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FÖRORD  
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet inleder 2014 en ny programperiod som 
sträcker sig till 2020. De båda programmen ska bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En 
smart och hållbar tillväxt för alla. Länsstyrelsen har inför programperioden 2014-2020 fått i uppdrag 
att upprätta en handlingsplan för hur landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska 
genomföras i Jönköpings län. Handlingsplanen är ett styrdokument som bland annat beskriver mål-
sättningen med programperioden, Jönköpings läns prioriteringar och urvalskriterier samt en kom-
munikationsplan. 

 

Jönköpings län präglas av en lång företagartradition med ett stort antal lantbruks- och landsbygds-
företag med många olika inriktningar. En av de mest prioriterade arbetsuppgifterna för Länsstyrel-
sen är att bidra till en fortsatt positiv landsbygdsutveckling samt att skapa förutsättningar för kon-
kurrenskraftiga och lönsamma företag på landsbygden. Genom att verka för goda möjligheter för 
företagare på landsbygden, kan länet utvecklas till sin fulla potential. Landsbygdsprogrammets och 
havs- och fiskeriprogrammets olika stödmöjligheter bidrar i hög grad till att åstadkomma detta. 
Jönköpings län präglas av de hävdade betesmarkerna där en viktig utmaning för att behålla det 
öppna och varierade odlingslandskapet samt att verka för att uppnå miljömålen, är tillgången på be-
tesdjur för dessa marker.  

  

De viktigaste prioriteringarna för Länsstyrelsen i Jönköping är att ge goda förutsättningar för före-
tagande på landsbygden, att utöka bredbandsutbyggnaden, att bidra till kommersiell service på 
landsbygden samt att i arbetet beakta underrepresenterade grupper inom de dominerande 
branscherna på landsbygden, så som kvinnor, unga och utlandsfödda.  

 

I Jönköpings län arbetar Länsstyrelsen efter värdeorden professionell, samverkande och engagerad. 
Värdeorden ska genomsyra alla våra verksamheter, inte minst framtagningen, genomförandet och 
uppföljningen av arbetet med landsbygdsprogrammet- och havs- och fiskeriprogrammet. Länssty-
relsen ser fram emot programperioden 2014-2020 med förhoppningen om att landsbygdsprogram-
met och havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till en levande landsbygd, där fler människor vill bo, 
leva och verka. Tillsammans utvecklar vi framtidens landsbygd! 

 

 
Minoo Akhtarzand 
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SAMMANFATTNING  
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet inleder 2014 en ny programperiod som 
sträcker sig till 2020. Programmen ska bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En smart 
och hållbar tillväxt för alla. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genom 
stöd och ersättningar stödja landsbygden inklusive fiskerinäringen och stöden ska gå till investering-
ar som annars inte har möjlighet att genomföras.  

 

Länsstyrelsen har inför programperioden 2014-2020 fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för 

hur landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genomföras i Jönköpings län.  

Handlingsplanen är ett styrdokument som bland annat beskriver målsättningen med programperi-

oden, Jönköpings läns prioriteringar och urvalskriterier samt en beskrivning av hur handlingsplanen 

har tagits fram. Under våren 2013 fick Länsstyrelsen i regeringsuppdrag att ta fram en SWOT-

analys över landsbygden i Jönköpings län inför programperioden. En SWOT-analys innebär en ana-

lys av, i detta fall, landsbygdens styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportuni-

ties) samt hot (threats).  

 
SWOT-analysen resulterade i en beskrivning av länets behov och utmaningar, dessa har legat till 
grund för handlingsplanen och regionala urvalskriterier som kommer att användas vid handläggning 
av flertalet åtgärdsområden inom landsbygdsprogrammet. Syftet med de regionala urvalskriterierna 
är att de ska öka måluppfyllelsen med landsbygdsprogrammet och att de ska svara upp mot de reg-
ionala behoven. För havs- och fiskeriprogrammet används enbart nationella urvalskriterier. Ett 
partnerskap har formerats för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som har en 
viktig roll i framtagningen, genomförandet och uppföljningen av programmen. Genom samarbete 
mellan partnerskapet och Länsstyrelsen har regionala urvalskriterier skapats. Deltagarna i partner-
skapet ska vara delaktiga vid de årliga revideringar som kommer att göras av handlingsplanen och 
de regionala urvalskriterierna.   

 

Några av de huvudsakliga prioriteringarna inom länet, som också går i linje med prioriteringarna för 

EU:s målsättning med programperioden, är livskraftiga jordbruksföretag på landsbygden, främja 

och bevara den biologiska mångfalden, innovation och ekonomisk utveckling samt att stödja över-

gången till en mer klimattålig ekonomi.  

 

I Jönköpings län arbetar Länsstyrelsen efter värdeorden professionell, samverkande och engagerad. 

Vi strävar efter att värdeorden ska genomsyra framtagningen, genomförandet och uppföljningen av 

arbetet med landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.  

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län strävar efter att, i den utsträckning det är möjligt, beakta underrepre-

senterade grupper inom berörda branscher vid handläggning. Handlingsplanen har jämställdhetsin-

tegrerats bland annat genom beskrivningar av hur prioriteringar och urvalskriterier påverkar förut-

sättningarna för kvinnor och män som söker stöden, samt att kompetens om jämställdhet finns re-

presenterat i partnerskapet. I SWOT-analysen, som handlingsplanen till stor del grundas på, har en 

könskonsekvensanalys använts genom bland annat könsuppdelad statistik.    

 

Länsstyrelsen ser fram emot programperioden 2014-2020 med förhoppningen om att landsbygds-

programmet och havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till att fler människor kan bo, leva och 

verka på landsbygden. Tillsammans utvecklar vi framtidens landsbygd! 
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1. SYFTE OCH BAKGRUND 
Den regionala handlingsplanen ska användas för att styra Länsstyrelsens arbete med prioritering 

och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder 

samt annan regional och lokal utveckling. 

 

Stöden till landsbygdsutveckling som finns i landsbygdsprogrammet regleras genom EU-

förordningen[1], landsbygdsförordningen[2] och förskriften om företagsstöd, projektstöd och miljö-

investeringar[3].  

 

Den regionala handlingsplanen är ett komplement till dessa bestämmelser och används för att myn-

digheten ska kunna anpassa sina prioriteringar efter sina förutsättningar. I den regionala handlings-

planen ingår också att besluta om högsta stödbelopp, stödnivå och regionala urvalskriterier för vissa 

stöd. Den regionala handlingsplanen godkänns av Jordbruksverket. 

 

Den regionala handlingsplanen gäller även för havs- och fiskeriprogrammet. Men myndigheten gör 

inga egna prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet i den regionala handlingsplanen. Stöden i 

havs- och fiskeriprogrammet regleras genom EU-förordningen[4], fiskeförordningen[5] samt förskrif-

ten om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det finns en nationell handlingsplan för 

havs- och fiskeriprogrammet. 

 

När ett beslut om stöd fattas, ska den handlingsplan som är godkänd av Jordbruksverket ligga till 

grund för beslutet. Vid uppdatering av handlingsplanen måste den först godkännas av Jordbruks-

verket innan den kan börja gälla. Intill dess gäller den tidigare handlingsplanen när beslut om stöd 

ska tas. 

 

                                                      
[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruks-

fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 

[2] Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 

[3] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:35) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt 

ledd utveckling 

[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande 

av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 

[5] Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
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2. EU:S MÅL STYR INNEHÅLLET  

I PROGRAMMEN  
Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s över-

gripande mål, EU 2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög 

sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. 

 

I Sverige ska landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondspro-

grammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma tematiska målen, 

se bilderna nedan. Alla dessa mål bidrar i sin tur till EU 2020. De fondgemensamma målen på mil-

jösidan stöds också av LIFE fonden. En ny typ av projektform kommer att införas under program-

perioden 2014-2020 som kallas integrerade projekt (IP). Syftet är att skapa synergier mellan ESI-

fondernas sektorsområden samt miljö- och klimatområdet. 
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2.1 Landsbygdsprogrammets koppling till 

fondgemensamma mål och EU 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tekniskt stöd och föhands-

villkor 

EU 2020 
Övergripande mål 

Fondgemensamma tema-
tiska mål 

Unionens prioriteringar för 
landsbygdens utveckling 

1. Sysselsättning 

75 % av 20–64-åringar ska ha ett 

arbete 

2. FoU/Innovation 

3% av EU:s BNP (off. Och privata 

tillsammans) ska investeras i 

FoU/Innovation 

3. Klimatförändring/energi 

 Utsläppen av växthusgaser 20 
% lägre än 1990 

(eller 30 % om förutsättningarna 

är de rätta) 

 20 % av energin från förnybara 
energikällor 

 20 % ökning av energieffektivi-
teten 

 

4 Utbildning 

 minska avhopp från skolan till 
under 10 % 

 minst 40 % av 30–34-åringar 
avslutad utbildning på hög-
skolenivå 
 

5. Fattigdom/social utslagning 

minst 20 miljoner färre människor i 

eller i riskzonen för fattigdom och 

social utestängning 

 

1. Stärka forskning, tekniska utveckl-

ing, innovation 

2. Öka tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik 

3. Ökad konkurrenskraft i SME, jord-

bruk och fiske 

4. Stödja koldioxidsnål ekonomi 

5. Anpassning, riskförebyggande, risk-

hantering i samband med klimatför-

ändringar 

6. Miljöskydd och resurseffektivitet 

7. Främja hållbara transporter och in-

frastruktur 

8. Främja sysselsättningar och arbets-

kraftens rörlighet 

9. Främja social utveckling och be-

kämpa fattigdom 

10. Investera i utbildning, kompetens 

och ett livslångt lärande 

11. Förbättra institutionella kapa-

citeten och effektiviteten i offentlig 

förvaltning 

   1. Horisontell prioritering: Främja kun-

skapsöverföring och innovation inom 

jord- och skogsbruk samt på landsbygden 

2. Förbättra lönsamheten och 

konkurrenskraften i alla typer 

av jordbruksföretag och i alla 

regioner, samt främja innova-

tiv jordbruksteknik och håll-

bart skogsbruk 

3. Förbättra djurvälfärd, risk-

hantering i jordbruket och or-

ganisationen av livsmedelsked-

jan inklusive bearbetning och 

marknadsföring av jordbruks-

produkter 

5. Främja resurseffektivitet 

och stödja övergången till en 

koldioxidsnål och klimattålig 

ekonomi inom jordbruket 

6. Främja social utveckling, be-

kämpa fattigdom och skapa 

ekonomisk utveckling på 

landsbygden 

4. Återställa, bevara och 

främja ekosystem kopplade till 

jord- och skogsbruk 
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2.2 Havs- och fiskeriprogrammets koppling till 

fondgemensamma mål och EU 2020 
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2.3 Åtgärder och prioriteringar i landsbygds-

programmet 
Det svenska landsbygdsprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 15 mer detaljerade 

fokusområden. Regeringen har beslutat hur programmets pengar ska fördelas på fokusområden och 

delåtgärder. Fokusområdena1abc ska genomsyra samtliga åtgärder och finns därför inte med i tabel-

len ”landsbygdsprogrammet 2014-2020”. 1 abc handlar om kunskapsöverföring och innovation.  

 

Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska landsbygdsprogrammet: 

 

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på landsbygden. 
a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden 

b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovat-

ion, även i syfte att utveckla miljöledning och miljökvalitet 

c) främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk 

2.  Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, 

samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk 
a) konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, rennäring och 

skog 

b) underlätta för unga med rätt kompetens att starta företag inom jordbruk-, trädgård- samt 

rennäring  

3. Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och mark-

nadsföring av jordbruksprodukter 
a) förbättra konkurrenskraften genom  kort livsmedelskedja samt bättre djurvälfärd. 

4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk 

a) återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden 

b) förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel 

c) förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi 

inom jordbruket  
b) effektivisera energianvändningen inom jordbruket 

Gränsdragningen mellan fokusområdena 5b och 5c är ofta svår att göra, varför dessa in-

satser av förenklingsskäl hanteras under fokusområde 5c, på så sätt kan en resursmässig 

splittring på flera fokusområden undvikas (från programmet). 

c) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra förny-

bara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel 

d) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

 

6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden 
a) främja diversifiering, skapande och utveckling av nya små företag och arbetstillfällen 

b) främja lokal utveckling på landsbygden 

c) anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur 
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Här ser du de åtgärder som finns i landsbygdsprogrammet och hur dessa ska bidra till olika fokus-

områden. Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket är andra 

myndigheter som handlägger stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. 

 

I handlingsplanens kapitel 5-10 finns de åtgärder som Länsstyrelsen handlägger. 
 

 
 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Fokusområde
2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c
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1 Kompetensutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

1.1 Stöd till kompetensutveckling x x x x

1.2 Stöd till demonstrationer och information x x x x

2 Rådgivning 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

2.1 Stöd till rådgivningstjänster x x x x

2.3 Stöd till fortbildning av rådgivare x x x

4 Investeringar till jordbruk, trädgård och rennäring 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

4.1 Investeringsstöd inom jordbruk, trädgård och rennäring x x x

4.2 Förädlingsstöd x x

4.4 MiIjöinvesteringar

4.4 Stängsel mot rovdjur x

4.4 Engångsröjning av betesmark x

4.4 Reglerbar dränering x

6 Jordbruks- och affärsutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

6.1 Startstöd x

6.4 Investeringsstöd för jobb och klimat x x x

7 Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

7.2 Stöd till investeringar  i  småskalig infrastruktur x

7.3 Stöd till bredband x

7.4 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden x

7.5 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism 

samt för turistinformation

x

7.6 Stöd till utveckling av natur och kulturmiljö x

7.6 Miljöinvestering  – förbättrad vattenkvalitet x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk 

mångfald

x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad 

vattenkvalitet

x

7.6 Anlägga tvåstegsdiken x

7.6 Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet x

Kod för åtgärd och delåtgärd

x

x

x

x
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2.3.1. Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition  

Landsbygdsdefinitionen i landsbygdsprogrammet består av fyra huvuddelar; jordbruksföretag, 
mindre tätorter, regionala undantag samt särskild definition för Lokalt ledd utveckling. Under vissa 
omständigheter kan enskilda åtgärder tillämpa en annan definition.  
 
Ingen geografisk avgränsning kommer att tillämpas för de insatser som har anknytning till jord-
bruksföretag, jordbruksverksamhet, skogsbruksverksamhet, målen för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk eller för investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter även om stöd-
mottagaren är lokaliserad i en tätort.  
 
