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Sista stegen inledda mot färdiga
EU-regler för jordbrukspolitiken
Eco schemes om 25
procent av budgeten för
pelare 1, obligatorisk
omfördelning av stöd
från större till mindre
jordbruksföretag och
förstärkta grundvillkor.
Det är några nyheter
som reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, innehåller.
I samband med midsommarhelgen i år var tre års
förhandlingar om reformen av EUs gemensamma
jordbrukspolitik, CAP,
klara. Under det portugisiska ordförandeskapet, med
jordbruksminister Maria do
Céu Antunes vid ordförandeklubban för jordbruksministerrådet och Norbert
Lins som ordförande i
Europaparlamentets jordbruksutskott kunde de sista
kompromisserna mellan
Rådet, Europaparlamentet
och EU-kommissionen
lösas. Nästa CAP ska träda i
kraft år 2023.
Tight tidsplan fram till år
2023
EUs medlemsländer är just
nu inne i en intensiv fas för
att färdigställa de nationella strategiska CAP-planer
som ska beskriva hur de
avser genomföra politiken.
Planerna ska skickas till
EU-kommissionen senast
vid årsskiftet. Vid oktober
månads jordbruksministerråd, som under detta
halvår leds av slovenen Jože
Podgoršek framförde flera
länder från Central- och
Östeuropa att tidsplanen
är för tight. Jordbrukskommissionären, polacken
Janusz Wojciechowski,
uppmanade vid samma

möte medlemsländerna att
snabba på sina nationella
processer så att planerna
blir klara i tid men sa också
att viss flexibilitet finns.
Nästa CAP är redan två år
försenad i och med att reformen var tänkt att träda i
kraft år 2021.
Nya åtgärder införs
En av de större förändringarna jämfört med
nuvarande CAP är att det
ska införas så kallade eco
schemes vilka ska omfatta
25 procent av budgeten för
direktersättningarna (pelare 1). Eco schemes ska vara
riktade ersättningar för
miljö, klimat och djurvälfärd och länderna kommer
därmed ha dessa typer av
ersättningar i båda pelarna.
De länder som har en hög
andel miljöåtgärder i CAPs
andra pelare, det som idag
kallas landsbygdsprogram,
kan få rabatt på procentsatsen. Enligt den finska
bondeorganisationen MTK
planerar Finland för att
använda denna rabatt.
Medlemsländerna ska
också omfördela 10 procent av budgeten i pelare
1 från större till mindre
företag. Det finns några
alternativa tillvägagångssätt
men huvudalternativet är
att införa ett så kallat omfördelningsstöd.
Mer omfattande grundvillkor
Ett område som medförde
intensiva diskussioner i
förhandlingarnas slutfas
var utformningen av de så
kallade grundvillkoren, det
som idag kallas tvärvillkor.
Detta är grundläggande
villkor som måste uppfyllas
för att få del av CAP-er-
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sättningarna. Redan i
EU-kommissionens förslag
till CAP-regler ingick att
nuvarande förgröningsstöd skulle tas bort, och att
villkoren om att bibehålla
gräsmark, avsätta ytor för
biologisk mångfald och att
odla ett visst antal grödor
skulle inkorporeras i de
nya grundvillkoren.
I nuvarande förgröningsstöd är det exempelvis krav på att minst 5
procent av åkermarken på
gårdsnivå ska utgöras av
ekologiska fokusarealer.
Motsvarande grundvillkor
innebär att minst 4 procent av åkermarken ska
läggas i träda eller som
andra ”icke produktiva
ytor” (det kommer kallas
”miljöytor” i Sverige). Kravet på ”icke-produktion”
har skärpts jämfört med
förgröningsstödet. Det så
kallade skogsundantaget är
dock kvar i EU-regelverket,
vilket innebär att villkoret
inte behöver uppfyllas i
områden där arealen skog
är hög i förhållande till
arealen jordbruksmark. Delar av exempelvis Finland,
Österrike och Sverige kan
därför vara undantagna
från kravet.
Grundvillkoren utökades också med krav på att
åkermarken ska vara beväxt
under känsliga perioder,
men här kan länderna göra
vissa undantag om växtodlingssäsongen är kort på
grund av långa vintrar. Efter ett förslag från den socialistiska gruppen i Europaparlamentet ska länderna
också införa grundvillkor
kopplat till lagstiftning om
arbetsmiljö senast år 2025.
Kraven på registrering
och märkning av djur tas
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dock bort som grundläggande CAP-villkor. Lagstiftningen är kvar men
eftersom den generella
kopplingen till CAP-ersättningarna försvinner
riskerar lantbrukarna inte
avdrag om villkoren inte är
uppfyllda.
Fokus på unga lantbrukare
Motsvarande minst 3 procent av budgeten för pelare
1 ska läggas på öronmärkta
åtgärder för unga lantbrukare som nyligen startat
ett lantbruksföretag. Detta
handlar framför allt om
den arealbaserade direktersättningen i första pelaren
och startstödet i pelare 2.
Fler länder ska ta steg
mot nationell utjämning av
gårdsstödet
De länder som ännu inte
har utjämnat direktstöden
behöver ta steg mot mer
jämn fördelning av framför
allt gårdsstödet i landet.
I Sverige är gårdsstödet
numera lika högt i hela
landet.
Forts på sid 4
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Havre ett litet spannmålslag med intressant
marknadsbredd
Den internationella
havremarknaden är liten
relativt marknaden för
andra spannmålslag.
Men allt fler noterar att
marknaden breddas och
kan växa genom forskning och innovation.
Det mesta av världens
havreproduktion blir foder.
I Skandinavien och Nordamerika används havre också i många frukostprodukter såsom gröt och flingor.
Havre har på senare år fått
ett bredare erkännande
som livsmedel utanför den
traditionella gröten och
flingorna.
Bakgrunden till detta
är påvisade hälsofördelar
som kommer med havren
genom spannmålslagets
speciella, lösliga fibrer, de
så kallade betaglukanerna.
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten,
EFSA, har till exempel godkänt hälsopåståendet om
att dessa betaglukaner bidrar till att behålla normala
kolesterolnivåer i blodet.
Men havre har även andra
användningsområden. Här
nämner marknadsanalytiker bland annat hudvård
och kosmetik. Den senaste
kända bedömningen är en
årlig tillväxt för förädlade
havreprodukter på 5,4
procent.
EU stor på globala havremarknaden
Globalt är havre ett litet

