas endast stöd till 
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder, som har en omfattning 
som går utöver de krav som ställs i lagen.

Regeringen verkar för ett globalt hållbart skogsbruk genom ett 
omfattande internationellt samarbete kring skogsfrågor. Sverige 
arbetar aktivt i internationella förhandlingar på global och 
regional nivå och har undertecknat ett 25-tal konventioner som 
har påverkan på skog och skogsbruk. Sverige finns representerat 
i ett stort antal processer som hanterar frågor som rör skog och 
på olika sätt berör Sverige, bland annat inom

 ▪ Konventionen för biologisk mångfald (CBD),

 ▪ Klimatkonventionen (UNFCCC),

 ▪ FN:s Skogsforum (UNFF),

 ▪ Internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO),

 ▪ FAO:s Skogskonferens (COFO),

 ▪ Europeiska Ministerkonferensen för skydd av Europas 
skogar (MCPFE),

 ▪ Europe and North Asian Forest Law Enforcement and 
Governance (ENA FLEG),

 ▪ FAO/ECE Trävarukommitté,
 ▪ Nordiska ministerrådet (NMR) och
 ▪ Baltic 21.
ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
EXTERNA LÄNKAR
  Skogsstyrelsens webbplats
  Läs mer på Miljömålsrådets webbplats

Nationella träbyggnadsstrategin

http://regeringen.se/sb/d/5903

  Varför en träbyggnadsstrategi?
  Arbetssätt
  Bakgrund

Nationella träbyggnadsstrategin är en kommitté som har till 
uppgift att verka för att åtgärdsförslagen i utredningsrapporten 
"Mer trä i byggandet" ska genomföras.
Enligt regeringsbeslut ska berörda företrädare från 
skogsnäringen, byggsektorn och myndigheter delta i arbetet i 
enlighet med riktlinjerna i strategin.

Inbjudan till konferens - Bygg klimatvänligt i trä!
Sveriges regering och riksdag har beslutat om en strategi för 
ökat byggande i trä. För ökad konkurrens, ökad sysselsättning 
och för regional utveckling samt för att tillvarata träbyggandets 
miljöfördelar och den resurs som den unika svenska skogen 
utgör. Den här konferensen fokuserar på miljöfördelarna. 
 ▪ Inbjudan till konferens - Bygg 

klimatvänligt i trä! (pdf 344 kB)

Maud Olofsson utmanade de statliga bolagen och 
verken
Maud Olofsson talade den 8 februari på seminariet "Staten 
bygger i trä". Kommittén Nationella träbyggnadsstrategin vid 
Näringsdepartementet hade tillsammans med Akademiska Hus,  
Banverket, Fortifkationsverket, Fastighetsverket, Jernhusen AB, 
Naturvårdsverket och Vägverket bjudit in arkitekter och 
konstruktörer för att presentera kommande byggprojekt där 
bärande trästommar lyfts fram som alternativ till befintliga 
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stomsystem på byggmarknaden.

Maud Olofsson lyfte fram att målet med träbyggnadsstrategin är 
ökad konkurrens i byggandet, ökad sysselsättning och regional 
utveckling. Genom att det finns fler etablerade alternativ ökar 
valmöjligheten och konkurrensen. När trä förädlas inom landets 
gränser ökar sysselsättningen och bidrar till regional utveckling. 
Utvecklingen mot det industrialiserade byggandet, där 
träbyggsystemen leder utvecklingen, bidrar till att 
arbetstillfällen flyttas inomhus och till orter där fler 
arbetstillfällen behövs. Att bygga hus inomhus ger bättre 
arbetsmiljö och risken för fel och brister minskar.

 Näringsministern underströk också att ökad träanvändning kan 
bidra till ett bättre globalt klimat och hon uppmanade de 170 
församlade arkitekterna och konstruktörerna att bidra till att 
skogslandet Sverige ska bli ett föregångsland inom arkitektur 
och design. De statliga aktörerna utmanade hon genom att 
utlysa en tävling - en statskamp i modernt träbyggande. 
Nationella träbyggnadssstrategin har sedan tidigare en tävling, 
en stadskamp, mellan de kommuner som nu uppför intressanta 
demonstrationsprojekt med bärande trästomme. (Foto: Pawel 
Flato)   

Ändrad tid för redovisning av arbetet med 
träbyggnadsstrategin
Med ändring av det tidigare beslutet beslutar regeringen att 
uppdraget med att samordna träbyggnadsstrategin ska avslutas 
med en redogörelse för vad som uppnåtts senast den 31 
december 2008. 
 ▪ Regeringsbeslut: Förlängd tid för 

redovisning av träbyggnadsstrategin 
N2006/9152/HUB (pdf 38 kB)

  

Inbjudan till seminarium: STATEN BYGGER I 
TRÄ!
Välkommen till seminarium om de statliga aktörernas 
medverkan i den nationella träbyggnadsstrategin torsdagen den 
8 februari 2007 kl. 10.00-16.00. Vid seminariet presenterar vi 
byggprojekt som planeras att genomföras under de kommande 
åren där vi avser att bygga med bärande träkonstruktion, eller 
att begära in offerter på alternativa lösningar på bärande 
konstruktioner i olika material, eller att utveckla koncept för att 
i tidiga skeden kunna jämföra och utvärdera olika 
konstruktionslösningar.

OBS: NY LOKAL 
 ▪ Inbjudan till seminarium: STATEN 

BYGGER I TRÄ! (pdf 96 kB)

Maud Olofsson talar på Träbyggnadsdagen
Den 26 januari talar Maud Olofsson på Träbyggnadsdagen i 
Umeå.Träbyggnadsdagar genomförs runt om i landet och syftar 
till att inspirera lokala företrädare till att bygga i trä, att ge 
övergripande information om träbyggande och att 
marknadsföra fortbildningsprogrammet inom ramen för 
Nationella träbyggnadsstrategin. Avsikten är också att 
uppmärksamma planerade eller möjliga träbyggnadsprojekt på 
orten ifråga.
   Träbyggnadsdagen i Umeå är ett samarbete mellan Näringens 
organisation "Sveriges Träbyggnadskansli" och kommittén 
"Nationella träbyggnadsstrategin" vid 
Näringsdepartementet.
Läs mer på Sveriges Träbyggnadskanslis webbplats
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  Näringsdepartementet

http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b4f061c2.pdf?major=1&minor=76668&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b7af4ace.pdf?major=1&minor=75194&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b7af4ace.pdf?major=1&minor=75194&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b7af4ace.pdf?major=1&minor=75194&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/b7af4ace.pdf?major=1&minor=75194&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://www.trabyggnadskansliet.se/
http://www.trabyggnadskansliet.se/
http://regeringen.se/sb/d/1470
http://regeringen.se/sb/d/1470


Fiske
http://regeringen.se/sb/d/6419

  Den gemensamma fiskeripolitiken
  Fritidsfisket
  Program för fiskenäringen
  Nationell strategisk plan
  Kommentar: kvoter för EU:s fiskevatten
  Frågor och svar om fiske

Det övergripande målet för svensk livsmedelspolitik är en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion 
som speglar konsumenternas efterfrågan. Fisket omfattas också 
av detta mål.

