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Extremväder och dess effekter på jordbruket – vad 

görs på EU-nivå för att hantera riskerna?

Köpenhamn den 28 februari



EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik

Mål för EU:s jordbrukspolitik

Nio mål som kan delas in i tre huvudgrupper

• Konkurrenskraft

• Hållbarhet

• Landsbygdsutveckling
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Mål för EU:s jordbrukspolitik
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Historisk utveckling

• Prisstöd med garanterade prisnivåer till producenterna

• Kopplade stöd med pristillägg i form av arealstöd och 

djurbidrag

• Gårdsstöd frikopplat från produktionen

• Stöd till andra samhällsnyttor som jordbruket bidrar 

med

SLUTSATS: Ökad 

marknadsorientering
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EU:s jordbrukspolitik 1990-2020
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Åtgärder inom nuvarande CAP

• Krisreserv på 400 m € per år (har hittills inte använts)

• Riskhanteringsverktyg inom Landsbygdsprogrammet 

(budgetpelare II)
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Riskhantering i CAP

• Subventionerade försäkringspremier för skörde-, djur 

och växtförsäkringar, maximalt 65 % i subvention

• Stöd till utbetalning från försäkringsfond som ska täcka 

kostnader p.g.a. klimathändelse, utbrott av djur- och 

växtsjukdom, skadegörarare eller miljöolycka, 

subventionen får inte överstiga 65%

• Inkomststabilisering, stöd medges då inkomsten 

avviker med mer än 20 procent från genomsnittlig 

inkomst. Subventionen får inte överstiga 65 %
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Omfattning av åtgärderna

• Främst Sydeuropa som utnyttjar riskhantering

• Ofta statliga skördeskadeskydd

• Subventionering av försäkringspremier den vanligaste 

åtgärden

• Nästan inga länder använder inkomststabilisering

• Förebyggande åtgärder
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Andel av EU-budgeten (PII) som används för riskhantering 

m.m. (prioritering 4) per MS, procent
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Riskhantering fördelat på 

åtgärder 2014-2020, milj euro
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Riskhantering i andra länder

• USA – skördeskadeskydd, inkomststablisering för mjölk

• Kanada - Inkomsstabilisering
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Diskussion i Sverige

• Sverige hade till början på 1990-talet ett 

skördeskadeskydd (t o m 1990 statligt, därefter under 

några år i LRF:s regi)

• Sveriges linje har varit att EU:s stödsystem är 

tillräckliga även i kristider

• Jordbrukarna har i allt större utsträckning använt 

riskhanteringsinstrument på marknaden 

(kontraktsproduktion, prissäkring)

• Ny diskussion efter torkan 2018
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