spannmålslag sett till
areal och produktion. De
stora spannmålslagen är
vete och majs. Den totala
produktionen i världen
har genomsnittligt de fyra
senaste åren legat på 24
miljoner ton, att jämföra
med en majsproduktion på
över 1100 miljoner ton och
en veteproduktion på 760
miljoner ton.
EU producerar mest
havre i världen och ligger för närvarande på en
årsproduktion på 7 till
8 miljoner ton och står
därmed för en tredjedel av
världsproduktionen. Andra
stora producenter i världen
är Ryssland, Kanada, Australien och Storbritannien.
Det absolut största
importlandet för havre
är USA, som 2020/2021
importerade 1, 5 miljoner
ton. Om man bortser från
USA är det de stora producentländerna som också
konsumerar mest havre.
EU, Ryssland, USA, Kanada, Australien och Storbritannien i nämnd ordning
är de största konsumenterna av havre.
Norden stora på havre i EU
En närmare titt på EUs havreproduktion visar att havre
är en liten gröda också i
EU. Havre står för ungefär
2,5 procent av spannmålsproduktionen i ton.
Finland och Sverige
tillsammans ligger i topp.
Länderna står tillsammans

drygt 20 procent av EUs
totala produktion med
sina 1, 8 miljoner ton. Och
globalt skulle den nordiska
duon kvala in efter Kanada
i havrens produktionsliga.
Finland odlar en något
större areal än Sverige
och Sverige har en högre
avkastning än Finland.
Sett till enskilda länder
är det Polen, Spanien, Finland, Sverige, Tyskland och
Frankrike som producerar
mest havre i EU när det
gäller volym (se karta 1).
Sett till arealen odlas mest
havre i Polen, tätt följt av
Spanien och sedan Finland,
Tyskland och Sverige (se
karta 2).
Avkastningen varierar
stort hos de stora havreproducenterna inom EU. Ett
femårigt vägt genomsnitt
visar att Spanien ligger på
2,2 ton per hektar, Polen på 2,8 ton per hektar
medan Sverige ligger på 4,5
och Finland på 3,6 ton per
hektar.
Även kvaliteten skiljer i
olika länder. Det är viktigt
på havremarknaden att skilja på foderhavre och grynhavre. Alla kvaliteter går
inte att köras i kvarnarna.
Polen och Spanien är stora
producenter, men exempelvis Spanien importerar
stora mängder havre från
Sverige och Finland men
också från Storbritannien.
Den lokala havren fungerar
inte kvarnarna och dessa
får importera råvara med