De mer specifika målen för fiskepolitiken är:

 ▪ ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk

 ▪ ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden 
samt utökad samverkan med berörda intressenter.

Fiskefrågorna regleras i Fiskelag (SFS 1994:787).

Fiskeriverket
Fiskeriverket är den myndighet i Sverige som under regeringen 
ansvarar för tillämpningen av fiskeripolitiken. Fiskeriverket 
biträder även regeringen i fiskefrågor både nationellt som 
internationellt. Verket utfärdar föreskrifter om fiske och 
ansvarar bland annat för tillsyn av fiskets bedrivande. Verket 
ansvarar också för fiskerinäringens ekonomiska och strukturella  
utveckling bland annat genom det strukturprogram som ger 

möjlighet till ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. Vidare bedrivs 
inom Fiskeriverket omfattande forskning på fiskets område.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor

EXTERNA LÄNKAR
  Fiskelag (1993:787) på riksdagens webbplats
  Fiskeriverkets webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  Länsstyrelsens webbplats
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Landsbygd, natur och miljö
http://regeringen.se/sb/d/6410

  Mål och budget
  Landsbygdspolitik
  Naturresurser och miljö
  Rennäring
  Jakt och viltvård

Målet för landsbygdspolitiken är en ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling av landsbygden. Sedan medlemskapet 
i EU år 1995 omfattas Sverige av den gemensamma jordbruks- 
och landsbygdspolitiken.

Landsbygdens ekonomiska struktur har förändrats i modern tid. 
De areella, de "gröna", näringarna jordbruk, skog, fiske och 
rennäring är dock fortfarande viktiga basnäringar. De står också 
för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och 
har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och 
kulturvärden.

En hållbar utveckling av landsbygden innebär att det inom de 
areella näringarna produceras livsmedel med hög kvalitet, god 
omsorg om miljö och djur och med utgångspunkt i 
konsumenternas efterfrågan. Samtidigt ska möjligheter till 
utveckling och diversifiering (det vill säga breddning) av 
produktionen tas tillvara.

Företagen inom den gröna näringen har en spridning över 
landet som gör att de kan bidra till en positiv regional 
utveckling. Hästsektorn är ett exempel. Ett annat är de företag 
som bedriver småskalig livsmedelsförädling eller annan 
produktion av livsmedel med mervärden. Fler och fler 

konsumenter är positivt inställda till mat som är lokalt och 
regionalt producerad.

I december 2006 överlämnade Landsbygdskommittén sitt 
slutbetänkande till regeringen med förslag om en långsiktig 
strategi för hållbar landsbygdsutveckling.

I maj 2007 godkände EU-kommissionens kommitté för 
landsbygdsutveckling Sveriges landsbygdsprogram för 
2007-2013.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Landsbygd, natur och miljö kan du hitta mer 
information om landbygdspolitik, naturresurser och miljö, 
rennäring samt jakt och viltvård.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, 

preliminär version
  Rural Development Programme for Sweden the period 

2007-2013, preliminary version
  Informationsmaterial: Levande landsbygd
  SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och 

framtidsstrategier
  SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning, 

Underlag till Landsbygdskommittén
  SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala 

exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt 
exempel från våra grannländers hembygd
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  SOU 2006:106 Fakta - omvärld - inspiration
  Rapport: Sveriges program för landsbygdsutveckling, en 

sammanfattning
  Skr. 2005/06:87 Den övergripande strategiska 

inriktningen av kommande landsbygdsprogram
  Skr. 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
  SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar 

landsbygdsutveckling
  Rapport: Landsbygden år 2020 - fyra framtidsbilder

Landsbygdspolitik
http://regeringen.se/sb/d/6411

  Landsbygdsprogrammet
  Åtgärder norra Sverige
  Miljöförbättrande åtgärder

Inom politikområdet landsbygdspolitiken ligger frågor kring 
landsbygdsutveckling. Målet för landsbygdspolitiken är en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av 
landsbygden.

Landsbygdspolitiken innehåller ett antal olika verktyg som alla 
måste samverka för att ett bra resultat för landsbygden ska vara 
möjligt att nå. Dessa verktyg är:

 ▪ Landsbygdsprogrammet

 ▪ Åtgärder för jordbruket i norra Sverige

 ▪ Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Sverige fick sitt program godkänt av EU:s kommitté för 
landsbygdsutveckling den 23 maj 2007 och EU-kommissionen 
godkände formellt programmet den 28 juni 2007.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
  Rural Development Programme for Sweden the period 

2007-2013
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  SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och 
framtidsstrategier

  SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning, 
Underlag till Landsbygdskommittén

  SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala 
exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt 
exempel från våra grannländers landsbygd

  SOU 2006:106 Fakta - omvärld - inspiration
  Skr. 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
  SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar 

landsbygdsutveckling
  Rapport: Landsbygden år 2020 - fyra framtidsbilder

EXTERNA LÄNKAR
  EU-kommissionens webbplats om landsbygdsutveckling
  Förordning (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder på Riksdagens webbplats

Naturresurser och Miljö
http://regeringen.se/sb/d/6414

  Ett rikt odlingslandskap
  Ingen övergödning
  Giftfri miljö
  Jordbrukets miljöeffekter

Det övergripande målet för det miljöpolitiska arbetet i Sverige är  
att nästa generation ska kunna ta över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta.

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål*. Målen 
beskriver kvalitet och tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som på lång sikt är ekologiskt hållbara. Målen 
beskriver också vad miljöarbetet ska inriktas mot. Flera av 
målen berör jordbruket. Vissa direkt medan andra berör mer 
indirekt.

Till de miljömål som har stor eller viss koppling till 
jordbruket hör:

 ▪ Ett rikt odlingslandskap

 ▪ Ingen övergödning

 ▪ Giftfri miljö

 ▪ Levande sjöar och vattendrag

 ▪ Grundvatten av god kvalitet

 ▪ Myllrande våtmarker

 ▪ Hav i balans

http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73435
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73435
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73435
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73435
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73437
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73437
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73437
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73437
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73444
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73445
http://regeringen.se/sb/d/6267/a/73445
http://regeringen.se/sb/d/5212/a/52916
http://regeringen.se/sb/d/5212/a/52916
http://regeringen.se/sb/d/5290/a/43704
http://regeringen.se/sb/d/5290/a/43704
http://regeringen.se/sb/d/5290/a/43704
http://regeringen.se/sb/d/5290/a/43704
http://regeringen.se/sb/d/5191/a/37980
http://regeringen.se/sb/d/5191/a/37980
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sv.htm
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS2007:481&rm=2007&bet=2007:481
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS2007:481&rm=2007&bet=2007:481
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS2007:481&rm=2007&bet=2007:481
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS2007:481&rm=2007&bet=2007:481
http://regeringen.se/sb/d/6414
http://regeringen.se/sb/d/6414
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58132
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58132
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58133
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58133
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58135
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58135
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58136
http://regeringen.se/sb/d/6414/a/58136


 ▪ Levande kust och skärgård

 ▪ Levande skogar

Bland dessa mål har jordbrukssektorn huvudansvar för "Ett rikt 
odlingslandskap". Även för målen "Ingen övergödning", "Giftfri 
miljö" och "Myllrande våtmarker" finns tydliga kopplingar till 
jordbruket.