För övriga åtgärder, delåtgärder eller typer av insatser med undantag för Lokalt ledd utveckling, de-
finieras landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCBs befolk-
ningsstatistik för år 2010. I de fall där stödmottagaren (projektägaren) är lokaliserad till en tätort 

8 Stöd för miljöåtgärder i skogen 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

8.4 Stöd till återställande av skadad skog x

8.5 Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden x

10 Miljö- och klimatvänligt jordbruk 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

10.1 Miljöersättningar x

Betesmarker och slåtterängar x

Komplement - Lieslåtter x

Komplement - Efterbete x

Komplement – Höhantering x

Komplement - Lövtäkt x

Komplement - Bränning x

Komplement – Svårtillgängliga platser x

Fäbodar x

Restaurering av betesmarker och slåtterängar x

Vallodling x

Skötsel av våtmarker och dammar x

Minskat kväveläckage x

Skyddszoner x

Hotade husdjursraser x

10.2 Projektstöd till lantrasföreningar x

11 Ekologisk produktion 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

11.1 Omställning till ekologisk produktion x

11.2 Ersättning för ekologisk produktion x

13 Kompensationsstöd                                                                                    x

14 Djurvälfärdsersättningar 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

Extra djuromsorg för suggor x

Extra djuromsorg för får x

Utökad klövhälsovård för mjölkkor x

16 Samarbete 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

16.1 Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt 

inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP

x x x x x

16.2 Stöd till utveckling inom jordbruk-, livsmedel och skog samt 

pilotprojekt

x x x x x x x x

16.4 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom 

livsmedelskedjan

x

16.5 Stöd till samarbeten inom miljö x x x

16.9 Stöd till samarbeten som främjar diversifiering och information 

om miljö och mat

x x x

19 Lokalt ledd utveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

19.1 Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling x

19.2 Stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier x

19.3 Stöd till samarbetsåtgärder inom lokalt ledd utveckling x

19.4 Löpande kostnader och ledning x
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med mer än 3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta tillfalla landsbygdsområdet. Insatser 
ska kunna genomföras även i större tätorter om projektet tillför mervärden till landsbygdsområden.  
 

Förekomsten av tätorter i ett annars glest befolkat område kan vara viktiga i genomförandet av pro-

grammet. Av denna anledning bör berörda myndigheter som handlägger stöd som riktas till de län 

där befolkningstätheten är lägre än medelvärdet för riket (22,9 invånare per kvadratkilometer) ges 

möjlighet att nyansera och utveckla den ovan bestämda huvudregeln. Detta kan göras genom att 

större tätorter räknas in i tillämpningsområdet för dessa län.  

2.3.1.1. Länsstyrelsens landsbygdsdefinition  

I Jönköpings län överensstämmer definitionen av landsbygd med den ovanstående nationella defi-
nitionen.  

2.3.2. Länsstyrelsen definition av fäbodar 

I Jönköpings län finns det inga fäbodar som är godkända för miljöersättningen fäbod. Därför är en 
definition av fäbodar inte aktuell i Jönköpings län.  

2.4. Åtgärder och prioriteringar i havs- och 

fiskeriprogrammet 

Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 16 fokusområ-
den. Följande prioriteringar och fokusområden finns inom programmet.  
 
1. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsba-
serat fiske genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) minskad påverkan av havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt som 
möjligt undviks och minskas 

b)  skyddad och återställd biologisk mångfald i vattenmiljöer och i de akvatiska ekosystemen  

c) säkerställd balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter 

d) ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företag inom fisket, bland annat för det småska-
liga kustfisket, samt förbättrad säkerhets- och arbetsförhållandena 

e) stärkt teknisk utveckling och innovation, här ingår ökad energieffektivitet och kunskaps-
överföring.  

f) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

2. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsba-
serat vattenbruk genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring  

b) stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet för vattenbruket, här ingår förbättrad säkerhet 
och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag  

c) skyddad och återställd biologisk mångfald i vattenmiljöer samt förbättrade ekosystem som 
är anslutna till vattenbruket samt främja ett resurseffektivt vattenbruk 

d) ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främja djurhälsa och välbe-
finnande samt folkhälsa och allmän säkerhet  
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e) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

3. Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att sträva efter följande spe-
cifika mål:  

a) förbättrade vetenskapliga rön som fler kan ta del av samt förbättrad insamling och hante-
ring av data  

b) bättre övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv 
offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökar  

4. Öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att sträva efter följande spe-
cifika mål: 

 ekonomisk tillväxt 

 social delaktighet 

 ökad sysselsättning genom att fler går att anställa och arbetskraftsrörligheten i de kust- och in-
landssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk ökar, här ingår diversifiering av verk-
samheten inom fisket och inom andra sektorer av den maritima ekonomin  

5. Främja saluföring och beredning genom att sträva efter följande specifika mål:  

a) bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter 

b) fler investeringar i berednings- och saluföringssektorerna.  

6. Främja genomförandet av den integrerade havspolitiken.  

 

Här ser du de åtgärder som finns i havs- och fiskeriprogrammet och hur dessa ska bidra till de olika 
fokusområdena.  

 

Artikel1 Specifikt 

mål 

Åtgärd 

38, 44.1c 1a Investeringar inom fiske 

37 1a Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete 

39, 44.1c 1a Nya tekniska lösningar inom fiske 

39, 44.1c 1a Nya former av förvaltning och organisation inom fiske 

40.1a 1a Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 

40.1b, c, i, 

44.6a-b 

1b Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 

40.1d-g, 44.6a 1b Bevarandeprojekt för skyddade områden 

36 1c System för tilldelning av fiskemöjligheter 

42, 44.1e 1d Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

43.1, 44.1f 1d Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infra-

struktur 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
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43.2 1a Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till 

landningsskyldigheten 

30, 44.4 1d Diversifiering inom fiske 

26, 44.3 1e Utveckling av produkter och processer inom fiske 

28, 44.3 1e Partnerskap mellan forskare och fiskare 

29.1-2, 44.1a 1f Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske 

47 2a Innovationsprojekt inom vattenbruk 

48.1a, d, g-h 2b Produktiva investeringar i vattenbruk 

48.1e, j 2c Miljöinvesteringar i vattenbruk 

52 2b Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

51.1a 2c Kommunal planering av vattenbruk 

56.1a-b 2d Djurs hälsa och välbefinnande                    

50 2e Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 

77 3a Datainsamling 

76 3b Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvarsmyndigheter 

76 3b Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer 

63 4 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – lokalt ledd utveckl-

ing 

64 4 Samarbetsåtgärder – lokalt ledd utveckling 

62.1a 4 Förberedande stöd – lokalt ledd utveckling 

62.1d 4 Löpande kostnader och ledning – lokalt ledd utveckling  

68.1a 5a Bilda producent- eller branschorganisationer 

68.1b-e 5a Saluföringsåtgärder 

66 5a Produktions- och saluföringsplaner 

69.1c-d,f 5b Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 

80.1b 6a Skydd av havsmiljön 

 80.1c 6a Öka kunskapen om havsmiljön 

 

Det är Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som handlägger de olika 

åtgärderna. Följande åtgärder handlägger länsstyrelsen: 

 

 investeringar inom fiske 

 investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

 fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur 

 fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten 

 diversifiering inom fiske 

 produktiva investeringar i vattenbruk 

 miljöinvesteringar i vattenbruk 

 startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

 beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
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Det finns mer information om respektive åtgärd i den nationella handlingsplanen för havs- och fis-

keriprogrammet. Här finns också information om budget. Handlingsplanen kommer att finnas på 

Jordbruksverkets webbplats. 
 

Jönköpings läns förutsättningar inom fiskerinäring och vattenbruk 

Både fiskerinäringen och vattenbruket är av relativt blygsam omfattning i Jönköpings län. I länet 
finns fyra licensierade yrkesfiskare i Vättern samt en fiskare vardera i Bolmen, Rusken och Som-
men. I Vättern och Bolmen finns ytterligare ett antal licensierade fiskare bosatta i angränsande län.  
De viktigaste arterna för fisket i Vättern är signalkräfta, röding, öring och sik och i de andra sjöarna 
signalkräfta, gös och sik. Utöver det licensierade yrkesfisket förekommer ett omfattande binärings-
fiske efter signalkräfta i många av länets vatten. Fisket bedöms idag bedrivas på ett ekologiskt håll-
bart sätt, vilket är en grundförutsättning för en långsiktig verksamhet. Bibehållen eller förbättrad 
vattenmiljö samt ökad övervakning, tillsyn och statistikinsamling av både miljö, fiskbestånd och 
själva fisket är viktigt för den fortsatta utvecklingen inom fiskerinäringen. Andra exempel på poten-
tiella utvecklingsområden är selektiva fiskemetoder (för minskade bifångster), förbättrat kvalitetsar-
bete och ökad kompetens. Det finns potentiella fiskevatten för en utveckling av yrkesfisket men det 
är ändå svårt för nya yrkesfiskare att etablera sig. Främsta hindren är en splittrad ägarbild och att 
alla, för yrkesfisket, attraktiva fiskevatten idag redan nyttjas av fritidsfiskare och fiskerättsägare. 
Merparten av länets vatten är förhållandevis lågproduktiva vilket gör att man måste ha tillgång till 
relativt stora arealer för att kunna bedriva ett yrkesfiske. 
 
I dagsläget finns åtta kända företag som bedriver beredning av fisk och/eller skaldjur i länet. Verk-
samheten är småskalig och de flesta företag är lokaliserade i anslutning till Vättern. Efterfrågan och 
prisbilden på fisk och skaldjur från den småskaliga fiskerinäringen är bra. Även om det råder kon-
kurrens inom beredningsindustrin bör det inom vissa nischer finnas möjlighet att utöka verksam-
heten. Innovationer som utveckling av nya produkter ökar chansen att slå sig in på marknaden. 
 
Vattenbruk har historiskt sett inte varit någon stor verksamhet i länet. Idag finns 7-8 fiskodlingar. 
Dessutom finns några få mer eller mindre extensiva odlingar av kräftor (både signal- och flod-
kräfta).  Möjligheten till nyetablering av konventionellt vattenbruk i länets sjöar är dock mycket be-
gränsad eftersom många lämpliga vatten är skyddsvärda och att Sverige enlig EU:s vattendirektiv 
inte får bevilja tillstånd till verksamhet som försämrar vattnens status. Vattenbruket är dessutom 
ofta förknippat med höga etableringskostnader, högt risktagande och en låg lönsamhet. Andra pro-
blem är en komplicerad tillståndsprocess, tillgång till foder producerat långsiktigt hållbart samt bris-
tande kompetens inom verksamhetsområdet. Landbaserade recirkulerande system eller system med 
ordentlig rening av utgående vatten skulle kunna vara alternativa verksamheter inom vattenbruket i 
länet. Även kräftodling och odling av utsättningsfisk av god kvalitet bedöms ha en utvecklingspot-
ential. För all ny verksamhet inom branschen är en av de största utmaningarna att uppnå lönsam-
het. 
 
Viktiga övergripande aktiviteter inom fiskeri- och vattenbruksnäringen är konsumentinformation, 
kunskap om marknaden, diversifiering av verksamheten, organisation/samverkan/ informations-
spridning, förbättrad spårbarhet och förbättrat kvalitetsarbete. Diversifiering kan exempelvis handla 
om att komplettera med turistinriktade aktiviteter. Information om fiskets produkter sprids idag 
främst antingen på nationell nivå eller från enskilda företag. Samverkan mellan företag inom bran-
schen och med företag i andra branscher sker genom många olika formella eller informella nätverk, 
men kan förbättras. Ett förbättrat arbete med spårbarhet, kvalitet och kvalitetsmärkning bedöms 
kunna öka den ekonomiska avkastningen. 
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3. PARTNERSKAPET 

3.1 Partnerskapets utformning 
Ett partnerskap för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 har forme-

rats i Jönköpings län. Det övergripande målet med partnerskapet är att alla deltagare i partnerskapet 

ska bidra till en hållbar, smart och inkluderande tillväxt och utveckling av landsbygderna i Jönkö-

pings län inom ramen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. De nätverk 

som deltagare äger eller har tillgång till är avgörande för att information om programmen ska nå de 

målgrupper som kan bidra till att uppfylla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogram-

mets mål. Målen uppnås genom aktivt deltagande och ett löpande kunskapsutbyte. 

 

Partnerskapets deltagare kan kategoriseras inom följande områden2: 

 offentliga aktörer inom landsbygdsutveckling, 

 näringslivet och arbetsmarknadens organisationer, 

 intresseorganisationer och paraplyorganisationer inklusive företrädare för miljö- och klimatar-
bete samt de som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering. 

 

Länsstyrelsen har valt att forma ett partnerskap som omfattar 21 aktörer inklusive Länsstyrelsen. 

Nedanstående aktörer har identifierats för att ingå i partnerskapet.   

 

 ALMI 

 Arbetsförmedlingen  

 Coompanion 

 Företagarna  

 Hushållningssällskapet 

 Internationella handelshögskolan 

 Jönköpings läns fiskevattenägareför-
bund  

 Lantbrukarnas Riksförbund 

 Länsbygderådet 

 Länsstyrelsen 

 Naturbruksgymnasierna 

 Naturskyddsföreningen  

 Region Jönköpings län 

 Skogsstyrelsen 

 Smålands turism AB 

 Smålandsidrotten  

 Svenska Byggnadsvårdsföreningen  

 Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund 

 Träcentrum 

 Ung företagsamhet 

 Winnet – Resurscentrum för jämställd tillväxt 
och utveckling  

 

 

3.2. Roller och ansvar 
Länsstyrelsen är sammankallande för partnerskapet som träffas fem gånger per år. Följande frågor 

avhandlas på partnerskapsmöten: 

 Landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets måluppfyllelse i länet 
Partnerskapet spelar en viktig roll inför beslut om hur programmen ska inriktas för god 

                                                      
2 I linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 artikel 5 p.1. 
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måluppfyllelse3. Programmens inriktning regleras i den regionala handlingsplanen för Jönkö-
pings län. Det kommer att ske en årlig översyn av den regionala handlingsplanen. 

 Prioritering genom regionala urvalskriterier inom landsbygdsprogrammet  
Partnerskapet kommer att vara delaktigt i utformningen av urvalskriterier för prioritering mel-
lan ärenden. De ansökningar som uppnår bäst måluppfyllelse utifrån de nationella och region-
ala urvalskriterierna kommer att prioriteras och därigenom kunna få stödpengar.  

 Teman för utlysningar inom landsbygdsprogrammet och i samverkan med andra pro-
gram och fonder  
För att kunna utnyttja programmets möjligheter och säkerställa att målen nås kan det ske utlys-
ningar utifrån beslutade teman. Dessa teman utformas i samarbete med partnerskapet. 

 Omvärldsbevakning  
Det är viktigt att de aktörer som deltar i partnerskapet genom kompetens inom sitt sakområde 
delger kunskap och rapporterar händelser som sker i respektive organisations omvärld. Detta 
skapar goda möjligheter för kunskapsutbyte och en helhetsbild av utvecklingen i länet. 

 Uppföljning av resultat  
Partnerskapet kommer kontinuerligt att diskutera information kring ansökningstryck, hand-
läggningstider, budgetutnyttjande samt måluppfyllelse och effekter av landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeriprogrammet. 

 

Partnerskapet ska vara delaktigt under utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärde-

ringen av programmen. För ett framgångsrikt samarbete behöver alla parter stötta varandra och an-

vända sina kontakter och nätverk aktivt. Det är också viktigt att varje aktör deltar utifrån sin kom-

petens inom sitt sakområde och bidrar till en helhetssyn för länet.  