2018-19

2019/20

rätt kvalitet.
Länder utanför de
största havreproducenterna
men med en hög avkastning är Danmark, Nederländerna och Belgien som
ligger på 5,3, 4,9 respektive 4,8 ton. Det tidigare
EU-landet Storbritannien,
som globalt är en viktig
havreproducent har en
avkastning på uppåt 6 ton.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
Karta 1 - EU:s havreproduktion prognos för 2021 (tusen ton)

Karta 2 - EU:s havreareal prognos för 2021 (tusen ton)

Världsmarknaden - de fem största exportörerna
2017-18

Avkastning i EUs
havreodling, ton/ha
(femårigt vägt genomsnitt)
Sverige		
4,5
Finland		
3,6
Polen		
2,8
Spanien		
2,2
Tyskland
4,4
Frankrike
4,5

2020/21

2021/22 sept
2021/22 okt
prognos
prognos
1 685
1 665
1 899
2 000
1 400
1100
Kanada
550
250
245
400
400
600
Australien
141
119
235
145
200
200
EU
26
49
112
40
115
115
Storbritannien
34
134
73
85
100
100
Ryssland
Källa: Grain: World Markets and Trade, Foreign Agricultural Service, US Department of Agriculture, October 2021

Världsmarknaden - de fem största producenterna
2017-18

2018-19

2021/22 sept
prognos
7 183
6 940
6 958
8,487
8 200
EU
5 448
4 715
4 420
4 127
4 100
Ryssland
3 733
3 436
4 227
4 576
2 900
Kanada
1 227
1 135
1 143
1 675
1 550
Australien
875
850
1,076
1,031
1,1
Storbritannien
Källa: Grain: World Markets and Trade, Foreign Agricultural Service, US Department of Agriculture, October 2021
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Källa: DG Agri 2021

Marknaden
Världsmarknadspriser
Chicago Board of Commerse
Noteringar i USD per ton påPrisutveckling
Chicagobörsen
USD per ton
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Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago. Priserna gäller för kontrakt med framtida
leverans inom 1-2 månader. Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på världsmarknaden även om inte prisnivån är direkt jämförbar med den europeiska.

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Prisnoteringar

Valutor

USD
Euro

Havrepriset på Chicago har
fördubblats
Det aktuella läget på
världsmarknaden för havre
följer resten av spannmålsmarknaden med kraftigt
stigande priser. Havrepriset på Chicagobörsen
har sedan juli i år fram till
slutet på oktober mer än
fördubblats. Den kraftiga
prisökningen sker på grund
av rejält nedskrivna förväntningar på årets skörd. I fjol
hade USA en produktion
på närmare 4,5 miljoner
ton havre, i år är prognosen med viss optimism runt
2,5 miljoner ton. Utöver
lägre volym väntas den
skördade volymen hålla
avsevärt lägre kvalitet.

Noteringen för griskött avser den danska marknaden.

Genomsnittlig kurs		
2020
Akt 2021		

Aktuell kurs
9 nov 2021

9,20
10,49

8,27
10,06

8,35			
10,14			

Inhemsk marknad, vecka 44
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
8,40		

SEK/kg
11,16

Källa: Riksbanken, Danish Crown

LRF Skogsägarna deltar på FN:s klimatmöte
i Glasgow
LRF skogsägarna är på
FNs klimatmöte, COP
26, och representerar
den Internationella
Familjeskogsalliansen
IFFA. Allt i nära samarbete också med den internationella jordbruksorganisationen Agricord.
Organisationernas bärande budskap är den stora
klimatnytta som bönder
och familjeskogsbrukare
gör genom föryngring och
plantering av skog. Där vi
ser policy-reformer med
stärkta landrättigheter ser
vi ett stort intresse för plantering av skog för produktion av främst byggnadsma-

terial och energi. Samtidigt
gynnas jordbruket och
livsmedelsförsörjningen
genom trädens erosionsbegränsning, deras inverkan
att hindra uttorkande vindar samt markförbättring
med näring från bladen.
På seminarier i den
Nordiska Paviljongen på
COP-mötet diskuteras digitalisering och vad nytta den
kan göra för världens skogsbrukare. Det är tillgången
på tvåvägs information dels
till skogsodlarna med kunskap och erfarenhet för att
förbättra brukarmetoder,
lära om nyttan med producentföreningar/kooperativ,
försvar av markrättigheter,