* I november 2005 lades miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och 
djurliv" till de 15 som man antagit redan i april 1999.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Miljökvalitetsmålen

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges miljömåls officiella webbportal

Jakt och viltvård
http://regeringen.se/sb/d/8943

  Frågor och svar om jakt

Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare 
uppgår i Sverige till cirka 280 000 personer som har jakt som 
fritidsintresse eller som en del i sin försörjning. Jaktutövandet 
regleras i jaktlagen (1987:253), jaktförordningen (1987:905) och 
i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS (2002:18), NFS (2002:19) 
och NFS (2002:20).

Alla vilda däggdjur och fåglar är i princip fredade. I 
jaktförordningen regleras vilka djur man får jaga och när det får 
ske. Ett tjugotal däggdjursarter och ett fyrtiotal fågelarter får 
jagas under de tider som anges i förordningen. I allmänhet får 
ett obegränsat antal indi-vider fällas under den så kallade 
allmänna jakttiden, men i vissa fall, bland annat när det gäller 
älg, beslu-tar länsstyrelsen hur många djur som får fällas. Det ur  
ekonomisk synpunkt värdefullaste jaktbara viltet är älgen. 
Årligen fälls drygt 90 000 djur.

Om en viltart orsakar skada kan länsstyrelsen eller 
Naturvårdsverket lämna tillstånd till jakt även under andra tider 
för att förebygga eller minska skador av vilt för bland annat 
jordbrukare.

För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur 
om de blir angripna av rovdjur har regeringen den 22 mars 
2007 fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i 
jaktförordningen. Tillägget är tidsbegränsat till två år och 
innebär att man kan skydda sina djur även utanför inhängnade 
områden utan att rovdjuret redan fullbordat ett angrepp. 
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Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera förändringen 
så att rovdjurstammarna inte påverkas negativt. Bestämmelsen 
gäller från den 1 maj 2007 till den 1 maj 2009, då den upphör 
att gälla om inte ett aktivt beslut fattas.

Man får bara jaga på mark som man äger eller där man fått 
jakträtt upplåten genom arrende eller på annat sätt. Medlem i 
sameby har dock rätt att jaga inom delar av samebyns 
betesområde. Med rätten att jaga följer enligt jaktlagen en 
skyldighet att bedriva viltvård. Syftet med viltvården är att 
genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd 
och att jakten anpassas efter tillgången på vilt.

Två eller flera fastigheter kan efter beslut av länsstyrelsen bilda 
ett viltvårdsområde. Ett sådant område har till syfte att främja 
viltvården genom en samordning av jakten och ge-nom åtgärder 
till skydd för viltet.

Alla som bedriver jakt måste årligen betala viltvårdsavgift 
genom att lösa ett jaktkort. Den 1 juli 2007 höjdes avgiften med 
100 kronor till 300 kronor per år. Pengarna används till bland 
annat viltvård och information i jaktliga frågor. Undantaget för 
avgiften är ungdomar under 18 år, vilka saknar eget tillstånd att 
inneha skjutvapen.

Naturvårdsverket är central myndighet för jakt- och 
viltvårdsfrågor medan länsstyrelsen har ansvaret för dessa på 
det regionala planet. De båda jägarorganisationerna Svenska 
Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund bidrar med att 
sprida upplysning och information i jakt- och viltvårdsfrågor.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Promemoria: Ändringar i jaktförordningen (1987:905)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs Jaktförordningen (1987:905) på Riksdagens 

webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  Länsstyrelsens webbplats
  Svenska jägareförbundets webbplats
  Jägarnas Riksförbundets webbplats
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Djur
http://regeringen.se/sb/d/6380

  Mål och budget
  Djurskydd
  Fågelinfluensa
  Djuretik
  Foder
  Hund och katt
  Frågor och svar om djur

Det finns ett stort engagemang för djurfrågor i samhället idag. 
Djuren är en naturlig del av våra liv och har betydelse bland 
annat för produktionen av livsmedel och naturens kretslopp. 
Djur har också stor social betydelse för människan, till exempel 
som sällskap, hobby eller fritidsintresse.

Den svenska synen på djurskydd och djurhälsa präglas av höga 
ambitioner. Grundtanken är att den miljö som djuren vistas i 
ska vara så djurvänlig som möjligt för att djuren ska må bra, ha 
god hälsa och få möjlighet att bete sig naturligt. Verksamheten 
inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar till att 
upprätthålla ett gott hälsotillstånd och ett gott djurskydd bland 
lantbruksdjur, sällskapsdjur, försöksdjur, vilda djur som hålls i 
fångenskap eller som används som försöksdjur samt att 
begränsa användningen av försöksdjur.

Särskilt ansvar för djurfrågor har Jordbruksverket, 
länsstyrelser, kommuner, Statens veterinärmedicinska anstalt 
och Livsmedelsverket.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Djur kan du hitta information om till 
exempel djurskydd; djurförsök, djurskyddstillsyn, djuretik, 
fågelinfluensa, foder samt hund och katt.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Rennäring

EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats
  Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats
  Livsmedelsverkets webbplats
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Djurskydd
http://regeringen.se/sb/d/6382

  Djurskyddskontroll

Den svenska synen på såväl djurskydd som djurhälsa präglas av 
höga ambitioner. Grundtanken är att den miljö som djuren 
vistas i ska vara så djurvänlig som möjligt för att djuren ska må 
bra, ha god hälsa och få möjlighet att bete sig naturligt.

Verksamheten inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar 
till att upprätthålla ett gott djurskydd och ett gott 
djurhälsotillstånd bland lantbruksdjur, sällskapsdjur, 
försöksdjur och vilda djur som hålls i fångenskap eller som 
används som försöksdjur samt att begränsa användningen av 
försöksdjur.

Sedan den 1 juli 2007 har Jordbruksverket ett övergripande 
ansvar för djurskyddsfrågorna. Även i kommunerna och på 
länsstyrelserna runt om i landet arbetar man med 
djurskyddsfrågor. Till exempel är det till djurskyddsinspektören 
i varje kommun man ska vända sig om man misstänker att ett 
djur behandlas illa. På länsstyrelserna finns en eller flera 
länsveterinärer som bland annat arbetar med att ge råd till och 
samordna kommunernas djurskyddsinspektörer.