 

Partnerskapets representant från Jönköpings läns fiskevattenägarförbund har en koppling till vat-

tenbruket och därigenom bevakas även vattenbruket genom partnerskapet i Jönköpings län. En reg-

ional organisation som enbart representerar vattenbruket finns inte i länet.  

 

I partnerskapet deltar Winnet med kompetens inom jämställdhet och jämställd tillväxt. Under part-

nerskapsmötena diskuteras jämställdhetsfrågor tillsammans med de övriga horisontella målen inom 

programmen, det vill säga integration och mångfald samt barn och ungdomar. Partnerskapet har en 

jämställd representation med 50 procent kvinnor och 50 procent män.  

 

I samband med att partnerskapet formerades skrev varje aktör under en avsiktsförklaring som re-

glerar deltagarnas roller och ansvar i partnerskapet.  

 

Varje deltagare i partnerskapet ska enligt avsiktsförklaringen: 

 sprida information om landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets möjligheter 
till sina nätverk. På detta sätt medverkar partnerskapets deltagare till att programmens möjlig-
heter når rätt målgrupper.  

 ha ett tydligt mandat från respektive organisation som deltar i partnerskapet att föra organisat-
ionens talan vid möten och även i övrigt företräda sin organisation i de frågor som behandlas i 
partnerskapet. 

 bidra med skriftliga synpunkter på förslag. Inför beslut om och ändringar i länets handlingsplan 
är synpunkter från partnerskapets aktörer viktiga.  

                                                      
3 Inom den gemensamma jordbrukspolitikens övergripande ram ska stödet för landsbygdsutveckling, inbegripet för verksamheter inom och utanför livsme-
delssektorn samt inom skogsbruket, bidra till uppfyllandet av följande mål: Främja jordbrukets konkurrenskraft, Säkerställa hållbar förvaltning av naturresur-
ser och klimatåtgärder samt Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthål-
lande av sysselsättning. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 artikel 4. 
 
Den gemensamma fiskeripolitiken ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som 
är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 artikel 2. 
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3.3. Roller och ansvarsfördelning  

i förhållande till andra grupperingar 
Partnerskapet kommer att vara den direkta länken till de målgrupper som bidrar till att målen för 

landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet uppfylls. Utöver partnerskapet kommer 

andra aktörer att få del av information om utvecklingen och genomförandet av programmen genom 

särskilda utskick samt genom att de erbjuds att delta i remissförfaranden som rör större förändring-

ar av handlingsplanen. Dessa aktörer är alla länets kommuner samt aktörer som tidigare deltagit un-

der framtagandet och remissförfarandet för SWOT-analyserna som ligger till grund för handlings-

planen, och som inte är aktörer i partnerskapet. Länsstyrelsen har en omfattande e-postlista för ut-

skick av information rörande landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Det går att 

prenumerera på nyhetsbrev och anmälan till detta kan göras på webbplatsen 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

För att förankra arbetet med landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet internt på 

Länsstyrelsen finns en styrgrupp bestående av representanter från samtliga avdelningar samt en re-

presentant från Region Jönköpings län. Denna grupp kommer att operativt styra utformning och 

uppdatering av handlingsplanen. Styrgruppen ska bidra till samordning av arbetet med struktur- 
och investeringsfonderna. Syftet är också samordning så att arbetet med andra regionala mål kan 

uppmärksammas och synkroniseras.  

 

Tillväxtverket och ESF-rådet, som handlägger ärenden inom regionalfonden respektive socialfon-

den, bjuds löpande in och hålls informerade om de regionala processerna för landsbygdsprogram-

met och havs- och fiskeriprogrammet. Ett utbyte kring genomförandet och handläggningen av pro-

grammen för att säkerställa god måluppfyllelse kommer att etableras när regler och program finns 

på plats.  

 

Partnerskapets samspel med Lokalt ledd utveckling och vilken roll representanter för Lokalt ledd 

utveckling kan spela i partnerskapet utvecklas vidare när landsbygdsprogrammet och havs- och fis-

keriprogrammet är beslutade och formerna för Lokalt ledd utveckling finns klara. Representanter 

för Lokalt ledd utveckling har en viktig roll för genomförandet av programmen. 

 
 

 

  

PARTNERSKAPET FÖR 

LANDSBYGDSPROGRAMMET och 

HAVS- och FISKERIPROGRAMMET 

i 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Regionalfonden 

Socialfonden 

Kommuner  

i Jönköpings 

län Arbetsgrupp 

för service 

på lands-

bygden 

Styrgrupp 

Samverkan 

med andra  

Länsstyrelser 

Lokalt ledd 

utveckling 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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4. LÄNETS PRIORITERINGAR  

OCH URVALSKRITERIER 

I LANDSBYGDSPROGRAMMET  
Alla stöd i landsbygdsprogrammet ska bidra till EU:s prioriteringar i programmet. I kapitel 5 till och 

med 10 visas de övergripande prioriteringarna för de projekt- och företagsstöd som Länsstyrelsen 

ska handlägga. Här visas också de regionala prioriteringar som görs utifrån den SWOT-analys som 

finns i bilaga 1.  

 

För att välja ut de ansökningar som effektivast leder till programmets prioriteringar finns det ur-

valskriterier. De nationella urvalskriterierna är samma i hela landet. De regionala urvalskriterierna 

har Länsstyrelsen tagit fram genom arbete inom arbetsgrupper för att få en bred förankring samt 

för att säkerställa kvaliteten av urvalskriterierna. Arbetsgrupperna består av representanter med 

spetskompetens från olika avdelningar inom Länsstyrelsen samt deltagare från Region Jönköpings 

län. De regionala urvalskriterierna speglar prioriteringarna i länet utifrån SWOT-analysen och har 

reviderats efter synpunkter som kom in under en bred remiss samt med hjälp av partnerskapet. 

 
Det finns inte några urvalskriterer som utgår från diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnisk tillhö-
righet, funktionsnedsättning med mera. Det beror på att kriterier inom det här området riskerar att 
hamna i konflikt med lagstiftning och rättspraxis.   

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit hänsyn till jämställdhet genom att ha jämställdhetsintegrerat 
handlingsplanen. Arbetet kommer att ske succesivt under programperioden. I vissa fall går det att 
använda sig av åtskillnad mellan ansökningar för att öka jämställdheten och för att motverka dis-
kriminering. Det kan ske när två ansökningar har nått samma poäng i urvalskriterierna. För dessa 
åtgärder finns det en rubrik som visar när detta har valts som alternativ för att prioritera ansökning-
ar, se rubriken Prioritering av underrepresenterad grupp under de regionala urvalskriterierna.   

Länsstyrelsen har beaktat de horisontella målen vid framtagning av handlingsplanen för en hållbar 
social utveckling i länet. Länsstyrelsens sakkunniga inom jämställdhet, integration och mänskliga 
rättigheter har bidragit med inspel löpande under framtagningen av handlingsplanen.  

4.1. Hur urvalskriterier räknas 
Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras. 

4.1.1. Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken för poängsättningen 

betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något 

plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala antalet poäng är alltid 

mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte räknas. 
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Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts.  

4.1.2. Viktning 

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till att 

urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska prioriteras.  

4.1.3. Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 

För att en ansökan ska prioriteras krävs följande: 

 Den viktade summan för urvalskriterier är minst lika hög som minimipoängen som gäller för 

insatsområdet. Det kan gälla både nationella och regionala urvalskriterier. 

 Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i insatsområ-

det.  
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5. KOMPETENSUTVECKLING  

OCH RÅDGIVNING  
Syftet med kompetensutvecklingen och rådgivningen är att öka kompetensen hos verksamma på 

landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i 

landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska åtgärden bidra till en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling av landsbygden.   

 

Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom kompetensutveckling och rådgivning. Det 

är länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket. Varje myndighet 

har sin egen handlingsplan. Jordbruksverket är den enda myndigheten som handlägger stöd inom 

kompetensutveckling och rådgivning inom följande områden: ökad konkurrenskraft, djurvälfärd 

samt kortlivsmedelskedja och lokal marknad.  

5.1. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom 

miljö och klimat 

5.1.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till kompetensut-
veckling och rådgivning inom miljö och klimat (delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 inom fokusområdena 
4abc och 5bcd) och syftar till att  

 

 återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskap-
ens karaktär (fokusområde 4a), 

 förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel 
(fokusområde 4b), 

 förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4c), 

 effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling  
(fokusområde 5b som enligt programmet generellt ingår i fokusområde 5c om förnybar 
energi), 

 minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d).  

5.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Jönköpings län är ett län där djurhållning med nötkreatur är den dominerande produktionsinrikt-

ningen inom jordbruk. Med detta följer en stor areal betesmark och åkermark med övervägande 

vallodling. Mjölkproduktionen koncentreras till allt större besättningar vilket bland annat leder till 

att det också blir en större koncentration av stallgödseln. I områden där djurhållande lantbruk läggs 

ner blir det svårare att hålla betesmarker öppna. Totalt sett finns det i länet för få betande djur för 

att klara att hålla hela den nuvarande arealen betesmark i god hävd. Cirka hälften av åkerarealen i 
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länet brukas som arrenderad mark, främst som sidoarrenden. Arrenderad mark blir oftare åsidosatt 

när det gäller skötsel. 

 

Tillgången på stallgödsel gör att det på flera platser i länet kan vara möjligt att bygga biogasanlägg-

ningar. Jönköpings län är ett skogslän med en stor del privatägd skogsmark. Här finns goda möjlig-

heter att öka uttaget av biobränsle. 

 

Jönköpings län berörs av fjorton av de nationella miljömålen. Fokusområdena inom dessa åtgärder 

berör miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Giftfri 

miljö och Begränsad klimatpåverkan. 

4a Återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden 

Insatserna ska inriktas på att bevara den biologiska mångfald som finns i odlingslandskapet. En för-

utsättning är att det finns ett livskraftigt jordbruk med betande djur. Miljöstöd tillsammans med in-

formation och rådgivning har hittills varit ett bra koncept för att få jordbrukare och markägare att 

vidta åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Förutsättningar för öppethållande av marker 

riskerar att försämras framgent. Samarbeten mellan markägare och djurägare kan bidra till att mar-

ker fortsatt hålls öppna. Kunskap om hur kostnader kan hållas nere i företag är också viktigt för fö-

retag. I samverkan mellan Länsstyrelsens Natur- och Landsbygdsavdelningar identifieras de områ-

den som behöver särskild uppmärksamhet. På platser med höga värden som hotas på grund av 

upphörande betesdrift ska information och rådgivning vara uppsökande och inriktas på att göra en 

rationell betesdrift möjlig. Resultat från forskning samt olika projekt, exempelvis genom LIFE, 

EU:s finansiella instrument för miljö och klimat, genererar kan användas inom kompetensutveckl-

ing för återställande, bevarande samt förbättring av den biologiska mångfalden. 

4b,c Förbättra vattenförvaltningen, förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

Inom dessa områden koncentreras insatserna genom Greppa Näringen. Informationsträffar och 

kurser ska vara öppna för alla jordbrukare, oavsett medlemskap i Greppa Näringen eller inte. Ex-

empel på ämnesområden som kan bli aktuella för träffar/kurser är teknik för hantering och sprid-

ning av stallgödsel, hantering av växtskyddsmedel, dränering, markpackning, anläggning och skötsel 

av våtmarker.  

 

Insatser för att få fler rådgivningsmedlemmar i Greppa Näringen fokuseras på prioriterade områden 

enligt den regionala övergödningsplanen. Dessa områden är Lillån Draven, Torsjöån, Ingarpasjön, 

Lillån Bankeryd, Lillån Tenhult-Huskvarna, Huskvarnaån nedre (som nu också är klassat som ni-

tratkänsligt område), Landsjön-Lyckåsån och Röttleån. Svartåns huvudfåra hör också till de områ-

den som finns i övergödningsplanen och här har det under lång tid bedrivits riktad rådgivning till 

lantbruket. Detta märks genom att anslutningen till Greppa Näringen är högre än i andra områden i 

länet. 

 

Länsstyrelsen tillämpar den nationella rekommendationen vad gäller deltagande i Greppa Näringens 

individuella rådgivning, det vill säga företag med mer än 25 djurenheter och/eller 50 hektar åker-

mark. Om intresset för Greppa Näringens rådgivning blir större än vad det finns pengar till kom-

mer Länsstyrelsen att prioritera de jordbrukare som inte tidigare har deltagit i Greppa Näringen, 

framför dem som har fullföljt en första treårsperiod med rådgivning.  

 

Medel som är avsatta för ekologisk produktion kommer att användas för att stötta vid omläggnings-

fas samt pågående ekologisk drift. Vid ekologisk produktion är det av särskild vikt att beakta kost-

nad för inköp av foder samt växtnäringsförsörjning. Kompetensutveckling inom ekologisk produkt-

ion anpassas efter företagens behov och utifrån marknades efterfrågan. De produktionsgrenar som 
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är högst prioriterade avgörs därmed av marknadens efterfrågan. Exempelvis prioriteras kompetens-

utveckling till företag inom ekologisk mjölkproduktion eller ekologisk äggproduktion om efterfrå-

gan på marknaden ökar för dessa varor.   

 

Resultat från forskning samt olika projekt, exempelvis genom LIFE kan användas inom kompe-

tensutveckling för förbättrad vattenförvaltning. Kompetensutveckling för förbättrad vattenförvalt-

ning kommer också att vara ett viktigt komplement till LIFE (IP) projekt.  

5bc Effektivisera energianvändningen 

Insatser i form av rådgivning och utbildning är helt avgörande för att få en effektivare energian-

vändning inom jordbruket. Aktiviteter inom denna åtgärd bör utgå från hållbarhetsperspektiven där 

samverkan mellan aktörer och branscher är ett lämpligt sätt att arbeta på. Rådgivningsinsatser i 

samband med investeringar är prioriterade. Inom Greppa näringen erbjuds Energikollen till lant-

brukare med fler än 25 djurenheter.  

5d Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

Insatser som genomförs inom denna åtgärd bör fokusera på kompetensutvecklingsinsatser som 

ökar medvetandegraden och kunskapen om jordbrukets klimatpåverkan. Aktiviteterna ska ej ha 

som syfte att minska länets jordbruksproduktion. Effektiva och miljösmarta företag tenderar att bli 

långsiktigt hållbara och bör därför prioriteras inom åtgärden.  

Insatser som kan genomföras i detta fokusområde är till största delen samma satsningar som plane-

ras inom fokusområdena 4b, 4c och 5 c.  

5.1.3. Målbild 

Jönköpings län har goda förutsättningar att nå målet med att bli ett plusenergilän år 2050. Länet 
kännetecknas av konkurrenskraftiga företag där hållbarhetsperspektiven är i fokus, med ökad biolo-
gisk mångfald och god vattenkvalitet som resultat.  