dels från skogsodlarna med
berättelser om vilka marker
man beskogar med vad
samt vad man skördar i den
egenodlade skogen.
Klimatnyttan med
småskalig beskogning synliggörs på ett förtjänstfullt
sätt som inger respekt och
den uppskattning den är
värd. Härigenom motiveras
också fler att tillsammans
med livsmedelproduktion
också plantera skog för en
win-win för flertalet av de
17 internationella hållbarhetsmålen. Det är så smart,
inte bara för klimatet, att få
fler att etablera skog!
I COP-mötets inledning
tog man beslut om att

begränsa den pågående
avskogningen som är ett
klimatproblem. Samtidigt
visades i den stora förhandlingssalen också från ”Global Carbon Project” att den
ökning av avskogningen
med cirka 2 procent som
setts de senaste tio åren
vänt och att klimatforskarna nu kan konstatera en
årlig minskning av avskogningstakten med 4 procent.
Och detta är förmodligen
ett resultat bland annat av
lokalt småskaligt engagemang baserat på genomförd markrättighetspolitik.
Lennart Ackzell
lennart.ackzell@lrf.se
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Forts från sid 1
Formella beslut återstår
CAP-regelverket i form av
grundakter måste också
antas formellt av beslutsfattarna, det vill säga Europaparlamentet och Rådet och
det väntas ske senare i höst.
Först därefter kan detaljer
fastställas i den sekundära
lagstiftningen i så kallade
genomförandeakter och
delegerade akter.

EU-kommissionen har
inlett arbetet med den
sekundära lagstiftningen.
Vid jordbruksministerrådet
i oktober kritiserade några
medlemsländer EU-kommissionen för att vissa förslag innebär skärpningar av
den politiska överenskommelsen från i midsomras.
Även Copa och Cogeca,
paraplyorganisationen i EU
för lantbruksorganisationer
och lantbrukskooperativ,

har framfört motsvarande
kritik till EU-kommissionen.
På medlemslandsnivå
återstår också en hel del
tolkning av regelverket,
inte minst kring detaljer i
grundvillkoren.
När medlemsländerna
väl skickat in sina CAP-planer till EU-kommissionen
kommer det att ske granskning av planerna av kommissionen, till exempel om

hur väl planerna bidrar till
att uppfylla de EU-gemensamma målen för CAP. Det
lär därför dröja åtminstone
till sommaren innan alla
delar kan vara klara på
medlemslandsnivå.
Sofia Björnsson
sofia.bjornsson@lrf.se

EU ser lägre livsmedelsprisökning än OECD i stort
OECDs senaste konsumentprisanalys, som
publicerades den 4
november, visar att EU,
och särskilt eurozonen,
sett en lägre ökning i
livsmedelspriserna än
övriga OECD-länder.
Lägst har livsmedelsinflationen varit i Euroområdet.
Analysen visar en generell
inflation på 4,6 procent
när man jämför september med september 2020.
Livsmedelsinflationen för
OECD som helhet ligger
nära denna siffra med en
uppgång på 4,5 procent.
Tittar man på EU respektive Euro-området ligger
siffrorna för livsmedelsinflationen betydligt lägre, på
2,3 respektive 1,9 procent.
USA har samtidigt sett en

livsmedelsprisinflation på
4,5 procent.
Inom EU är skillnaderna i inflation stora mellan
olika medlemsländer. Det
är tydligt att medlemsländerna i östra Europa sett
en annan och betydligt
högre inflationsutveckling
i livsmedelspriserna än
resten av Europa.
I Sverige har inflationen
i energipriserna stigit med
21,9 procent och därmed
över OECDs och EUs
totala siffror. Den svenska
utvecklingen är snarlik den
i länderna i Euroområdet
där bara Tyskland sticker ut
med en högre inflationssiffra än OECD-snittet.
Framförallt är det
energipriserna som driver
utvecklingen. Inflationen
i energipriserna landar på
18, 9 procent för OECD

som helhet. I detta fallet
ligger utvecklingen för EU
och Euroområdet något
under men i princip i
nivå med OECD-området
som helhet. USA avviker
även här från EU med en
energiprisinflation på 24,9
procent.
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Inflation (CPI)
Inflationsutveckling livsmedel (%),
september 2019 till september 2021
Food, Annual growth rate (%), Sep 2019 - Sep 2021
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Källa: Siffror OECD, diagramlayout LRF Utskick och Layout

Läs OECD-rapporten: https://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-4-november-2021.htm
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OECD sneglar även på
utvecklingen i världens
framväxande ekonomier.
Dessa ser generellt en starkare inflationsutveckling.
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