De bestämmelser som reglerar hur djur ska hållas och skötas 
finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt i 
föreskrifter av centrala myndigheter med ansvar för 
djurskyddsfrågor, framförallt Jordbruksverket. Sverige arbetar 
ständigt med att se över regelverket för att bestämmelserna ska 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Broschyr: The Animal Welfare Act, The Animal Welfare 

Ordinance

EXTERNA LÄNKAR
  Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats
  Djurskyddslag (1988:534) på riksdagens webbplats
  Djurskyddsförordning (1988:539) på riksdagens 

webbplats
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Hund och katt
http://regeringen.se/sb/d/9134

  "Tillsyn över hundar och katter"

Grundläggande bestämmelser till skydd för hundar och katter 
finns i djurskyddslagen (1988:354) och djurskyddsförordningen 
(1988:539). Utöver bestämmelserna i djurskyddslagen och 
djurskyddsförordningen finns det också bestämmelser i 
föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

Grundläggande bestämmelser

Enligt de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen ska 
djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdom. I detta ingår till exempel att ge djuren mat och vatten 
samt tillräcklig tillsyn. Om ett djur är sjukt eller skadat ska det 
snarast få nödvändig vård. Det kan bland annat innebära att 
man behöver uppsöka veterinär för att få djuret behandlat.

Den som har hand om djur har också en skyldighet att se till att 
djuret sköts och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. I det 
ingår bland annat att anpassa miljön och skötseln av djuren så 
att djuren får en möjlighet att bete sig naturligt.

Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att överanstränga djur 
och att slå dem. Det är också förbjudet att hålla dem bundna på 
ett sådant sätt att det är plågsamt för dem. Om någon bryter 
mot det kan personen dömas till böter eller fängelse för brott 
mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken.

Under vissa omständigheter kan en person som bryter mot 
bestämmelserna till skydd för djuren förbjudas att ha hand om 

djur. Länsstyrelsen kan också besluta att polisen ska ta hand om  
djuret eller djuren. Länsstyrelsen ska då besluta vad som ska 
hända med det omhändertagna djuret, till exempel att det ska 
tas omhand av någon annan person.

Sedan den 1 juli 2007 har Jordbruksverket det centrala ansvaret 
för djurskyddet i landet och en av de viktigaste uppgifterna är 
att övervaka efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen.

Många kommuner gör också särskilda insatser för att till 
exempel hjälpa katter utan hem.

Ibland krävs det särskilda tillstånd
Den som yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, säljer 
eller på annat sätt tar emot eller tar hand om hundar och katter 
ska ha tillstånd för den verksamheten. Det krävs till exempel 
tillstånd om man vill bedriva kennelverksamhet, hund- eller 
kattpensionat eller hunddagis.

Djurägares ansvar för sin hund eller katt
Bestämmelser om ansvar för den som har en hund eller katt 
finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 
Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn 
och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att 
hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter. 

Polisen kan omhänderta en hund
Om tillsynen över en hund inte fungerar får polisen besluta att 
hunden till exempel ska ha munkorg, vara bunden eller hållas 
instängd. Polisen kan också omhänderta en hund, om det 
behövs för att hindra att hunden orsakar skada eller allvarliga 
problem och om inte mindre ingripande åtgärder är tillräckliga. 
Polisen får då besluta vad som ska ske med hunden, om den till 
exempel ska omhändertas av någon annan person eller avlivas.
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Hunden får dock avlivas endast om den utgör en fara för 
människor eller andra djur, eller om det annars finns särskilda 
skäl.

Hundförbud
Polisen får också förbjuda personer som visat sig olämpliga att 
ha hund att ta hand om hundar. Detta görs genom ett så kallat 
beslut om hundförbud. Ett hundförbud gäller antingen tills 
vidare eller för en viss begränsad tid.

Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.

Särskilda skadeståndsbestämmelser
För hundar gäller också särskilda skadeståndsbestämmelser. 
För skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt 
skadeståndsansvar. Det betyder att man kan bli 
skadeståndsskyldig för en skada som hunden orsakar även om 
man själv inte har varit oaktsam.

Hundar ska vara märkta och registrerade
Sedan den 1 januari 2001 är det lag på att alla hundar ska vara 
märkta och registrerade. Detta krav tillkom bland annat för att 
underlätta för polis som behöver ingripa mot hundar som utgör 
en fara för människor eller andra djur.

Ny lag mot farliga hundar
Den 1 januari 2008 började en ny lag att gälla. Du kan läsa en 
sammanfattning av propositionen som föregick lagen genom 
länken under relaterat, eller läsa frågor och svar om de nya 
reglerna på sidan "Tillsyn över hundar och katter".

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  SOU 2003:46 Hund i rätta händer, om djurägarens 

ansvar
  SOU 2005:75 Hundgöra - Att göra hundar som gör nytta
  Prop. 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter
  Informationsmaterial: Förstärkt skydd mot farliga 

hundar
  Artikel: Nu blir det lättare för polisen att stoppa farliga 

hundar

EXTERNA LÄNKAR
  Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter på 

riksdagens webbplats
  Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar 

på riksdagens webbplats
  Förordning (2002:7) om märkning och registrering av 

hundar på riksdagens webbplats
  Jordbruksverkets webbplats
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Livsmedel
http://regeringen.se/sb/d/6402

  Mål och budget
  Livsmedelsstrategin
  Säkra livsmedel
  Märkning
  Seminarium om klimatmärkning av livsmedel
  Livsmedelskontroll
  Frågor och svar om livsmedel

Maten är en viktig del av konsumenternas välfärd. Det handlar 
om hälsa, välbefinnande och om hushållens ekonomi.

Det övergripande målet med den svenska livsmedelspolitiken är 
en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar 
livsmedelsproduktion. Varje led i livsmedelskedjan måste vara 
säker så att konsumenterna kan känna sig trygga. Maten ska ha 
producerats på ett miljövänligt och etiskt sätt. Det brukar talas 
om en helhetssyn på livsmedelsproduktionen "från jord till 
bord".

Svensk mat har skördat ett antal framgångar under senare år 
tack vare till exempel fina svenska råvaror, ett traditionellt 
svenskt kök och skicklig industri. Det finns även en förmåga till 
samverkan mellan forskning, primärproduktion, 
livsmedelsindustri, restauranger och detaljhandel.

Gemensamma EU-regler för livsmedel
En stor del av livsmedelsområdet är totalharmoniserat inom 
EU. Det innebär att det inte är tillåtet för enskilda 

medlemsstater att ha vare sig strängare eller mer liberala 
bestämmelser. Arbetet på livsmedelsområdet i EU omfattar 
både skapandet av nya lagar och en modernisering av det 
nuvarande regelverket. Grunden för all livsmedelslagstiftning i 
EU är skydd av konsumenternas hälsa, mångfald i utbud och 
underlättande av handeln genom att alla medlemsstater har 
samma regler. På EU-nivå finns en överordnad förordning om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Central myndighet är Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är den centrala myndigheten för 
livsmedelsfrågor. Myndighetens främsta uppgifter är att 
utarbeta regler inom livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt 
livsmedelslagen samt att leda och samordna livsmedelstillsynen.  
Verket genomför också utredningar samt informerar 
konsumenter och andra intressenter om livsmedelsområdet.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Livsmedel kan du till exempel hitta 
information om säkra livsmedel; dioxiner, tillsatser, 
bekämpningsmedel, märkning och livsmedelskontroll

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Livsmedelsverkets webbplats
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Säkra livsmedel
http://regeringen.se/sb/d/6404

  Dioxin och PCB
  Tillsatser m.m.
  Bekämpningsmedelsrester
  EFSA

Intresset och uppmärksamheten kring livsmedelsfrågor ökar i 
samhället. Målet för den svenska livsmedelspolitiken förutsätter 
en hållbar livsmedelsproduktion som också återspeglar vad 
konsumenterna efterfrågar. Alla har rätt till en sund och 
varierad kost av god kvalitet.
För att säkerställa förtroendet hos konsumenterna för 
livsmedelsproduktionen måste varje led i livsmedelskedjan vara 
säker. Det talas ofta om en helhetssyn på 
livsmedelsproduktionen: från jord till bord.