5.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

5.1.5. Upphandling, utlysning och länets egna arbete med kompetensut-

veckling och rådgivning 

Vad som ska upphandlas och vad som ska utföras av Länsstyrelsen kan förändras över tid. Mycket 
beror av tillgången på rådgivare, både hos Länsstyrelsen och hos externa aktörer. I nuläget kommer 
huvuddelen av den enskilda rådgivningen inom fokusområdena 4b, 4c, 5b, 5c och 5d att upphand-
las. Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingarna kommer 
att utformas så att även mindre konsultföretag kan lämna anbud. En övergripande målsättning vid 
upphandling är att deltagarna i aktiviteterna ska öka sitt företags konkurrenskraft. Inom fokusom-
råde 4a finns inga externa aktörer att tillgå. Detta område har en stark koppling till Länsstyrelsens 
arbete med miljöersättningar och med naturvård. Det är dessutom svårt att i modulform beskriva 
innehållet i de rådgivningar som kan bli aktuella. Detta sammantaget gör att aktiviteter inom fokus-
område 4a lämpar sig mindre bra för upphandling och kommer att genomföras i egen regi. Länssty-
relsen har lång erfarenhet av att bedriva kompetensutveckling och rådgivning i egen regi. Kompe-
tensutveckling och rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att Länsstyrelsen ska kunna upp-
rätthålla kompetens inom projektledning och upphandling. Länsstyrelsen kan också fånga upp äm-
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nesområden och signaler under programperioden som inte exemplifierats ovan, men som kan bli 
aktuella insatser i länet. 
 
De gruppaktiviteter som ska genomföras många gånger under en viss tid kommer att upphandlas. 
Aktiviteter som bara genomförs vid ett eller ett par tillfällen arrangeras i normalfallet av Länsstyrel-
sen. Externa föreläsare anlitas genom direktupphandling. Även enstaka aktiviteter kan komma att 
direktupphandlas om en extern aktör kommer med en bra idé. Inom prioriterade områden där inte 
externa aktörer lämnar anbud förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att genomföra dessa aktiviteter i 
egen regi.  
 
Informationsmaterial finns i de flesta fall att hämta/rekvirera från centralt håll (Jordbruksverket, 
Greppa Näringen mm) men vid behov tar Länsstyrelsen fram regionalt informationsmaterial. 
Utlysningar kommer inte att äga rum under 2016, men kan bli aktuella senare i programperioden 
om behov finns. Eventuella utlysningar och tidpunkter kommer att annonseras på Länsstyrelsens 
webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Rådgivning för Greppa Näringen och Ekologisk produkt-
ion är upphandlat för år 2016.  

5.1.5.1. Det här gäller för urval av ansökningar 

 Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

5.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområdena 4abc, 5bcd)  

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 3 finns bedömningsgrunder för kapitel 5.1.  

 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 3 

 

Viktning 

1. Projektet bidrar till in-

förandet av nya pro-

dukter, tjänster eller 

arbetsmetoder (inno-

vation). 

1 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 

spridning i landet.  

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 

innovativa inslag. 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 

spridning. 

10 

2. Genomföraren har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för pro-

jektet. 

3 poäng: Genomföraren har god dokumenterad erfaren-

het och tidigare resultat från liknande verksamhet,  

eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 

med erfaren relevant aktör,  

eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 

drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra pro-

jektet. 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 

dokumenterad erfarenhet och har visat goda resultat från 

liknande verksamhet. 

10 

3. Projektets metod bi-

drar till kunskaps-

spridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen. 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen. 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 

gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till 

en större målgrupp.  

4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen 

25 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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via flera kanaler. 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ. 

4. Det finns ett identifie-

rat behov av pro-

jektet. 

2 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredstäl-

lande men beskrivning av vad som redan gjorts eller på-

går saknas. 

3 poäng: Behovet är generellt stort (eller akut) då projektet 

behandlar en grundläggande fråga. Behovsanalysen i an-

sökan är tillfredställande och beskrivning av vad som gjorts 

och pågår finns. 

+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen/näringen 

eller till stor nytta för miljön/klimatet. 

40 

5. Projektet har tydliga 

mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är 

inte specificerat så att det går att följa upp. 

3 poäng: En relevant målbeskrivning med tydliga mål finns. 

5 poäng: Utöver en relevant målbeskrivning och tydliga 

mål finns även effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala urvalskriterier. 

5.1.7. Stödnivå 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  
 

Inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (delåtgärderna 1.1 och 2.1) ges 
stöd till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.  

 
För stöd till rådgivningstjänster (delåtgärd 2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle. 

 

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt Kommissionens förord-

ning om stöd av mindre betydelse4. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begräns-

ningen per stödmottagare, utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Be-

gränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, 

det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra 

stöd av mindre betydelse som man fått under den tiden räknas med. 
 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje  

 årsarbetstid enligt Kommissionen på 1 720 timmar 

 milersättning för resor, 30 kronor per mil  

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  
 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild 
firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stöd-
mottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmot-
tagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag be-
traktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs 
av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  
 

                                                      
4 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 28 

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.   

5.1.7.1. Avgifter för kompetensutveckling och rådgivning 

Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen ska i vissa fall 
betala en avgift. Avgiften ska framgå i upphandlingsunderlag, i information om utlysningar och i 
kursprogram.  

 
Kompetensutveckling inom miljö och klimat (delåtgärd 1.1 fokusområdena 4abc, 5cd) 
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.  

 
Demonstrationer och information, (delåtgärd 1.2 fokusområdena 4abc, 5cd) 
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.  
 
Rådgivning för energieffektivisering (delåtgärd 2.1 fokusområde 5b som enligt programmet 
generellt ingår i fokusområde 5c om förnybar energi) 
Mottagaren av rådgivningen ska betala 10 procent av upphandlat pris eller stödmyndighetens tim-
kostnad för tjänsten.  

 
Övrig miljö- och klimatrådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområdena 4abc 5cd) 
Inget villkor att ta ut avgift.  

5.2. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för 

att skapa nya jobb  

 

5.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till kompetensut-

veckling och rådgivning för att skapa nya jobb (delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 inom fokusområden 6a) 

och syftar till att  

 utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom in-

formationsinsatser och kurser inom andra näringar än jordbruk, men också genom 

att utveckla och ta tillvara kulturarv och traditionell kunskap 

 utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom råd-

givning och företagsledningstjänster inom andra näringar än jordbruk. 

5.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

6a Nya jobb  

I Jönköpings län finns ett stort antal landsbygdsföretag med många olika inriktningar. Länsstyrelsen 
prioriterar insatser som ökar förutsättningarna för företagande på landsbygden och som utvecklar 
mikro- och småföretagen. Inom detta område ges stöd till aktiviteter som ökar konkurrenskraften 
för företag och som kan bidra till ökat antal arbetstillfällen. I Jönköpings län prioriteras särskilt in-
satser som ökar marknadskunskap och ledarskap, insatser som gynnar företag inom service, upple-
velser och besöksnäringen, samt tillverkningsindustrin på landsbygden, insatser som ger ökad med-
vetenhet kring de horisontella målen, innovationer samt ökad medvetenhet om ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. Länsstyrelsens insatser ska dels bidra till utveckling av de enskilda företa-
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gen men också till att utveckla samverkansformer mellan företagen. Nätverksträffar mellan 
branscher kan, utöver erfarenhetsutbyte och samverkan, ge inspiration och är ett forum där lös-
ningar och utveckling av verksamheter kan diskuteras. Möjlighet att kunna arbeta med diversifiering 
är viktig för att kunna bibehålla arbetstillfällen på landsbygden. Högskolor och universitet är viktiga 
för att få en koppling mellan forskning och praktik. Insatserna ska vara framåtsyftande och långsik-
tigt hållbara.  
 
Prioriterade områden i Jönköpings län 2016 är: 

 Öka förutsättningar för företagande och service på landsbygden. 

 Konkurrenskraft för mikro och småföretag. 

 Marknadskunskap. 

 Affärsmannaskap. 

 Forskning och branschöverskridande samarbeten. 

 Ledarskap. 

5.2.3. Målbild 

Attraktiv landsbygd med många företag, fler jobb och ökat intresse för kulturarv och tradition. 
 

5.2.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  
 

5.2.5. Upphandling, utlysning och länets eget arbete med kompe-

tensutveckling och rådgivning  

Vad som ska upphandlas och vad som ska utföras av Länsstyrelsen kan förändras över tid. Specifi-
cerade kurser och rådgivningar inom de olika områdena kommer huvudsakligen att upphandlas.  
Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingarna kommer att 
utformas så att även mindre konsultföretag kan lämna anbud. En övergripande målsättning vid 
upphandling är att deltagarna i aktiviteterna ska öka sitt företags konkurrenskraft. Grupper som bil-
das för erfarenhetsutbyte och samverkan och vars behov förändras över tid leds huvudsakligen av 
Länsstyrelsen, eftersom det är svårt att från början bedöma behovet av insatser.  
 
Länsstyrelsen har ett helhetsansvar för landsbygdsprogrammet och kommer att bedriva kompe-
tensutveckling och rådgivning i egen regi i de fall andra aktörer saknas. Kompetensutveckling och 
rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att Länsstyrelsen ska kunna upprätthålla kompetens 
inom projektledning och upphandling. Länsstyrelsen kan också fånga upp ämnesområden och sig-
naler under programperioden som inte exemplifierats ovan, men som kan bli aktuella insatser i lä-
net. 
 
Budgeten för det tilldelade insatsområdet är i jämförelse med andra insatsområden liten. I syfte att 
maximera nyttan av medel inom insatsområdet kan Länsstyrelsen komma att driva aktiviteter i egen 
regi samt genom direktupphandling.  
 
Utlysningar kommer inte att äga rum under 2016, men kan bli aktuella senare i programperioden 
om behov finns. Eventuella utlysningar och tidpunkter kommer att annonseras på Länsstyrelsens 
webbplats www.framtidenslandsbygd.se. 

http://www.framtidenslandsbygd.se/


 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 30 

5.2.5.1. Det här gäller för urval av ansökningar 

 Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

5.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 4 finns bedömningsgrunder för kapitel 5.2.  
 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 4 

 

Viktning 

1. Projektet bidrar till in-

förandet av nya pro-

dukter, tjänster eller 

arbetsmetoder (inno-

vation). 

1 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 

spridning i landet.  

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 

innovativa inslag. 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 

spridning. 

10 

2. Genomföraren har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för pro-

jektet. 

3 poäng: Genomföraren har god dokumenterad erfaren-

het och tidigare resultat från liknande verksamhet,  

eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 

med erfaren relevant aktör,  

eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 

drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra pro-

jektet. 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 

dokumenterad erfarenhet och har visat goda resultat från 

liknande verksamhet. 

10 

3. Projektets metod bi-

drar till kunskaps-

spridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen. 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen. 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 

gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till 

en större målgrupp.  

4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen 

via flera kanaler. 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ. 

25 

4. Det finns ett identifie-

rat behov av pro-

jektet. 

2 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredstäl-

lande men beskrivning av vad som redan gjorts eller på-

går saknas. 

3 poäng: Behovet är generellt stort (eller akut) då projektet 

behandlar en grundläggande fråga. Behovsanalysen i an-

sökan är tillfredställande och beskrivning av vad som gjorts 

och pågår finns. 

+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen/näringen 

eller till stor nytta för miljön/klimatet. 

40 

5. Projektet har tydliga 

mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är 

inte specificerat så att det går att följa upp. 

3 poäng: En relevant målbeskrivning med tydliga mål finns. 

5 poäng: Utöver en relevant målbeskrivning och tydliga 

mål finns även effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 

 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala urvalskriterier. 
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5.2.7. Stödnivå 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

 

Inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (delåtgärderna 1.1 och 2.1) ges 

stöd till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.  
 

För stöd till rådgivningstjänster (delåtgärd 2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle.  
 

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt Kommissionens förord-

ning om stöd av mindre betydelse5. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begräns-

ningen per stödmottagare, utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Be-

gränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, 

det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra 

stöd av mindre betydelse som man fått under den tiden räknas med. 
 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje  

 årsarbetstid enligt Kommissionen på 1 720 timmar 

 milersättning för resor, 30 kronor per mil 

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje  

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  
 
Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild 
firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stöd-
mottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmot-
tagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag be-
traktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs 
av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 
 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

 
Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.   

5.2.7.1. Avgifter för kompetensutveckling och rådgivning 

Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen ska i vissa fall 
betala en avgift. Avgiften ska framgå i upphandlingsunderlag, i information om utlysningar och i 
kursprogram.  
 
Kompetensutveckling, (delåtgärd 1.1 fokusområde 6a) 
Deltagaravgiften ska lägst vara 500 kronor. 
 
Demonstrationer och information (delåtgärd 1.2, fokusområde 6a) 
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.  
 
Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a) 
Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller stödmyndighetens tim-
kostnad för tjänsten. 

                                                      
5  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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5.3. Stöd till rådgivning för kommersiell service 

5.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till rådgivning för 
kommersiell och viss offentlig service. Syftet är att öka kompetensen om hur verksamhet inom lo-
kal service kan utvecklas, bland annat genom affärsutveckling, energikartläggning och energirådgiv-
ning hos företagare och verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer 
eller annan prioriterad serviceverksamhet (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b). 

5.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

I Jönköpings läns Regionala serviceprogram framgår 39 särskilt prioriterade butiker i länet år 2014. 

De prioriterade butikerna är enortsbutiker, det vill säga den sista butiken på orten. Dessa butiker 

har stor betydelse i länet då det är angeläget att behålla den service som de erbjuder på landsbygden, 

både för boende och för besökande. I Jönköpings län har Landsbygdsmentorerna, tillsammans med 

Länsstyrelsen, arbetat med rådgivning och gett stöd till de 39 enortsbutikerna sedan 2010 inom 

landsbygdsprogrammet 2007-2013. Det är av stor vikt att företagare och verksamma inom lokal 

service, så som dagligvarubutiker eller annan serviceverksamhet, ges möjligheten till rådgivning för 

att förbättra utbudet och tillgängligheten till service på orten. För att få ytterligare effekt av insat-

serna inom detta insatsområde kan insatserna samordnas, exempelvis med den aktuella kommunen.  

 

Prioriterade områden i Jönköpings län 2016 är: 

 Utveckling av konkurrenskraftiga företag inom kommersiell service. 

 Innovativa samverkanslösningar. 

 Stärka målgruppens attraktionskraft. 

 Insatser som främjar målsättningarna inom det regionala serviceprogrammet. 

5.3.3. Målbild 

Nöjda landsbygdsbor och besökare. 

