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Näringsdepartementet

Remissvar - SOU 2021:67 Vägen mot
fossiloberoende jordbruk
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnad landsbygdspolitik.

I myndighetens uppdrag ingår att utveckla och genomföra insatser som främjar hållbar
tillväxt och utveckling i företag, stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag.
Tillväxtverket har i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder inom ramen för
livsmedelsstrategin för att uppnå dess mål om ökad livsmedelsproduktion som är
hållbar och konkurrenskraftig.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket har deltagit i den expertgrupp som kopplats till utredningen.
Utredningen har ingående berört många utmaningar och alternativ. Tillväxtverket
välkomnar utredningens förslag och rekommendationer och har i vårt svar valt
att lyfta aspekter gällande jordbrukets konkurrenskraft:

Vi ser positivt på att utredningen behandlar konkreta åtgärder för en stärkt
konkurrenskraft inom jordbruket. Det är avgörande med konkurrenskraftiga
företag för att, inte bara upprätthålla en svensk livsmedelsförsörjning, men också
kunna öka den svenska produktionen, vilket är ett tydligt mål i den svenska
livsmedelsstrategin.

Vi instämmer i förslaget om att utöka Jordbruksverkets uppdrag och årliga
uppföljning av livsmedelsstrategin, genom utveckling av nya indikatorer för
bevakning av konkurrenskraft och lönsamhet, samt bevakningen av insatsvaror
och en internationell jämförelse kring prisutvecklingen.

Tillväxtverket understryker behovet av kompetensförsörjning och en ökad
innovationsgrad inom sektorn. Utredningen föreslår under konkurrenskraft i
jordbruket, 2.3.1, att ”satsningar bör göras vad gäller forsknings och utveckling
av nya affärsmodeller dvs satsningar på att analysera möjligheter och metoder
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för det svenska jordbruket att föra vidare högre kostnader för fossiloberoende
produktion till övriga delar av livsmedelskedjan”. I detta sammanhang föreslår
Tillväxtverket att ett strategiskt innovationsprogram inom svenskt lantbruk och
livsmedelsproduktion inrättas för att gynna interaktiv samverkan mellan aktörer
för innovation och klimatomställning.

Insatser krävs för att god kunskap om klimatomställningens alla
delar når jordbruksföretag i hela landet. Tillväxtverket ställer sig bakom
utredningens förslag att fortsätta rådgivningsmöjligheter inom Greppa
Näringen och framhåller samtidigt vikten av långsiktig finansiering av
kunskapsinsatser.

Beslut i detta ärende har fattats av tf. biträdande avdelningschef Ingrid Arltoft
Henriksson. Kristin Hedström har varit föredragande. I handläggningen har också
Annika Rosing och Ellen Anker-Kofoed deltagit.

Ingrid Arltoft Henriksson
Kristin Hedström
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