Bra livsmedel handlar inte bara om säkra livsmedel och om rätt 
hantering av livsmedel i produktionskedjan. Säkra livsmedel 
handlar också om hur man ska äta för att må bra. 
Konsumenterna måste därför få tillräcklig information för att 
kunna göra medvetna val.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
RELATERAT
  GMO
EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om risker med mat på Livsmedelsverkets 

webbplats
  Läs mer om säkra livsmedel på EU-kommissionens 

webbplats

Bioenergi från jord- och skogsbruket
http://regeringen.se/sb/d/9097

  Vad är bioenergi?
  Var kommer bioenergin från idag?
  Fördelar och nackdelar med bioenergi

Förnybar energi är en prioriterad fråga för den svenska 
regeringen. Klimatförändringarna visar på behovet av att ställa 
om från fossil energi till förnybar energi.

Fossil energi kommer en dag att ta slut, och en stor del av 
dagens fossila energi hämtas från politiskt instabila regioner 
vilket även kortsiktigt kan påverka försörjningstryggheten 
negativt. Samtidigt är det viktigt att omställningen är 
kostnadseffektiv och hållbar med bibehållen internationell 
konkurrenskraft.

Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och 
användning av förnybar energi. Många av landets vattendrag 
används för produktion av vattenkraft, över 60 procent av 
landets yta består av skog och därutöver visar nya beräkningar 
att vindtillgångarna är goda. Marknaden erbjuder också många 
olika alternativ till förnybar energi som kan bidra till 
energiomställningen och till att miljömålen uppfylls. Svensk 
energipolitik har under lång tid fokuserat på teknikneutralitet, 
dvs. att ramar för utveckling sätts upp utan att något särskilt 
energislag pekas ut. Detta har varit en av grundpelarna för det 
framgångsrika svenska konceptet. Ett tydligt exempel är 
införandet av koldioxidskatten på 90-talet som bland annat 
ersatt stora delar av användningen av fossila bränslen för 
fjärrvärmeproduktionen.
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EU:s mål till 2020
Europeiska rådet enades i mars 2007 om att väsentligt minska 
EU:s utsläpp av växthusgaser till år 2020 jämfört med 1990 års 
nivåer. 

Rådet kom också överens om två bindande mål: att 20 procent 
av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 
2020 och att andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 
procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents 
energieffektivisering till år 2020. Stats- och regeringscheferna 
påpekade samtidigt att EU endast står för 14 procent av 
utsläppen av växthusgaser och att utsläppsminskningar i andra 
länder som USA, Kina och Indien är nödvändiga.

Nyckelfråga inför framtiden
En nyckelfråga inför framtiden är hur man på bästa sätt kan 
utnyttja jord- och skogsbrukets stora potential för 
energiproduktion. Jordbruksmarken är samtidigt grunden för 
vår livsmedelsproduktion med en hög grad av förädlingsvärde. 
Det finns också viktiga etiska aspekter på att ersätta 
livsmedelsproduktion med energiodling och att förbränna mat 
till energi. På samma sätt finns konkurrens kring skogsmarken 
och skogsråvaran mellan å ena sidan energisektorn, och å andra 
sidan svensk skogsindustri och dess stora exportintäkter och 
sysselsättning på svensk landsbygd.

Ansvariga myndigheter
Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som under 
regeringen ansvarar för tillämpningen av energipolitiken. Även 
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen arbetar med frågor som rör 
bioenergi.

Ansvarsfördelning
Näringsdepartementet ansvarar för energifrågor i stort.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om förnybar energi
  Informationsmaterial: Bioenergi från jord- och 

skogsbruket
  Informationsmaterial: Levande landsbygd

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om utredningen Jordbruket som 

bioenergiproducent
  Energimyndighetens webbplats
  Jordbruksverkets webbplats
  Skogsstyrelsens webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  SLU:s webbplats
  Formas webbplats
  KSLA:s webbplats
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Genetiskt modifierade organismer 
(GMO)
http://regeringen.se/sb/d/6421

  Ansvariga myndigheter för GMO

Inom jordbruket har vi ständigt försökt förbättra grödors och 
husdjurs egenskaper. Historiskt har det främst skett genom 
urval av utsäde och avelsdjur och har pågått under många 1000 
år. På så sätt har successivt urtyperna av alla våra grödor och 
husdjur avlats fram från vilda växter och djur.

Efter att Mendels ärftlighetslagar började tillämpas för 100 år 
sedan har växt- och djurförädlingen gjort stora framsteg. Inom 
växtförädlingen har man även använt sig av mutanter och 
närbesläktade växter i korsningar till grödor för att öka den 
genetiska variationen. Växtförädlingen har på ett avgörande sätt 
inte bara ökat produktionen utan även gett oss friskare växter 
och djur. Numera används även genteknik i förädlingen av 
grödor. Gentekniskt förändrade grödor kallas för GMO-grödor.

Pollen innehåller gener, det vill säga de arvsanlag som 
bestämmer egenskaperna hos en växt. Växtförädling är en 
tidskrävande process och resultatet visar sig ofta först efter 
många års arbete. En nackdel med traditionell växtförädling är 
att fler gener än de som man önskar förs över genom korsning 
och att dessa oftast är okända.

Genteknik skapar nya möjligheter - men även risker
Med genteknik kan man flytta renframställda och kända gener 
mellan arter. Nya och värdefulla möjligheter att förbättra våra 
grödor finns genom denna teknik samtidigt som det finns 

potentiella risker. Vissa genmodifierade grödor skulle till 
exempel kunna påverka den biologiska mångfalden på ett annat 
sätt än konventionellt jordbruk om egenskaper från 
genmodifierade grödor spreds med pollen till vilda växter av 
samma släkte. Det är också viktigt att bevaka så att produkterna 
från dessa grödor är lika nyttiga som från icke-genmodifierade 
grödor. Av bland annat dessa skäl är GMO-grödor omgärdade av  
lagstiftning som sträcker sig från produktionsledet till 
konsumenten.