5.3.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

5.3.5. Upphandling, utlysning och länets egna arbete med kompetensut-

veckling och rådgivning 

Vad som ska upphandlas och vad som ska utföras av Länsstyrelsen kan förändras över tid. Rådgiv-
ningar kommer huvudsakligen att upphandlas. Insatser som är prioriterade inom insatsområdet är 
rådgivning för dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annan prioriterad serviceverksamhet. Ut-
ifrån tidigare erfarenheter bidrar informationsspridning inom energieffektivisering och affärsut-
veckling till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för aktörer som erbjuder service på landsbygden. 
Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingarna kommer att 
utformas så att även mindre konsultföretag kan lämna anbud. En övergripande målsättning vid 
upphandling är att deltagarna i aktiviteterna ska öka sitt företags konkurrenskraft. 
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Länsstyrelsen har ett helhetsansvar för landsbygdsprogrammet och kommer att bedriva rådgivning i 
egen regi i de fall andra aktörer saknas. Rådgivning i egen regi är också nödvändigt för att Länssty-
relsen ska kunna upprätthålla kompetens inom projektledning och upphandling. Länsstyrelsen kan 
också fånga upp ämnesområden och signaler under programperioden som inte har exemplifierats 
ovan, men som kan bli aktuella insatser i länet. 
 
Budgeten för det tilldelade insatsområdet är i jämförelse med andra insatsområden liten. I syfte att 
maximera nyttan av medel inom insatsområdet kan Länsstyrelsen komma att driva aktiviteter i egen 
regi samt genom direktupphandling. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.framtidenslandsbygd.se. 

5.3.5.1. Det här gäller för urval av ansökningar 

 Den lägsta miniminivån för urvalskriterier är 200 poäng. 

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

5.3.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 5 finns bedömningsgrunder för kapitel 5.3.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 5 

 

Viktning 

1. Projektet bidrar till in-

förandet av nya pro-

dukter, tjänster eller 

arbetsmetoder (inno-

vation). 

1 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 

spridning i landet.  

+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 

innovativa inslag. 

+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 

spridning. 

10 

2. Genomföraren har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för pro-

jektet. 

3 poäng: Genomföraren har god dokumenterad erfaren-

het och tidigare resultat från liknande verksamhet,  

eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 

med erfaren relevant aktör,  

eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 

drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra pro-

jektet. 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 

dokumenterad erfarenhet och har visat goda resultat från 

liknande verksamhet. 

10 

3. Projektets metod bi-

drar till kunskaps-

spridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen. 

2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen. 

3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 

målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 

gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till 

en större målgrupp.  

4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen 

via flera kanaler. 

+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ. 

25 

4. Det finns ett identifie-

rat behov av pro-

jektet. 

2 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredstäl-

lande men beskrivning av vad som redan gjorts eller på-

går saknas. 

3 poäng: Behovet är generellt stort (eller akut) då projektet 

behandlar en grundläggande fråga. Behovsanalysen i an-

sökan är tillfredställande och beskrivning av vad som gjorts 

och pågår finns. 

40 
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+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen/näringen 

eller till stor nytta för miljön/klimatet. 

5. Projektet har tydliga 

mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är 

inte specificerat så att det går att följa upp. 

3 poäng: En relevant målbeskrivning med tydliga mål finns. 

5 poäng: Utöver en relevant målbeskrivning och tydliga 

mål finns även effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 

 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till rådgivning finns inte några regionala urvalskriterier. 

5.3.7. Stödnivå 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  
 
Stöd till rådgivningstjänster (delåtgärd 2.1) ges till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäk-
ter som kommer från deltagare. För stöd till rådgivningstjänster (delåtgärd 2.1) ges maximalt 1 500 
euro per rådgivningstillfälle.  

 

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt Kommissionens förord-

ning om stöd av mindre betydelse6. Inom kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begräns-

ningen per stödmottagare, utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Be-

gränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, 

det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra 

stöd av mindre betydelse som man fått under den tiden räknas med. 
 
Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.  

 årsarbetstid enligt Kommissionen på 1 720 timmar  

 milersättning för resor, 30 kronor per mil 

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  
 
Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild 
firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stöd-
mottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmot-
tagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag be-
traktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs 
av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 
 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  
 
Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.   

5.3.7.1. Avgifter för rådgivning 

Mottagaren det vill säga den som deltar i rådgivningen ska i vissa fall betala en avgift. Avgiften ska 
framgå i upphandlingsunderlag, i information om utlysningar och i kursprogram.  
 

                                                      
6 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller stödmyndighetens tim-

kostnad för tjänsten.  
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6. INVESTERINGAR INOM  

JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD 
Under den här rubriken finns investeringsstöd för företag inom jordbruk och trädgård  

samt förädlingsstöd. 

 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget investeringsstöd för ökad konkurrenskraft samt 

förädlingsstöd med inriktning på rennäring. Sametinget har egen handlingsplan. 

6.1. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom  

jordbruks- och trädgårdsföretag  

6.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruk och trädgård (delåtgärd 4.1). Syftet är att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet 

genom att anpassa företagens generella kapacitet och hållbarhet, samt att påskynda företagens möj-

ligheter att anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Det kan exempelvis vara att investera i 

rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål utrustning eller innovativa meto-

der (fokusområde 2a). 

6.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Länets naturgivna förutsättningar med ett förhållandevis strängt klimat och ett småbrutet landskap i 

skogsbygd gör att företag med vallodling och animalieproduktion med betesdjur dominerar bland 

jordbruksföretagen i Jönköpings län. Brukningsenheterna är förhållandevis små och det är svårt att 

få arealunderlag i närområdet för större djurbesättningar. Endast en fjärdedel av länets jordbruksfö-

retag är heltidsföretag. Bland heltidsföretagen dominerar företag med mjölkproduktion. Det är vik-

tigt för länets jordbruk och landsbygd att mjölkproduktionen är konkurrenskraftig. Investeringar i 

företag med mjölkproduktion är därför prioriterade.  

 

I Jönköpings län finns mycket naturbetesmarker. För att bibehålla ett rikt odlingslandskap är det 

viktigt med betesdjur i länet och det finns därmed också ett behov av att stödja investeringar för 

djurvänlig inhysning av betesdjur. Många företag med betesdjur bedrivs på deltid.   

 

Nära en fjärdedel av länets jordbruksföretagare är över 65 år. Det finns därför ett stort behov av 

föryngring i yrkeskåren och stöd till generationsskiften. 

 

Merparten av den fruktodling som bedrivs i landet, norr om Skåne, finns i Jönköpings län. Företag 

med fruktodling agerar på en marknad med hård konkurrens, och därför är konkurrenskraft viktigt 

för företagens överlevnad. Investeringsbehovet är stort i dessa företag.  
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Även annan verksamhet med marknadsförutsättningar inom jordbruk och trädgård bör, i mån av 

tillgång på pengar inom åtgärden, ges möjlighet till stöd för satsningar som utvecklar företagen och 

landsbygden. 

För att uppnå Jönköpings läns vision om att bli ett plusenergilän till år 2050 är det angeläget att sti-

mulera en utveckling mot ökad produktion och användning av förnybar energi liksom att stödja 

satsningar som leder till energieffektivisering. Även andra investeringar som bidrar till minskad mil-

jöpåverkan är viktiga.  

 

För branschens attraktivitet är det betydelsefullt med en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö för-

bättrar företagens möjlighet att kunna anställa personal och förutsättningarna för generationsskif-

ten. En god arbetsmiljö gynnar både kvinnors och mäns möjligheter att vara verksamma inom 

jordbruks- och trädgårdsnäringarna. 

6.1.3. Målbild 

Lönsamma och konkurrenskraftiga jordbruks- och trädgårdsföretag som bidrar till ett rikt odlings-

landskap.  

6.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

6.1.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom tre ansöknings-

perioder per år. Datum för ansökningsperioder  finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer huvud-

sakligen att fördelas till de ärenden som är inkomna under de tre första åren av programperioden.  

 

Ansökningar som kommer in från och med 3 september 2014 fram till 26 augusti 2015 och avser 

investeringar i djurstallar vid utökning av antalet djurplatser, hanteras som en separat beslutsom-

gång  med en öppen budget på grund av särskilda omständigheter i samband med programstarten. 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier.  

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella ansökningar enligt följande:  

 

 Ansökningar med minst 200 poäng från de nationella urvalskriterierna och med minst 150 po-
äng från de regionala urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive beslutsomgång i mån av 
tillgång till medel. För ansökningar som är högt nationellt prioriterade, och får minst 450 poäng 
i de nationella urvalskriterierna, gäller inte miniminivån för regionala urvalskriterier.  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.   

 Ansökningar med mindre än 200 poäng från de nationella urvalskriterierna, eller 150 poäng 
från de regionala urvalskriterierna avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 I de fall ansökningar behöver särskiljas efter att prioritering utifrån underrepresenterad grupp 
har gjorts, se kapitel 6.1.6.1. Prioritering av underrepresenterad grupp, blir de högst uppnådda 
poängen i urvalskriterium 5 i de nationella urvalskriterierna Investeringen bidrar till att förbättra före-
tagets konkurrenskraft avgörande. Behöver ansökningarna särskiljas efter detta ges den först in-
komna ansökan förtur.    

 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör ett eget beslutstillfälle med en specifik målgrupp och specifika villkor. 

Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på Länssty-

relsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många ansök-

ningar som kan beviljas stöd.   

6.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 6 finns bedömningsgrunder för kapitel 6.1.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 6 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och 

klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nat-

ionellt miljökvalitetsmål. 

+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökva-

litetsmålen.  

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd. 

20 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av 

nya produkter, 

tjänster eller ar-

betsmetoder (inno-

vation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är 

bland de första inom länet. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är 

bland de första inom branschen. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning. 

10  

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kom-

petens och ge-

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det 

område investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig 

utbildning eller erfarenhet. 

15  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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nomförande-

kapacitet för inve-

steringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt 

kompetens för att genomföra investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har produktionsresultat minst 

i nivå med genomsnittet för sin bransch, eller klassas som ny-

företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppfölj-

ningsprogram eller motsvarande. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

4. Företaget är i be-

hov av stöd för att 

kunna genomföra 

investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 

av affärsverksamheten, utöver investeringen. 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 

1. 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. 

15  

5. Investeringen bidrar 

till att förbättra fö-

retagets konkur-

renskraft. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt. 

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar.   

+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpass-

ning. 

+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation.  

40  

Summa viktning  100 

 

 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder bilaga 6 Viktning 

 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla nationella miljö- och 

klimatmål. 

+1 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till 

miljökvalitetsmålen. 

+ 2 poäng: Investeringen görs i - eller för omläggning till 

ekologisk produktion. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd.  

20  

2. Investeringen styr mot reg-

ionalt prioriterade miljö- och 

klimatmål. 

4-5 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i land-

skapet eller gynnar trädgård eller biodling. 

20   

3. Investeringen bidrar till att 

förbättra företagets konkur-

renskraft. 

 3 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsan-

passning.   

+ 2 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under 

eget varumärke/särskilt koncept eller möjliggör för-

längd försäljningssäsong. 

30   

4. Investeringen bidrar till  

att förbättra sysselsättningen. 

+ 2 poäng: Investeringen görs i samband med ägar-

byte. 

+ 2 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara 

arbetstillfälle. 

+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i före-

taget. 

30  

Summa viktning  100 

 

6.1.6.1. Prioritering av underrepresenterad grupp  

I Jönköpings län är nära en fjärdedel av jordbruksföretagarna över 65 år och endast cirka fyra pro-
cent är under 35 år. Unga företagare är således underrepresenterade inom branschen.  
 
Eftersom unga företagare i nuläget är underrepresenterade inom branschen kommer ansökningar 
som ökar andelen unga företagare att beaktas när ansökningar i övrigt uppnår samma poäng inom 
urvalskriterierna. Målsättningen är att få in fler yngre företagare i branschen. Investeringar som görs 
av en företagare som vid tiden för ansökan om stöd är under 40 år och minst hälftenägare i företa-
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get ges förtur vid jämförelse mellan ansökningar med samma poäng. Åldersgränsen 40 år har valts 
för att den även används i andra sammanhang, exempelvis inom startstödet. 
 

I Jönköpings län ska kvinnor och män ha lika förutsättningar att starta och utveckla företag. I nulä-

get är kvinnor företagsledare i mindre utsträckning än män. Sysselsättningen för kvinnor inom 

jordbruket har ökat och den trenden vill Länsstyrelsen gynna för att möjliggöra ökad sysselsättning i 

jordbrukssektorn för både kvinnor och män. Cirka 80 procent av företagarna inom jordbruk, 

skogsbruk och fiske är män i Jönköpings län. Samma fördelning mellan kvinnor och män gäller 

även för andel sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske i Jönköpings län. 

 

Eftersom kvinnor i nuläget är underrepresenterade kommer ansökningar som ökar jämställdheten 

att beaktas när ansökningar i övrigt uppnår samma poäng inom urvalskriterierna. Målsättningen 

med prioritering av underrepresenterad grupp är att öka andelen kvinnliga företagare och andelen 

sysselsatta kvinnor inom branschen. Investeringar som görs i företag där en kvinna äger minst hälf-

ten av företaget eller där sysselsättningen väntas öka i företaget och en kvinna får ökad sysselsätt-

ning ges förtur vid jämförelse mellan ansökningar med samma poäng. 

 

I de fall ansökningar fortfarande behöver särskiljas efter att prioritering utifrån underrepresenterad 

grupp har gjorts, blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 5 i de nationella urvalskriterierna 

Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft avgörande. Behöver ansökningarna särskiljas 

efter detta ges den först inkomna ansökan förtur.    

6.1.7.  Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.1.8.  Stödnivå 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län är 
högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett företag och eventuella andra företag inom samma företagssammanhang. 
 
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent i stöd. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter.  
 

Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av följande stallar:  
 

  Enhetskostnad per förprövad plats 

Enhetskostnad 

per kvadratmeter 

stallyta 

Djurkategori Oisolerat Isolerat Oisolerat 

Mjölkko vid förprövning av 

0-150 platser 88 000 kr 93 300 kr   

Mjölkko vid förprövning av 

mer än 150 platser 72 800 kr 78 100 kr   
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Kalvar 0-3 mån 24 300 kr     

Ungdjur, nötkreatur, i ligg-

bås 27 600 kr     

Dikor i liggbås 48 000 kr     

Sugga i produktion  

 

62 500 kr   

Slaktsvin 

 

7 400 kr   

Slaktkyckling 

 

186 kr   

Djupströ med skrapad gång 

för nötkreatur 

 

  3 900 kr 

 

I de fall inget storleksintervall anges under djurkategori gäller enhetskostnaden oavsett storlek på 

stall och antal förprövade platser.  

 

I de fall inget särskilt inhysningssystem anges under djurkategori gäller enhetskostnaden oavsett in-

hysningssystem.  

 

De redovisade kostnaderna är inklusive allt såsom mark, byggnad, inredning, el, VA, utfodring, 

gödsellagring samt projekteringskostnad. Vid nybyggnation av stallarna i tabellen ovan går det där-

för inte att få något stöd utifrån faktiska utgifter.  

 

Stödet beräknas utifrån ovanstående kostnad och aktuell stödnivå, 40-60 procent.  

 Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per förprövad plats = stödnivå x en-
hetskostnad per förprövad plats x antalet förprövade platser i stallet. Detta gäller upp till 
maximalt stödbelopp. 

 Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per kvadratmeter stallyta = stödnivå 
x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter stall, yttermått. Detta gäl-
ler upp till maximalt stödbelopp. 

