Landsbygdsdepartementet
EUI
103 33 STOCKHOLM

Datum: 2012-02-27
Vår referens: 2011/2227/184
Er referens: L2011/3351

Yttrande över Förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013
Förslaget är mycket omfattande och SMHI har endast tagit ställning till de delar av
förslaget som berör miljö- och klimatfrågor.
Hållbara jordbruksmetoder är en grundförutsättning för ett framtida välstånd i Europa
där livsmedels- och foderproduktion inte sker på bekostnad av biodiversitet och
vattenresurser. SMHI anser att det är positivt att miljöanpassning är en viktig och
integrerad del av den gemensamma jordbrukspolitiken i förslaget, även om det är svårt
att bedöma om de föreslagna procentsatserna är tillräckliga (t.ex. ”Bibehålla områden
med ekologiskt fokus på minst 7 % av jordbruksarealen”). Det saknas argument för
denna procentsats, och det finns risk att miljöanpassningen inte blir kostnadseffektiv.
SMHI anser att det inte är tillräckligt med denna allmänna procentsats utan förespråkar ett tydligare regelverk för att styra insatserna.
En anlagd våtmark, som är en vanligt förekommande miljöåtgärd på jordbruksmark
för att minska näringsämnestransport, har t.ex. en betydligt större positiv effekt om
den anläggs på rätt plats i landskapet, jämfört med om den slumpas ut, även om
procentsatsen blir densamma.
Ett sätt att skapa ett tydligare regelverk för miljöinsatserna är, som förslaget tar upp,
att skapa en tydlig koppling till målen i vattendirektivet. Detta skulle samtidigt ge
vattenförvaltningen ett kraftfullt verktyg i åtgärdsarbetet för att minska miljöpåverkan
från de areella näringarna.
Den diversifiering av grödor som föreslås (”en jordbrukare måste odla minst tre olika
grödor på sin åkermark, varav ingen på mer än 70 % av arealen och den tredje på
minst 5 % av arealen”) kommer sannolikt att ha en positiv effekt på ekologiska
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funktioner och bevarande av artrikedom i landskapet. I förslaget framgår vidare att
30% av stödet till jordbrukare ska gå till åtgärder som främjar miljö och klimat. SMHI
anser att detta är en bra ambition men framhåller att insatser för miljö och klimat i
vissa fall inte är samstämmiga utan ibland kan stå i motsats till varandra. Till exempel,
en storskalig satsning på odling av biobränsle på jordbruksmark skulle kunna få
mycket negativa effekter på miljö och vattenkvalitet, i synnerhet om betesmark och
mark i träda börjar intensivodlas med tillförsel av gödselämnen. Av denna anledning
är det viktigt att ytterligare precisera hur de miljö- och klimatfrämjande åtgärderna ska
bedömmas.
Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som handlagts av
Niclas Hjert. Tf Avdelningschef Eva Edelid har deltagit vid den slutliga handläggningen.
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