Utgångspunkten: skydd av människors och djurs hälsa 
samt miljön
Genetiskt modifierade organismer, GMO, regleras inom EU av 
gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa. 
Lagstiftningens syfte är att skydda människors och djurs hälsa 
samt miljön. Syftet är också att säkerställa konsumentens 
valfrihet och att etiska hänsyn tas när man använder GMO. 
Lagstiftningen kräver att möjliga miljö- och hälsorisker ska 
analyseras och att konsekvenserna av eventuella skador ska 
värderas före tillstånd får ges. De faktorer som påverkar 
riskvärderingen för GMO-grödor är främst:

 ▪ grödans biologi

 ▪ de införda generna

 ▪ var den odlas

 ▪ på vilket sätt den används

All verksamhet som gäller GMO kräver tillstånd av en 
myndighet. Kraven i tillståndsansökan skiljer sig åt beroende på 
organism och användningsområde, men generellt måste ett 
stort antal uppgifter redovisas så att myndigheten kan avgöra 
om den genetiskt modifierade organismen är lika säker som en 
motsvarande, icke-genetisk modifierad organism. De 
obligatoriska uppgifterna avser bland annat organismens 
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ursprung, detaljer om den införda genen och dess egenskaper 
samt möjlig miljö- och hälsopåverkan. Ytterligare information 
efterfrågas ofta som stöd för bedömningen.

GMO-verksamhet delas in i tre områden
De tre områden som verksamhet med GMO delas in i 
är:

 ▪ Utsläppande på marknaden, det vill säga försäljning, 
import, odling eller användning i olika produkter.

 ▪ Försöksodling på fält.

 ▪ Innesluten försöksodling, till exempel i växthus och 
laboratorier.

Svenska myndigheter ansvarar för tillsyn och kontroll av 
reglerna inom sina respektive områden. Naturvårdsverket och 
Gentekniknämnden är rådgivande instanser.

Obligatorisk märkning av GMO för att garantera 
spårbarhet
Alla GMO eller produkter som kommer från GMO måste märkas 
och kunna spåras bakåt i produktionsledet. EU har 
gemensamma regler om hur produkterna ska märkas och hur 
informationen ska överföras i varje steg från producent till 
butik.

Konsumenten ska således kunna läsa på förpackningar eller på 
skyltar intill produkten om den innehåller GMO. Detta ger 
konsumenten en valfrihet, men det gör det också möjligt att 
spåra en produkt. Dokumentation om GMO ska sparas i fem år 
av alla som deltagit i saluföringskedjan.

Förberedelser inför en eventuell odling av GMO-grödor

En svensk förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och 
transport av genetiskt modifierade grödor (SFS 2007:273) 
trädde i kraft den 1 augusti 2007. Förordningen avser 
kommersiell odling av GMO-grödor och innefattar även 
transport, lagerhållning eller annan hantering av GMO-
produker som sker i samband med odlingen.

När GMO-grödor odlas ska det inte finnas någon risk att de 
sprids till någon annans jordbruksmark och orsaka ekonomisk 
skada. I förordningen finns det även bestämmelser om bland 
annat anmälan och information om odling, transport, rengöring 
av fordon med mera.

Internationella bestämmelser
Cartagenaprotokollet om biosäkerhet är ett protokoll till FN-
konventionen om biologisk mångfald som över hundra nationer 
har anslutit sig till. Det reglerar förflyttning av genetiskt 
modifierade organismer över nationsgränser.

Världshandelsorganisationen WTO:s har beslutat ett antal avtal 
som kan bli tillämpliga vid handel med GMO; Technical Barriers 
to Trade (TBT) är ett avtal om tekniska handelshinder och 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) är ett avtal om 
sanitära åtgärder och växtskyddsfrågor. Enligt dessa avtal får 
WTO:s medlemsstater vidta åtgärder till skydd för berättigade 
samhällsintressen, till exempel människors, djurs eller växters 
liv och säkerhet samt miljön. Sådana åtgärder kräver enligt SPS-
avtalet en föregående riskbedömning.
Närliggande bestämmelser
Andra närliggande bestämmelser kring GMO finns inom 
områdena:

 ▪ Utsäde innan utsäde av de flesta grödor får saluföras 
måste sorten få ett godkännande och finnas upptagen på 



en sortlista. Detta gäller även genetiskt modifierade 
sorter.

 ▪ Miljöskador EU har bestämmelser om 
miljöskadeansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador. Dessa omfattar även verksamheter med 
GMO.

 ▪ Ekologisk produktion enligt EU:s regler får GMO inte 
användas i ekologisk produktion med undantag av 
veterinärmedicinska läkemedel.

 ▪ Samexistens innebär att lantbrukarna ska kunna välja 
mellan att odla konventionella, ekologiska och genetiskt 
modifierade grödor. Dessa ska kunna odlas parallellt 
utan skadlig påverkan av varandra.

Faktabladet om GMO ger fördjupad information
Du kan läsa fördjupad information om de regler som gäller för 
användning av GMO i det faktablad som 
Jordbruksdepartementet tog fram år 2005. En länk till 
faktabladet finns under "Relaterat".

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Säkra livsmedel
  Bioteknik och genetiskt modifierade organismer
  Genpatent
  Faktablad: Vilka regler gäller för genetiskt modifierade 

organismer (GMO)?

  SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av 
genmodifierade grödor

  Informationsmaterial: GMO-livsmedel och säkerhet - 
lägesrapport från Norden och Baltikum

EXTERNA LÄNKAR
  Genteknik- myndigheternas gemensamma webbportal
  Läs mer om GMO på EU-kommissionens webbplats
  Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid 

odling och transport m.m. av genetiskt modifierade 
grödor, på riksdagens webbplats
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Regelförenkling på 
Jordbruksdepartementet

http://regeringen.se/sb/d/9099

  Jordbruksdepartementets viktigaste åtgärder

Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för 
regelområdena jordbruk, skogsbruk, fiske, djurskydd och 
djurhälsa samt livsmedel och foder. Jordbruksverket, 
Fiskeriverket, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen är de 
myndigheter som utfärdar föreskrifter inom de olika 
lagstiftningsområdena.

Regeringens mål
Regeringen har som mål att minska företagens administrativa 
kostnader för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent 
fram till hösten 2010.

Urval av åtgärder
Här presenteras några exempel på de åtgärder som 
Jordbruksdepartementet och tillhörande myndigheter kommer 
att vidta för att förenkla företagarnas vardag.

Regeringens handlingsplan för regelförenkling - en 
redovisning av det första steget
Läs mer om regeringens arbete med 
regelförenklingar.  Läs mer om handlingsplanen

ANSVARIGT STATSRÅD  
Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
Jordbruksdepartementet

Högre utbildning och forskning 
inom de areella näringarna
http://regeringen.se/sb/d/6413

  Frågor och svar om utbildning och forskning

För att förse den gröna sektorn med välutbildad personal och 
för att få de kunskaper som krävs för fortsatt utveckling av dessa  
näringar, inte minst för en hållbar utveckling, finansieras högre 
utbildning och forskning på detta område genom statsanslag. 
Den gröna sektorn innefattar skogs-, jord- och trädgårdsbruk, 
urbana grönområden, fiske och vattenbruk samt därpå baserad 
industri- och tjänstesektor.

Genom ny kunskap formar forskningen i hög grad framtiden 
och den "gröna" forskningen har en central roll för 
omställningen till ett hållbart samhälle.