6.1.9. Koppling till andra mål  

Investeringar som bidrar till ökad eller bibehållen primärproduktion kan generellt ge en ökad an-

slutning till andra stöd och ersättningar, som är riktade till samma målgrupp. Som exempel kan föl-

jande nämnas: 

 I samband med generationsskifte kan både startstöd och stöd till investeringar vara aktuellt. 

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Investeringar som bidrar till ett rikt odlingslandskap och bidrar till öppethållande av betesmar-
ker kan öka anslutningen till miljöersättningarna för betesmarker och kompensationsbidrag. 

 Investeringar som görs för ekologisk certifierad produktion kan öka anslutningen till ersätt-
ningen för ekologiskt jordbruk.  

 Investeringar som bidrar till förbättrad djurmiljö kan skapa förutsättningar för anslutning till 
den nya ersättningen för djurvälfärd. 
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 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

 

Investeringar som bidrar till ökad eller bibehållen primärproduktion kan leda till möjligheter för fö-

retag att diversifiera verksamheten med exempelvis förädlingsverksamhet och turismverksamhet.  

6.2. Investeringsstöd för energieffektivisering samt 

energigrödor inom jordbruks- och trädgårdsföretag  

6.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till jord-

bruk och trädgård (delåtgärd 4.1) och syftar till att få mer energieffektiva företag samt mer förnybar 

energi genom produktion av fleråriga energigrödor (fokusområde 5bc). 

6.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Sedan år 2011 driver Länsstyrelsen i Jönköpings län ett strategiskt klimat- och energiarbete genom 

samverkansorganisationen Klimatrådet. Klimatrådet består av länets alla kommuner, näringsliv och 

andra organisationer och ska bidra till att uppfylla visionen med att bli ett plusenergilän år 2050. 

Det innebär att länet ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi till 

ett överskott.  

 

Inom delåtgärden ges stöd till jordbruksföretag och trädgårdsföretag för investeringar för energief-

fektivisering samt för energigrödor. Stödet riktar sig till investeringar för att effektivisera energian-

vändningen genom exempelvis energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller isolering. 

Stöd kan även sökas för plantor och plantering av fleråriga energigrödor.  

 

Exempel på investeringar inom åtgärdsområdet kan vara återanvändning av energi, lokala krets-

loppslösningar och energibesparing i byggnader. En stor del av jordbruket är beroende av större 

maskiner som drivs av fossila bränslen. Gällande transporter och maskiner inom jordbruket är det 

mest önskvärda en konvertering från fossila bränslen till biogas.  

 

Stöd kan ges till teknikbyte för konvertering till drivmedel av förnybar energi och andra investering-

ar som gynnar miljön. Pilotgårdar där lokala kretsloppslösningar testas prioriteras. 

6.2.3. Målbild 

Mer förnybar energi och energieffektiva jordbruks- och trädgårdsföretag. 

6.2.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

6.2.5 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  
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 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom tre ansöknings-

perioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webb-

platswww.framtidenslandsbygd.se 

 
En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 
En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 
enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-
sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  
 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer att för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016.  
 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel. 

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 
Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.   

 Ansökningar med mindre än 200 poäng från urvalskriterierna avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 1. Investering-
en bidrar till att uppfylla specifika miljö- och klimatmål avgörande. Om ansökningar fortfarande behö-
ver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör ett eget beslutstillfälle med en specifik målgrupp och specifika villkor. 

Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på Länssty-

relsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många ansök-

ningar som kan beviljas stöd.  

6.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5bc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 7 finns bedömningsgrunder för kapitel 6.2.  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Nationella och regionala urvalskriterier 

 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 7 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla speci-

fika miljö- och kli-

matmål. 

3 poäng: Investeringen bidrar till stor energieffektivisering.  

5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor energieffekti-

visering. 

eller 

3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produkt-

ion av biomassa för energiändamål.  

+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade bi-

omassan.  

+3 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver 

energiomställing.  

50 

2. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomfö-

randekapacitet för 

investeringen. 

5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts, 

eller 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller 

köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av 

planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

20 

3. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av investeringen. 

+ 3 poäng: Investeringen är en tydlig del av ett kretslopp. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till energiomställning. 

 

30 

 

Summa viktning  100 

6.2.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.2.8. Stödnivå 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län är 
högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett företag och eventuella andra företag inom samma företagssammanhang. 
 
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. För stöd 
till energieffektivisering beviljas inte stöd till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. För stöd till fleråriga energigrödor det vill säga salix, hybridasp och pop-
pel beviljas inte stöd till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande ut-
gifter. 
 

Enhetskostnader används för etablering och stängsling av fleråriga energigrödor det vill säga salix, 

poppel och hybridasp enligt följande: 

 Plantor och plantering samt extra utgifter förknippade med iordningställande 
av mark före produktion, stödnivå 5 800 kronor per hektar.   

 Stängsling runt planteringar av fleråriga energigrödor, stödnivå 10 000 kr per 
hektar. 
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6.2.9. Koppling till andra mål 

Investeringar för energieffektivisering och energigrödor kan ge en ökad anslutning till andra stöd 

och ersättningar samt koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande 

nämnas: 

 I samband med investeringar för energieffektivisering och plantering av fleråriga energigrödor 
kan andra investeringsstöd och projekt inom serviceåtgärderna bli aktuella.  

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Mål uppsatta inom livsmedelsstrategin, som beräknas vara helt klar i sin utformning år 2016. 

 Minskad klimatpåverkan 2015-2019. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

6.3. Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp 

av växthusgaser och ammoniak inom jordbruks- och 

trädgårdssföretag  

6.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruks- och trädgårdsföretag (delåtgärd 4.1) och syftar till att minska utsläppen av växthusgaser 

och ammoniak (fokusområde 5d). 

6.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Insatser inom jordbruksföretag och trädgårdsföretag bidrar till att nå de uppsatta målen för utsläpp 
inom Jönköpings län. Utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län är de lägsta på 20 år, en positiv ut-
veckling som delåtgärden kan bidra till att upprätthålla.  
 

Utsläppsmål för EU, Sverige och Jönköpings län: 

 EU:s mål till år 2020 är minskade utsläpp med minst 20 procent jämfört med år 1990.  

 Sveriges mål till år 2020 är att minska Sveriges utsläpp med 40 procent jämfört med år 
1990. Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser.  

 Jönköpings läns övergripande energi- och klimatmål är att utsläppen av koldioxid år 2050 
ska vara lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser enbart koldioxid.  

 

Gödselhantering är en källa till avgång av växthusgaser och ammoniak. Avgång av ammoniak kan 

reduceras exempelvis genom nedmyllning vid spridning av stallgödsel och genom att gå från fast- 

till flytgödselhantering. Avgång av växthusgaser kan reduceras exempelvis genom att undvika sprid-

ning av stallgödsel på hösten, eftersom höstspridning medför risk för ökad avgång av lustgas. Att 

öka lagringskapaciteten, så att höstspridning kan undvikas, kan därmed vara en insats som bidrar till 

minskade utsläpp av växthusgaser. 

 

Inom delåtgärden ges stöd till jordbruksföretag och trädgårdsföretag för insatser som minskar ut-

släpp av växthusgaser och ammoniak. Exempel på insatser som det går att söka stöd för inom del-

åtgärden är investeringar som minskar utsläppen vid gödselhantering, rötresthantering för jord-

bruksföretagets egna behov, surgörning av stallgödsel, lagringskapacitet av gödsel utöver lagkrav 

samt teknik för nedmyllning och spridning av gödsel.  
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6.3.3. Målbild  

Minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak. 

6.3.4. Mål  

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

6.3.5.Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom tre ansökningspe-

rioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer att för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier.Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande: 

  

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel. Budgeten för insatsområdet är öppen. Det innebär att 
ansökningar som uppfyller villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för 
urvalskriterier kan beviljas stöd. 

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget. 

 Ansökningar med mindre än 200 poäng från urvalskriterierna avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 1. Investering-
en bidrar till att uppfylla specifika miljö- och klimatmål avgörande. Om ansökningar fortfarande behö-
ver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör en egen beslutsomgång med en specifik målgrupp och specifika vill-

kor. Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på 

Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många 

ansökningar som kan beviljas stöd.  

6.3.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 8 finns bedömningsgrunder för kapitel 6.3.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrund se bilaga 8 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av 

ammoniak, metan eller lustgas. 

5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt minska av-

gången av ammoniak, metan eller lustgas. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt 

miljökvalitetsmål utöver minskad avgång av metan, lust-

gas eller ammoniak. 

40 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är 

bland de första inom länet. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och 

är bland de första inom branschen. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning. 

10 

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomfö-

randekapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller 

köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av 

planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

20 

4. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av investeringen. 

+ 3 poäng: Investeringen bidrar till ökad lagringskapacitet. 

+ 2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

30 

 

Summa viktning  100 

 

6.3.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.3.8. Stödnivå 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län är 
högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett företag och eventuella andra företag inom samma företagssammanhang. 
 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. Stöd be-
viljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

6.3.9. Koppling till andra mål 

Investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak kan ge en ökad anslutning till 

andra stöd och ersättningar samt koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan 

följande nämnas: 

 I samband med investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak kan andra 
investeringsstöd och projekt inom serviceåtgärderna bli aktuella.  

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Minskad klimatpåverkan 2015-2019. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

6.4. Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala 

marknader  

6.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till mik-
roföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka konkurrenskraften 
för primärproducenter inom livsmedelsproduktion där företagen genom förädling ökar produkter-
nas värde eller ger förutsättningar för korta livsmedelskedjor eller försäljning av livsmedel på en lo-
kal marknad (fokusområde 3a). 

6.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Syftet med delåtgärden är att öka konkurrenskraften för producenter inom livsmedelsproduk-
tionen. Konkurrenskraften kan öka genom att produkternas värde ökar genom förädling, att le-
veranskedjor kortas av eller genom försäljning på lokal marknad. Med korta leverenskedjor menas i 
detta fall att det högst får vara en mellanhand mellan primärproducenten och konsumenten. Lokala 
marknader innebär i detta fall handel inom landskapets gränser eller till angränsande landskap.  
 
I Jönköpings län finns en stor outnyttjad potential på landsbygden för förädling av jordbrukspro-
dukter och intresset har ökat kring småskalig förädling. I länet har exempelvis djurslakt generellt fo-
kuserats till stora centrala slakterier. Nu har dock fler köttproducenter startat egna slakterier 
och/eller egen styckning med försäljning direkt till kund. I förhållande till den jordbruksverksamhet 
som finns i länet har Jönköpings län jämförelsevis få förädlingsföretag. 
 
Det finns ett behov av att synliggöra länets lokala råvaror och produkter. Förädling skapar en unik-
het bland produkter och innebär en konkurrens kring egenskaper istället för priskonkurrens på 
marknaden.    

6.4.3. Målbild 

Ökad konkurrenskraft för primärproducenter inom livsmedelsproduktion.  
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6.4.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

6.4.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Inom denna delåtgärd räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Handlägg-

ningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kommer 

därför inte att användas för denna delåtgärd. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå minst 

200 poäng av urvalskriterierna. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett begrän-

sat antal ansökningar. Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedö-

mas och poängsättas utifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng 

avslås. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. I de fall 

ansökningar behöver särskiljas efter att prioritering utifrån underrepresenterad grupp har gjorts, se 

kapitel 6.4.6.1. prioritering av underrepresenterad grupp, blir de högst uppnådda poängen i ur-

valskriterium 5 Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft avgörande. Behöver ansök-

ningarna särskiljas efter detta ges den först inkomna ansökan förtur.. Information om tidpunkter 

för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör ett eget beslutstillfälle med en specifik målgrupp och specifika villkor. 

Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för 

utlysningen avgör hur många ansökningar som kan beviljas stöd.  

6.4.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 9 finns bedömningsgrunder för kapitel 6.4. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 9 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nat-

ionellt miljökvalitetsmål. 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till mil-

jökvalitetsmålen.  

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet. 

15 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är 

bland de första inom länet. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är 

bland de första inom branschen. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning. 

10  

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomfö-

randekapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt 

kompetens för att genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad 

verksamhet som anställd eller egen företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

15 

4. Företaget är i behov +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  10 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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av stöd för att kunna 

genomföra investe-

ringen. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 

av affärsverksamheten, utöver investeringen. 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre 

än 1. 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %. 

5. Investeringen bidrar 

till att förbättra före-

tagets konkurrens-

kraft. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt. 

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar.   

+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpass-

ning. 

30 

6. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av investeringen. 

+ 3 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.   

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar 

bildas eller stärks. 

 

20 

Summa viktning  100 

6.4.6.1 Prioritering av underrepresenterad grupp 

I Jönköpings län ska kvinnor och män ha lika förutsättningar att starta och utveckla företag. I nulä-

get är kvinnor företagsledare i mindre utsträckning än män. Sysselsättningen för kvinnor inom till-

verkning har ökat och den trenden vill Länsstyrelsen gynna för att möjliggöra ökad sysselsättning i 

tillverkningssektorn för både kvinnor och män. Cirka 85 procent av företagarna inom tillverknings-

branschen är män i Jönköpings län. Eftersom kvinnor i nuläget är underrepresenterade kommer an-

sökningar som ökar jämställdheten att beaktas när ansökningar i övrigt uppnår samma poäng inom 

urvalskriterierna. Målsättningen med prioritering av underrepresenterad grupp är att öka andelen 

kvinnliga företagare och andelen sysselsatta kvinnor inom branschen. Investeringar som görs i före-

tag där en kvinna äger minst hälften av företaget eller där sysselsättningen väntas öka i företaget och 

en kvinna får ökad sysselsättning ges förtur vid jämförelse mellan ansökningar med samma poäng. 

 

I de fall ansökningar fortfarande behöver särskiljas efter att prioritering utifrån underrepresenterad 

grupp har gjorts, blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 5 Investeringen bidrar till att för-

bättra företagets konkurrenskraft avgörande. Behöver ansökningarna särskiljas efter detta ges den först 

inkomna ansökan förtur.    

6.4.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.4.8. Stödnivå  

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län 
är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. Stöd som avser investeringar kopp-
lade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom 
delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 
 

I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt Kom-

missionens förordning om stöd av mindre betydelse7. I totalsumman ska också andra stöd av 

mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen in-

nebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året 

för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  
 

                                                      
7 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter. 

6.4.9. Koppling till andra mål  

Satsningar på förädling och kortare livsmedelskedja kan ge en ökad anslutning till andra stöd och 

ersättningar samt koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 I samband med investeringar inom förädling kan andra investeringsstöd och projekt inom ser-
viceåtgärderna bli aktuella.  

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Investeringar som indirekt bidrar till ett rikt odlingslandskap och bidrar till öppethållande av 
betesmarker kan öka anslutningen till miljöersättningarna för betesmarker och kompensations-
bidrag. 

 Investeringar som görs för ekologisk certifierad produktion kan öka anslutningen till ersätt-
ningen för ekologiskt jordbruk.  

