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Det svenska landsbygdsprogrammets inriktning måste ändras 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi överlämnar i dag rapporten Bonde söker bidrag 
– en ESO-rapport om effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet, skriven av professor 
Ewa Rabinowicz, till Finansdepartementet. 

Det svenska landsbygdsprogrammet kostar under nuvarande programperiod 36 miljarder kro-
nor. Hälften betalas av EU och resten av de svenska skattebetalarna. Utvärderingar visar att 
programmet har små eller omätbara effekter. Det är nu dags för en ny programperiod 2014 – 
2020 och programmets inriktning bör då ändras.  

I rapporten presenteras flera konkreta förslag på förbättringar av landsbygdsprogrammet: 
• Omfördela medel från breda åtgärder till riktade insatser med dokumenterade miljö-

nyttor 
• Ge inte stöd av rättviseskäl om miljönyttan är låg 
• Satsa mer resurser på att minska övergödningen 
• Utforma nya åtgärder på landskapsnivå, dvs. åtgärder som riktar sig mot större lands-

bygdsarealer 
• Lägg resurserna på alla landsbygdsnäringar och inte bara på jordbruket 
• Genomför fristående utvärderingar av landsbygdsprogrammets effektivitet 

För frågor om rapporten kontakta Ewa Rabinowicz 070-200 92 20. 

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-
405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se. 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag 
att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. 
ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 
Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade 
studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och 
vilka rapporter som ska publiceras. 
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