Högre utbildning och forskning inom de areella näringarna 
(jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, landskapsplanering, 
veterinärmedicin etc.) bedrivs i Sverige främst vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). SLU sorterar under 

Jordbruksdepartementet och är det enda universitetet i Sverige 
som ligger under ett annat departement än 

Utbildningsdepartementet. SLU:s övergripande uppdrag säger 
en del om ansvarsområdet: att utveckla de biologiska 
naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa.
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Vid SLU kan man bland annat läsa till:

 ▪ veterinär

 ▪ agronom

 ▪ lantmästare

 ▪ hortonom

 ▪ jägmästare

 ▪ landskapsarkitekt

Det finns därutöver program som ger andra yrkesinriktade 
examina, men det går även att komponera ihop en egen profil 
till en kandidat eller magisterexamen, eller bara läsa fristående 
kurser.

Finansiering
Utöver statsanslaget som SLU får för att täcka sina kostnader 
för bland annat personal och lokaler kan universitetets forskare,  
efter ansökan och i konkurrens med andra forskare, få 
forskningsbidrag från olika externa finansiärer. Den viktigaste 
av dessa är det statliga Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas). Formas, som 
bildades år 2000 genom en sammanslagning av Skogs- och 
jordbrukets forskningsråd, Byggforskningsrådet och delar av 
Naturvårdsverkets forskningsverksamhet, är nu den viktigaste 
finansiären av forskning inom de areella näringarna.

Genom sammanslagningen skapades bättre förutsättningar för 
kraftfulla och allsidiga forskningsinsatser till stöd för en 
ekologiskt hållbar utveckling, såväl inom de areella näringarna, 
som inom samhället i stort.

Formas ska främja forskning för en ekologiskt hållbar utveckling 
och om de biologiska naturresurserna och mark- och 
vattenresurserna samt samhällets hållbara nyttjande av dessa 

resurser. Dessutom ska rådet stödja miljö- och 
bebyggelserelaterad forskning. Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet har huvudansvaret för Formas 
men Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och 
Jordbruksdepartementet samverkar kring frågor som rör 
forskningsrådet. Knappt hälften av rådets budget kommer från 
Jordbruksdepartementet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  SLU:s webbplats
  Formas webbplats
  Standing Committé on Agricultural Resarch (SCAR) 

webbplats
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Internationellt samarbete inom de 
areella näringarna
http://regeringen.se/sb/d/6396

  FAO
  WTO:s jordbruksförhandlingar

På den här sidan hittar du länkar till olika internationella 
organisationer inom de areella näringarna.

 Codex Alimentarius webbplats
Codex Alimentarius är namnet på det regelverk för livsmedel 
som utarbetats inom FN:s ram under namnet FAO/WHO Food 
Standards Programme. Codex Alimentarius är en mellanstatlig, 
världsomfattande organisation vars uppgift är att ta fram 
internationella standarder på livsmedelsområdet. Syftet är att 
skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i 
internationell handel med livsmedel. De dokument (standarder, 
riktlinjer, rekommendationer) som tagits fram av Codex 
Alimentarius används som referens i WTO-sammanhang, varför  
Codex Alimentarius betydelse har ökat. Samtliga 
medlemsstater, liksom EU-kommissionen (gemenskapen) är 
medlemmar i Codex Alimentarius. Inför varje Codexmöte sker 
koordinering på rådsarbetsgruppsnivå med förberedelse av 
gemensamma EU-ståndpunkter.

FAO:s svenska webbplats (Food and Agriculture Organization)
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och har 191 
medlemmar, inklusive EU. FAO bidrar med kunskap och 
kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom 
ramen för en hållbar utveckling. FAO:s huvuduppgift är att 
trygga tillgången till mat för att människor världen över ska få 

leva ett friskt och aktivt liv.

Jordbruksdepartementets temasidor om FAO
FAO är FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske och har 
inom FN huvudansvar för att leda kampen mot hunger. Med 184  
medlemsländer är FAO det största fackorganet i FN-familjen. 
FAO har sitt huvudsäte i Rom, men också ett flertal regionala 
kontor runt om i världen. FAO har experter och fältarbetare i ett 
stort antal länder. Organisationen har en viktig roll i att samla in 
fakta och uppgifter om jordbruk, skog och fiske. FAO ska forska, 
analysera och ta fram nya rön på området. Organisationen ska 
också sprida kunskap och information till medlemsländerna och 
bistå med sin specialkunskap för bästa möjliga resultat på fältet.

IPPC:s webbplats
Växtskyddskonventionen (IPPC) trädde i kraft 1951. 
Konventionen ligger under FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO). Konventionens huvuduppgift har 
tills SPS-avtalet förändrade bilden varit att se till 
signatärstaterna informerar varandra om utbrott av 
växtsjukdomar. Det finns i sig inga konventionskrav på att 
staterna skall göra något åt sjukdomarna i sitt land. Eftersom 
växtskydd till sin natur är regional dvs. förutsättningarna för 
sjukdomsspridning skiljer sig avsevärt runt jorden arbetar 
konventionen också med 7 regionala växtskyddsorganisationer. 
Inom Europa och Medelhavsregionen verkar den europeiska 
växtskyddsskonventionen (EPPO). I och med SPS-avtalet fick 
IPPC uppgiften tillsammans med OIE och CODEX att ta fram 
internationella standarder inom sina respektive områden. 
Denna uppgift dominerar numer helt konventionens 
arbetsprogram. I standarden för riskanalys ges riktlinjer hur 
skador på den omgivande miljön ska värderas. Även de 
växtskyddsmässiga riskerna med genetiskt modifierade 
organismer hanteras inom konventionens ram.
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OECD:s webbplats (Economic Co-operation and Development)
OECD är organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling. Jordbruksdepartementet deltar bland annat i 
Jordbruks- och fiskekommittérna samt i vissa av 
Jordbrukskommitténs arbetsgrupper, till exempel i 
arbetsgruppen för jordbruk och miljö. På mötena deltar Sverige 
aktivt i en policy-dialog med andra OECD-länder kring 
jordbrukspolitik och de delar av handels- och miljöpolitiken 
som har betydelse för jordbruket. De analyser, rapporter och 
statistik som OECD tar fram utnyttjar Jordbruksdepartementet 
i WTO-arbetet, i arbetet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt i utformningen av kostnadseffektiva 
politikåtgärder i Sverige.

OIE:s webbplats (Office International des Epizooties)
OIE skapades 1921 med syfte att bland annat utbyta information 
om sjukdomsförekomst hos djur mellan medlemsländer. Det 
högsta organet utgörs av den internationella kommittén och 
består av en delegat per medlemsland. Organisationen har 158 
medlemsländer. Centralbyrån som består av en rad avdelningar, 
sköter det dagliga arbetet. Det finns fyra specialistkommissioner 
International Animal Health Code Commission, Foot and 
Mouth Disease and other Epizootics Commission, Standard 
Commission och Fish disease Commission. OIE har också fem 
regionala kommissioner: Afrika, Amerika, Asien med fjärran 
Östern, Europa och Mellanöstern. Möten i OIEs internationella 
kommitté hålls årligen i Paris i maj. En av kommitténs 
huvudsakliga uppgifter är att fastställa internationella 
standarder inom djurhälsa med speciellt avseende på 
internationell handel: Syftet är att fastställa rimliga krav som ett  
land kan ställa på ett annat land vid handel med djur för att 
förhindra sjukdomsspridning. OIE:s regelverk utgör basen i 
SPS-avtalet för de villkor ett land kan ställa vid import av djur 
och djurprodukter med avseende på sjukdomsförekomst.