 Mål uppsatta inom livsmedelsstrategin, som beräknas vara helt klar i sin utformning år 2016. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

 

6.5. Förädlingsstöd för att skapa nya jobb  

6.5.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till mik-
roföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka konkurrenskraften 
för primärproducenter inom livsmedelsproduktion och därigenom öka antalet arbetstillfällen inom 
förädling (fokusområde 6a). 

6.5.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Syftet med denna delåtgärd är att bevara eller öka antalet arbetstillfällen inom bearbetning och salu-
föring av jordbruksprodukter.  
 
Under 2013 fanns i länet 81 produktions- och processanläggningar som bearbetar eller processar 
råvaror till produkter såsom ost, chark, fiskprodukter, grönsaker, bröd och olja. Drygt 30 av dessa 
anläggningar är större anläggningar för förädling av livsmedel som är registrerade för kontroll hos 
Livsmedelsverket och mestadels relaterade till kött och beredning av köttprodukter. Inom länet 
finns det fyra slakterier. Ett av dem är godkänt av Livsmedelsverket för slakt av nöt, gris, får och 
lamm medan två är godkända för slakt av får och lamm och det fjärde tar hand om fällt storvilt. Det 
finns också åtta företag som förädlar fiskprodukter. Två av dessa drivs av yrkesfiskare som är verk-
samma i Vättern och som använder sin fångst till förädlingsverksamheten. Två företag bedriver 
fiskodling.  

6.5.3. Målbild 

Fler små företag och jobb inom livsmedelsförädling. 
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6.5.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

6.5.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom denna delåtgärd räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Handlägg-

ningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kommer 

därför inte att användas för denna delåtgärd. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå minst 

200 poäng av urvalskriterierna. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett begrän-

sat antal ansökningar. Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedö-

mas och poängsättas utifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng 

avslås. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. Inform-

ation om tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör ett eget beslutstillfälle med en specifik målgrupp och specifika villkor. 

Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för 

utlysningen avgör hur många ansökningar som kan beviljas stöd.  

6.5.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.2, fokusområde 6a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 10 finns bedömningsgrunder för kapitel 6.5. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

 
Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 10 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nat-

ionellt miljökvalitetsmål. 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till mil-

jökvalitetsmålen. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet. 

15 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är 

bland de första inom länet. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och 

är bland de första inom branschen. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning. 

10  

3. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomfö-

randekapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller 

köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad 

verksamhet som anställd eller egen företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

15 

4. Företaget är i behov 

av stöd för att kunna 

genomföra investe-

ringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 

av affärsverksamheten, utöver investeringen. 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre 

10 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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än 1. 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %. 

5. Investeringen ger ar-

betstillfällen på 

landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från 

deltid till heltid. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i före-

taget. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i fö-

retaget. 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året. 

30 

6. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av investeringen  

+ 2 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.   

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar 

bildas eller stärks. 

+1 poäng: Investeringen ingår i samarbete med besöksnä-

ringen. 

20 

Summa viktning  100 

6.5.6.1. Prioritering av underrepresenterad grupp 

I Jönköpings län ska kvinnor och män ha lika förutsättningar att starta och utveckla företag. I nulä-

get är kvinnor företagsledare i mindre utsträckning än män. Sysselsättningen för kvinnor inom till-

verkning har ökat och den trenden vill Länsstyrelsen gynna för att möjliggöra ökad sysselsättning i 

tillverkningssektorn för både kvinnor och män. Cirka 85 procent av företagarna inom tillverknings-

branschen är män i Jönköpings län. Eftersom kvinnor i nuläget är underrepresenterade kommer an-

sökningar som ökar jämställdheten att beaktas när ansökningar i övrigt uppnår samma poäng inom 

urvalskriterierna. Målsättningen med prioritering av underrepresenterad grupp är att öka andelen 

kvinnliga företagare och andelen sysselsatta kvinnor inom branschen. Investeringar som görs i före-

tag där en kvinna äger minst hälften av företaget eller där sysselsättningen väntas öka i företaget och 

en kvinna får ökad sysselsättning ges förtur vid jämförelse mellan ansökningar med samma poäng. 

 

I de fall ansökningar fortfarande behöver särskiljas efter att prioritering utifrån underrepresenterad 

grupp har gjorts, blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 5 Investeringen ger arbetstillfällen på 

landsbygden avgörande. Behöver ansökningarna särskiljas efter detta ges den först inkomna ansökan 

förtur.    

6.4.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

6.5.8. Stödnivå  

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län 
är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. Stöd som avser investeringar kopp-
lade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom 
delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10 procent. 
 

I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt kom-

missionens förordning om stöd av mindre betydelse8. I totalsumman ska också andra stöd av 

mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen in-

nebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året 

för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  
 

                                                      
8 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter. 

6.5.9. Koppling till andra mål  

Satsningar på förädling och kortare livsmedelskedja kan ge en ökad anslutning till andra stöd och 

ersättningar samt koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 I samband med investeringar inom förädling kan andra investeringsstöd och projekt inom ser-
viceåtgärderna bli aktuella.  

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Investeringar som indirekt bidrar till ett rikt odlingslandskap och bidrar till öppethållande av 
betesmarker kan öka anslutningen till miljöersättningarna för betesmarker och kompensations-
bidrag. 

 Investeringar som görs för ekologisk certifierad produktion kan öka anslutningen till ersätt-
ningen för ekologiskt jordbruk.  

 Mål uppsatta inom livsmedelsstrategin, som beräknas vara helt klar i sin utformning år 2016. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 
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7. MILJÖINVESTERINGAR 
I landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns flera miljöinvesteringar. Vi har dock valt att samla samt-

liga miljöinvesteringar på ett och samma ställe i handlingsplanen oavsett om de ligger under åtgärd 

4 eller åtgärd 7. Under åtgärd 4 finns de ersättningar som har fast ersättning, inom åtgärd 7 finns de 

miljöinvesteringar som ska hanteras enligt så kallade faktiska utgifter. 

 

Det finns flera myndigheter som handlägger miljöinvesteringar. Det är länsstyrelserna, Sametinget 

och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens stöd kallas för stöd för att bevara och utveckla miljövärden i 

skogen. Varje myndighet har sin egen handlingsplan.  

7.1. Stöd till stängsel mot rovdjur  

7.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 

stängsel mot rovdjur (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att betesmarker och betesvallar 

även fortsatt ska kunna hävdas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.  

7.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

I Jönköpings län finns mycket naturbetesmarker. För att bibehålla ett rikt odlingslandskap är det 

viktigt med betesdjur i länet. Det finns därmed också ett behov av att stödja investeringar för djur-

vänlig inhysning av betesdjur. Många jordbrukare, speciellt i skogsbygden, bedriver en diversifierad 

verksamhet med djurhållning i företaget. En förutsättning för att bevara och öka produktion med 

betesdjur i länet är att djurägarna kan freda sina djur från rovdjursangrepp.  

 

Fårhållningen har under de senaste decennierna fått ta hänsyn till angrepp från rovdjur. Antalet fö-

retag i länet med fårproduktion har ökat med cirka 40 procent under den senaste tioårsperioden 

och det finns nu fler företag med får än med mjölkproduktion i länet. Flertalet fårbesättningar är 

små och medeltalet är 24 tackor/baggar per företag. 

 

I länet förekommer varg då och då och det rör sig om vandringsvargar som passerar genom länet. 

Det har tidigare skett få vargangrepp på tamdjur, men under 2013 ökade antalet vargangrepp på 

tamdjur markant. Tendenser finns att fler vargar rör sig söderut och att det därmed kan bli revir-

bildning i länet.  

 

Utgångspunkten för prioriteringarna inom åtgärden är vargförekomsten i länet. Lodjur har visat sig 

vara svåra att stängsla ut, då de är mer benägna att hoppa över ett stängsel, varför en skadesituation 

relaterad till lodjur inte är lika prioriterad. 

 

Får-/getbesättningar är mer utsatta för rovdjursangrepp än besättningar med större djur. Av denna 

anledning prioriteras stöd till dessa besättningar. Denna miljöinvestering avser permanenta betes- 

och åkermarker som är avsedda för bete på blocklagd mark som uppfyller gårdsstödsreglerna. Vid 

Naturum, Store Mosse nationalpark, och i kulturreservatet Åsens by, Aneby kommun, har två de-

monstrationsstängsel satts upp. De visar hur ett rovdjursavvisande stängsel kan vara utformat.   
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Rovdjursavvisande stängsel ska ligga på marker som uppfyller gårdsstödsreglerna och som är block-

lagda. Betesmarker som inte ligger på blocklagd mark prioriteras inte inom åtgärden. Stöd för denna 

typ av mark kan istället sökas ur viltskadeanslaget, via blanketter från Viltskadecenter, som skickas 

in till Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

7.1.3. Målbild 

Länets djurbesättningar ska ha moderna och väl fungerande stängsel som hindrar rovdjursangrepp. 

7.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

7.1.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom denna delåtgärd räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Handlägg-

ningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Stödet är av en sådan karak-

tär att investeringarna ofta inte kan vänta. Beslutsomgångar kommer därför inte att användas för 

denna delåtgärd. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå minst 150 poäng för de regionala 

urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna priorite-

ras. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 150 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

7.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 11 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.1. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.   
  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Regionala urvalskriterier 

 

7.1.7. Stödbelopp 

Den som söker stöd för stängsel mot rovdjur får 50 kronor per meter för stängsel som blir godkänt. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1000 kronor. 

7.1.8. Koppling till andra mål  

Åtgärden bidrar till att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. 

Stödet stärker även Viltskadecenters mål, att bidra till att begränsa skador och konflikter som orsa-

kas av fredade viltarter som stora rovdjur. Stödet stärker beteshävden på betesmarker som ska upp-

fylla gårdsstödets krav. 

7.2. Engångsröjning av betesmark 

7.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 

engångsröjning av betesmark (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att öka natur- och kul-

turvärden i betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen så att hela marken uppfyller be-

tesmarksdefinitionen och kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar med särskild 

skötsel. 

7.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

En fortsatt hävd av ängs- och betesmarker motverkar igenväxning och artförluster samtidigt som 

kulturvärden kan bevaras och synliggöras. Hävdade, öppna marker ger även mervärden så som re-

kreationsmöjligheter och biologisk mångfald.    

 

Regionala urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder bilaga 11 Viktning 

1. Investeringen görs i ett om-

råde där risk för rovdjursan-

grepp är påtagligt (styrkt av 

Länsstyrelsen). 

5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rov-

djursrevir, alternativt har besättningen tidigare 

haft angrepp av rovdjur.   

1- 3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till 

ett revir eller på en plats med risk för rovdjursan-

grepp. 

50  

2. Investeringen görs för att 

skydda besättningar av får 

och getter. 

 

1-5  poäng: Antal djur i besättningen i medeltal 

över året. 

10  

3. Investeringen gynnar geo-

grafiskt utpekade områden.  

3  poäng: Stängsel runt betesmark eller betesvall 

med allmänna värden. 

5  poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med 

hög artrikedom eller höga kulturmiljövärden (sär-

skilda värden, restaureringsmark, mosaikbete och 

skogsbete). Merparten av arealen ska ha dessa 

kvalitéer. 

30  

4. Investeringen gynnar priori-

terade djurslag. 

5  poäng: Stängslet ska skydda får eller getter al-

ternativt besättningar med växelbete där får/get 

ingår. 

2  poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag 

och typer av besättningar. 

10  

Summa viktning   100 
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Denna delåtgärd syftar till att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och slåtterängar genom 

att den aktuella marken ska uppfylla betesmarksdefinitionen och därefter kunna ingå i miljöersätt-

ningen för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel. 

 
Variationer i landskapet är även en nyckel till långsiktig hållbarhet då det ger både livsmiljöer och 
spridningsmöjligheter för den biologiska mångfalden. Många naturvärden och ekosystemstjänster i 
länet är knutna till den småskalighet som finns i länets landskap. I Jönköpings län finns mycket na-
turbetesmarker och cirka 30 procent av länets jordbruksmark utgörs av betesmark, jämfört med 
riksgenomsnittet som är cirka 15 procent. I länet finns knappt 10 procent av landets betesmarker 
och för att bevara dessa behövs betande djur.  

7.2.3. Målbild 

Betesmarker och slåtterängar ger levande landskap. 

7.2.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

7.2.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Hand-

läggningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kom-

mer därför inte att användas för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå 

minst 200 poäng för de regionala urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng 

för att ansökan ska kunna prioriteras.På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett 

begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

7.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 12 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.2. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.  

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar, bedömningsgrunder se bilaga 12 Viktning 

 

1. Miljöinvesteringen bidrar till 

att bevara och förstärka biolo-

+ 2 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade arter. 

+ 2 poäng: Röjningen förväntas gynna hävdberoende ar-
35 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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7.2.7. Stödbelopp 

Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark får 5 000 kronor per hektar när miljöinveste-

ringen är godkänd. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1000 kronor. Stödbe-

loppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse9 där det är tillämp-

ligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-

årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 

under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-

gränsningen gäller per stödmottagare.  

7.2.8. Koppling till andra mål 

Investeringar för att öka natur- och kulturvärden i betesmarker och slåtterängar kan koppla till 

andra mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 

7.3. Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet 

7.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 

att förbättra vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc). Syftet är att förbättra vattenkvali-

teten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser i, vid eller uppströms vattenförekomster. Vat-

tenförekomst kan till exempel vara dike, bäck eller å. 

7.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Genom systemet med miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenkvaliteten har det fastställts konkreta, 

definierade krav för vilken vattenkvalitet som ska uppnås i Sverige. Dessa krav är förpliktande för 

                                                      
9 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

gisk mångfald  ter generellt. 

+ 1 poäng: Slåtterängen är rimlig att sköta.  

2. Miljöinvesteringen bidrar till 

att synliggöra kulturmiljöer 

3 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande 

landskapselement 

2 poäng: Röjningen utgör ett viktigt inslag för grön infra-

struktur.  

35 

3. Regional prioritering av geo-

grafiskt område 

5 poäng: Röjningen genomförs i regionalt utpekat om-

råde. 
15 

4. Miljöinvesteringen bidrar   till 

rekreationsmöjligheter och upp-

levelsevärden för allmänheten. 

+ 1 poäng: Marken ligger i anslutning till tättbebyggt om-

råde. 

+ 1 poäng: Marken ligger i ett befintligt rekreationsom-

råde. 

+ 1 poäng: Marken kan lätt nås från allmän väg. 

+ 1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka 

tillgängligheten. 

+ 1 poäng: Röjningen har positiv betydelse för landskaps-

bilden. 

15 

Summa viktning  100 
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Sverige som medlemsland i EU och alla svenska myndigheter och kommuner ansvarar för att de 

upprätthålls. 

Jönköpings län har som resterande delar av landet en utmaning i att uppnå MKN i alla vattendrag 

och sjöar. I Jönköpings län klassas enligt Vattenmyndigheternas informationssystem, VISS Sverige, 

43 procent av ytvattnen som god ekologisk status, 51 procent som måttlig ekologisk status, 6 pro-

cent som otillfredsställande ekologisk status och 1 procent klassas som dålig ekologisk status.   