WTO:s webbplats (World Trade Organisation)
WTO:s jordbruksförhandlingar
Världshandelsorganisationen WTO är ansvarig för 
internationella handelsregler och grupperar 146 
medlemsländer. Sedan november 2001 pågår förhandlingar i 
syfte att åstadkomma en liberalisering av världshandeln med u-
ländernas intressen i fokus. Jordbruket utgör en nyckelfråga för 
många medlemsländer.
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FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation, FAO

http://regeringen.se/sb/d/4215

  FAO i världen och Sverige
  IEE
  Svenska FAO-kommittén
  Svenska publikationer
  Jordbruk
  Fiske
  Skog
  Tryggad livsmedelsförsörjning
  Råvaror
  CGRFA
  Världslivsmedelsdagen
  Kontakta FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Med 192 medlemsländer är FAO 
ett av de största fackorganen i FN-familjen. FAO grundades år 
1945 och syftet var bland annat att bidra till en tryggare 
livsmedelsförsörjning, frihet från hunger och en bättre 
världsekonomi. Huvudsätet ligger i Rom och organisationen har 
ett flertal regionala kontor runt om i världen. FAO har också 
experter och fältarbetare i ett stort antal länder. I Stockholm 
ligger ett Nordiskt informationskontor.

December 2007: Anders Klum blir Sveriges ombud vid 
FAO
Regeringen anställer Anders Klum, departementsråd i 

Jordbruksdepartementet, som minister vid svenska ambassaden 
i Rom. Han kommer att vara Sveriges ständiga ombud vid 
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO). 
 ▪ Pressmeddelande: Ny minister vid 

svenska ambassaden i Rom
  
December 2007: Ministerkonferens om fågelinfluensa i 
New Delhi
- Fågelinfluensan riskerar fortfarande att orsaka en global 
pandemi och det krävs därför fortsatt vaksamhet och 
kontrollrutiner, särskilt för djur, underströk Jacques Diouf, 
generaldirektör för FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO) för deltagarna på det internationella toppmötet om 
fågelinfluensan och pandemisk influensa i New Delhi.

Totalt 50 ministrar från 105 länder samlades 4-6 december i 
New Delhi för den sjätte världsomspännande konferensen om 
fågelinfluensa. Indiska regeringen stod som värd för mötet 
tillsammans med FAO, WHO, OIE, UNICEF och Europeiska 
kommissionen. Flera av deltagarländerna utlovade nya 
ekonomiska bidrag till kampen mor sjukdomen. Mötet enades 
också om en "Roadmap" för de kommande årens arbete. 
  
November 2007: Eskil Erlandsson deltar på FAO:s 
möte i Rom 
Den 19-20 november deltar jordbruksminister Eskil Erlandsson 
på FAO:s konferens i Rom. Under sitt besök i Rom kommer 
Eskil Erlandsson även att föra bilaterala samtal med bland 
annat Brasilien och Tanzania. 
 ▪ Pressmeddelande: Jordbruksminister 
  Eskil Erlandsson deltar på FN:s 
  livsmedels- och jordbruksorganisations 
  möte i Rom
 ▪ Läs mer om Konferensen på FAO 
  Nordens Webbplats
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November 2007: Debatt och seminarium: u-ländernas 
handelsförmåner - vem gynnas?
Svenska FAO-kommittén publicerar sin fjärde debattskrift; "u-
ländernas handelsförmåner - vem gynnas?". I skriften 
diskuteras u-ländernas handelsförmåner och deras effekter. Den 
29 november 2007 håller dessutom den Svenska FAO-
kommittén och Kungl skogs- och lantbruksakademien (KSLA) 
ett seminarium på samma tema. 
 ▪ Svenska FAO-kommitténs skriftserie: 
  U-ländernas handelsförmåner - vem 
  gynnas?
 ▪ Läs mer om seminariet "U-ländernas 
  handelsförmåner - vem gynnas?" på 
  KSLA:s webbplats
  
World Food Day den 16 oktober: Rätten till mat 
Varje år den 16 oktober uppmärksammas World Food Day. Det 
är samma dag som FAO grundades år 1945. Syftet med dagen är 
att påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom 
och hunger i stora delar av världen. I Sverige uppmärksammas 
World Food day med ett seminarium i riksdagens 
förstakammarsal 18 oktober då årets tema "Rätten till mat" ska 
diskuteras. 
 ▪ Pressmeddelande: "Rätten till mat" - 
  temat för 2007 års World Food Day
 ▪ Informationsmaterial: Rätten till mat - 
  Den humanitära utmaningen för det 21:a 
  århundradet
 ▪ Läs mer om Världslivsmedelsdagen

FAO:s webbplats
FAO i Nordens webbplats

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

Världslivsmedelsdagen 16 oktober
http://regeringen.se/sb/d/7602

  2006 - Investera i landsbygden
  2005 - jordbruk som tema
  2004 - biologisk mångfald

Varje år sedan ett par decennier tillbaka firar FAO World Food 
Day (Världslivsmedelsdagen) den 16 oktober. Syftet är att 
påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och 
hunger i stora delar av världen.

Förhoppningen är bland annat att 
uppmärksammandet av World Food Day ska bidra till 
att:

 ▪ öka allmänhetens medvetenhet om problemen

 ▪ uppmuntra nationella, bilaterala, multilaterala och icke-
statliga ansträngningar

 ▪ stärka internationell och nationell solidaritet i kampen 
mot hunger, undernäring och fattigdom

 ▪ uppmärksamma framgångar inom livsmedels- och 
jordbruksutveckling

 ▪ uppmuntra landsbygdens befolkning och då särskilt 
kvinnor och underprivilegierade grupper, att delta i 
beslut och aktiviteter som påverkar deras 
levnadsförhållanden och att uppmuntra samarbete 
mellan utvecklingsländer.

Aktiviteter på World Food Day genomförs på lokal, nationell, 
regional och internationell nivå. På nationell och lokal nivå så 
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prioriteras ofta aktiviteter på landsbygden, till exempel 
jordbruksmarknader, utställningar, spridning av 
informationsmaterial och workshops.

2007 års tema: Rätten till mat
Temat för 2007 års Världslivsmedelsdag är "Rätten till mat". 
Den 18 oktober 2007 uppmärksammade Sverige dagen genom 
ett seminarium i riksdagens förstakammarsal. Du kan läsa mer 
om Rätten till mat genom informationsmaterialet under 
"Relaterat".

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Informationsmaterial: Rätten till mat - Den humanitära 

utmaningen för det 21:a århundradet
  Informationsmaterial: Många magar att mätta

EXTERNA LÄNKAR
  FAO:s sida om World food day
  Jordbruksverkets sida om Världslivsmedelsdagen
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