 

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag genom insatser i, vid eller 

uppströms vattenförekomster i odlingslandskap som har sämre än god status. Länsstyrelsens arbete 

med vattenmiljöer styrs bland annat av EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet. Insatser som 

går i linje med Vattendirektivet ges högre prioriet. Vattendirektivet har målsättningen att alla vatten 

ska nå god ekologisk status.  

 

Insatser i jordbruksintensiva områden prioriteras högst liksom insatser som gynnar hotade eller säll-

synta arter. För att investeringar inom förbättrad vattenkvalitet ska ge effekt är det viktigt att inve-

steringen är rätt placerad i avrinningsområdet.  

 

Utformningen och placering styrs av den effekt som ska uppnås. Länsstyrelsen prioriterar huvud-

sakligen ansökningar efter förväntad effekt, utformning, placering samt anläggningens tillgänglighet 

för allmänheten. Investeringar som gynnar biologisk mångfald och som av Länsstyrelsen bedöms 

reducera så mycket växtnäring som möjligt utifrån det aktuella områdets förutsättning ges hög prio-

ritet. 

 

Inom åtgärden ges bland annat stöd till insatser som minskar näringsläckage från jordbruksmark 

och ger återförsel av växtnäring, investeringar som förbättrar livsmiljöer eller skapar vandringsvägar 

för vattenlevande organismer samt investeringar så som anläggning av träd- och buskzoner i anslut-

ning till vatten.  

 

Alla insatser ska bidra till att uppfylla minst ett av de miljömål som är aktuella för delåtgärden. De 

miljömål som är aktuella i Jönköpings län för delåtgärden förbättrad vattenkvalitet är Levande sjöar 

och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö samt Minskad klimatpå-

verkan och Ett rikt växt- och djurliv.    

 

Investeringen ska finnas kvar i minst fem år efter slutbesiktningen av investeringen. Stödet kan sö-

kas av markägare eller andra som är intresserade av att genomföra investeringen. Syftet med stödet 

är att minska näringsläckage, öka den biologiska mångfalden samt att ge stöd till rekreationsmöjlig-

heter och bevarande av kulturmiljön.   

7.3.3. Målbild 

Bättre vatten i sjöar och vattendrag. 

 

7.3.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

 

I bilagan har följande 4 miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområdena 4abc en och samma 

budget och ett gemensamt målvärde:  

 anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 
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 anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

 miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga tvåstegsdiken 

7.3.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Hand-

läggningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kom-

mer därför inte att användas för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå 

minst 200 poäng för de regionala urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng 

för att ansökan ska kunna prioriteras. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett 

begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

7.3.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 13 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.3. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 13 Viktning  

 

1. Miljöinvesteringen bidrar till 

annan positiv effekt med hän-

syn till miljö och klimat  

3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att placeras så 

att den gynnar biologisk mångfald.  

+ 1 poäng: Miljöinvesteringen kommer att utformas så 

att den gynnar biologisk mångfald. 

+ 1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade och/eller 

är med i art- och habitatdirektivet bedöms gynnas av 

miljöinvesteringen. 

 35  

 

 

 

2. Miljöinvesteringen bidrar till att 

förbättra vattenkvaliteten 

3 poäng: Miljöinvesteringen placeras uppströms en 

vattenförekomst som är klassad som sämre än god 

status enligt Vattendirektivet. 

+2 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möj-

liga sätt för att öka retentionen av kväve och fosfor. 

35  

 

 

3. Miljöinvesteringen bidrar till 

rekreationsmöjligheter och upp-

levelsevärden för allmänheten. 

3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att vara tillgäng-

lig för allmänheten  

+1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att 

öka tillgängligheten. 

+ 1 poäng: Informationstavlor eller liknande kommer 

att ge allmänheten kunskap om miljöinvesteringen  

10  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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4. Miljöinvesteringen är innovativ 5 poäng: Innovativa investeringar inom länet för pro-

gramperioden 2014-2020, exempelvis integrerade 

skyddszoner. 

20  

Summa viktning  100  

 

7.3.7. Stödnivå 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter. Det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 el-

ler 100 procent i stödberättigande utgifter. Följande gäller i Jönköpings län.  

 
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter i de fall där miljönyttan delvis är begränsad el-
ler där det finns en definierad företagsnytta. I Jönköpings län kommer inte stödnivån 50 % att an-
vändas, eftersom erfarenheten visar att investeringar saknar definierad företagsnytta och då uteblir 
på grund av för höga kostnader. 
 

För förbättrad vattenkvalitet kan i särskilt motiverade fall stöd ges för 100 procent av stödberätti-

gande utgifter. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsligt område 

samt ha en koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. I Jönköpings län ges 100 procent i 

stödberättigande utgifter om investeringen ligger i nitratkänsligt område. Bestämmelser om nitrat-

känsliga områden i landet finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Enligt bestämmelserna finns det nitrat-

känsliga områden i Jönköpings län i följande församlingar i länet (uppdelat per kommun). I Jönkö-

pings kommun är det församlingarna Hakarp, Huskvarna, Svarttorp, Lekeryd, Rogberga och Ög-

gestorp. I Nässjö kommun är det Forserums församling. I dessa försmlingar ges stöd för 100 pro-

cent av stödberättigande utgifter. 

 

I Jönköpings län är högsta stödbelopp 500 000 kronor per ansökan. 
 
I ersättning kan även kostnader för förprojektering inkluderas och kostnader för framtagande av 
handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte godkänns för genomförande. 

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse10 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Miljöinvesteringar och fördelning av budget  

Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och biolo-

gisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 50 procent av 

budget, 

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 25 procent 

av budget, 

                                                      
10 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 15 procent av budget, 

 anlägga tvåstegsdiken får 10 procent av budget.  

7.3.8. Koppling till andra mål 

Investeringar för att förbättra vattenkvalitet kan koppla till andra mål. Som exempel kan följande 

nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 

7.4. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar  

för biologisk mångfald   

7.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering att 

anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald (delåtgärd 7.6 och fokusom-

råde 4a). Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald och skapa variation i odlingsland-

skapet. Våtmarker och dammar kan också bidra till att minska övergödning av sjöar, vattendrag och 

hav.  

7.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Våtmarker och dammar är viktiga för en mängd växter och djur samtidigt som de bidrar till ökad 

retention av näringsämnen. De kan fungera som en vattenreservoar för bevattning och som lag-

ringsmagasin mot översvämningar. Inom våtmarker inkluderas dammar, kärr, strandängar, över-

svämningsmader, myrmarker, sumpskogar och andra småvatten. Inom delåtgärden ges stöd till an-

läggning av våtmarker och/eller dammar i odlingslandskap.  

 

För anläggning av våtmarker finns det två huvudsakliga syften, dels att minska växtnäringsläckage 

från jordbruksmark till vattendrag och sjöar och dels att öka den biologiska mångfalden. Våtmarker 

tar hand om näringsämnen i vattnet och mängden fosfor och kväve minskar i vattnet. En klimatef-

fekt av våtmarksanläggning är minskad lustgasavgång. För anläggning av våtmarker där syftet är att 

minska växtnäringsutsläpp i vattendrag och sjöar är placeringen av våtmarken viktig och prioriteras 

högst. I de fall syftet med investeringen är att gynna den biologiska mångfalden är utformningen av 

våtmarken viktigast. Utformningen av dammen eller våtmarken ska gynna den biologiska mångfal-

den och de för området karakteristiska och värdefulla arterna.  

 

Alla insatser ska bidra till att uppfylla minst ett av de miljömål som är aktuella för delåtgärden. De 

miljömål som är aktuella i Jönköpings län för delåtgärden anlägga och restaurera våtmarker är Le-

vande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, 

Giftfri miljö samt Minskad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.    

 

För ökad biologisk mångfald är det särskilt gynnsamt att våtmarken hävdas genom slåtter eller bete. 

Marker som tidigare har varit våtmarker och områden som är naturliga sänkor i landskapet lämpar 

sig väl för våtmarksanläggning.   
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Länsstyrelsen prioriterar huvudsakligen ansökningar efter utformning, placering samt där så är 

lämpligt tillgängligheten för allmänheten till anläggningen.   

 

Resultatet av investeringen ska finnas kvar i minst fem år efter slutbesiktningen av investeringen. 

Stödet kan sökas av markägare eller andra som är intresserade av att genomföra investeringen. Syf-

tet med stödet är att minska näringsläckage, öka den biologiska mångfalden samt att ge stöd till re-

kreationsmöjligheter och bevarande av kulturmiljön, så som handgjorda diken och andra synliga 

strukturer i landskapet. 

7.4.3. Målbild 

Ett odlingslandskap med biologisk mångfald. 

7.4.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

 

I bilagan har följande 4 miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområdena 4abc en och samma 

budget och ett gemensamt målvärde:  

 anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

 miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga tvåstegsdiken 

7.4.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Hand-

läggningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kom-

mer därför inte att användas för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå 

minst 200 poäng för de regionala urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng 

för att ansökan ska kunna prioriteras. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett 

begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

7.4.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 14 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.4. 

Nationella urvalskriterier 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier för biologisk mångfald 

 

7.4.7. Stödnivå 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. Men det 
kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter. Följande gäller 
i Jönköpings län. 
 
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där mil-
jönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta. I Jönköpings län kom-
mer inte stödnivån 50 % att användas, eftersom erfarenheten visar att investeringar saknar definie-
rad företagsnytta och då uteblir på grund av för höga kostnader. 
 

För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar.  I särskilt motiverade fall 

kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. Dessa 

fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsligt område samt ha koppling till åt-

gärdsprogram för vattenförvaltning. I Jönköpings län ges 100 procent i stödberättigande utgifter 

om investeringen ligger i nitratkänsligt område. Bestämmelser om nitratkänsliga områden i landet 

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 

jordbruket vad avser växtnäring. Enligt bestämmelserna finns det nitratkänsliga områden i Jönkö-

pings län i följande församlingar i länet (uppdelat per kommun). I Jönköpings kommun är det för-

samlingarna Hakarp, Huskvarna, Svarttorp, Lekeryd, Rogberga och Öggestorp. I Nässjö kommun 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar, bedömningsgrunder se bilaga 14 Viktning 

 

1. Miljöinvesteringen pla-

ceras och utformas så 

att den bevarar och 

förstärker biologisk 

mångfald.  

+1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade 

och/eller med i art- och habitatdirektivet eller 

fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarkens 

placering och utformning  

2 poäng: Våtmarken placeras och utformas på 

ett sätt som gynnar en allmän biologisk mång-

fald 

+1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar. 

50 

2.  Miljöinvesteringen ut-

formas på ett sätt som 

bidrar till att öka retent-

ion av växtnäring. 

3 poäng: Det finns mer än 10 hektar brukad 

åkermark uppströms våtmarken i avrinningsom-

rådet. 

2 poäng: Våtmarken utformas på ett sätt som 

bidrar till ökad retention av kväve och/eller fos-

for. 

10 

3. Miljöinvesteringen bi-

drar till rekreationsmöj-

ligheter och upplevel-

sevärden för allmän-

heten. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning 

till tättbebyggt område. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 

rekreationsområde. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från 

allmän väg. 

+2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras 

för att öka tillgängligheten. 

20 

4. Miljöinvesteringen bi-

drar till annan positiv 

effekt med hänsyn till 

miljö och klimat 

2 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska 

avgången av växthusgaser om den anläggs på 

organogen jord. 

3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna 

utjämna höga flöden eller utgöra en vattenre-

serv och magasinera vatten till senare torrperi-

oder. 

20 

Summa viktning  100 
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är det Forserums församling. I dessa försmlingar ges stöd för 100 procent av stödberättigande utgif-

ter. 

 

I Jönköpings län är högsta stödbelopp 1 500 000 kronor per ansökan. 

 
I ersättning kan även kostnader för förprojektering inkluderas och kostnader för framtagande av 
handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte godkänns för genomförande. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
 

Stödbeloppet begränsas enligt EU: s förordning om stöd av mindre betydelse11 där det är tillämp-

ligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-

årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 

under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-

gränsningen gäller per stödmottagare.  

Miljöinvesteringar och fördelning av budget  

Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och biolo-

gisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 50 procent av 

budget, 

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 25 procent 

av budget, 

 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 15 procent av budget, 

 anlägga tvåstegsdiken får 10 procent av budget.  

7.4.8. Koppling till andra mål 

Investeringar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald kan 

koppla till andra mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 

7.5. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar  

för förbättrad vattenkvalitet   

7.5.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering att 
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 och fo-
kusområde 4b). Syftet är att öka retention av näringsämnen och på så sätt minska övergödningen av 
sjöar, vattendrag och hav. Men också för att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka bio-
logisk mångfald i landskapet  

                                                      
11 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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7.5.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Våtmarker och dammar är viktiga för en mängd växter och djur samtidigt som de bidrar till ökad 

retention av näringsämnen. De kan fungera som en vattenreservoar för bevattning och som lag-

ringsmagasin mot översvämningar. Inom våtmarker inkluderas dammar, kärr, strandängar, över-

svämningsmader, myrmarker, sumpskogar och andra småvatten. Inom delåtgärden ges stöd till an-

läggning av våtmarker och/eller dammar i odlingslandskap.  

 

För anläggning av våtmarker finns det två huvudsakliga syften, dels att minska växtnäringsläckage 

från jordbruksmark till vattendrag och sjöar och dels att öka den biologiska mångfalden. Våtmarker 

tar hand om näringsämnen i vattnet och mängden fosfor och kväve minskar i vattnet. En klimatef-

fekt av våtmarksanläggning är minskad lustgasavgång. För anläggning av våtmarker där syftet är att 

minska växtnäringsutsläpp i vattendrag och sjöar är placeringen av våtmarken viktig och prioriteras 

högst. I de fall syftet med investeringen är att gynna den biologiska mångfalden är utformningen av 

våtmarken viktigast. Utformningen av dammen eller våtmarken ska gynna den biologiska mångfal-

den och de för området karakteristiska och värdefulla arterna.  

 

Alla insatser ska bidra till att uppfylla minst ett av de miljömål som är aktuella för delåtgärden. De 

miljömål som är aktuella i Jönköpings län för delåtgärden anlägga och restaurera våtmarker är Le-

vande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, 

Giftfri miljö samt Minskad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.    

 

För ökad biologisk mångfald är det särskilt gynnsamt att våtmarken hävdas genom slåtter eller bete. 

Marker som tidigare har varit våtmarker och områden som är naturliga sänkor i landskapet lämpar 

sig väl för våtmarksanläggning.   

 

Länsstyrelsen prioriterar huvudsakligen ansökningar efter utformning, placering samt där så är 

lämpligt tillgängligheten för allmänheten till anläggningen.   

 

Resultatet av investeringen ska finnas kvar i minst fem år efter slutbesiktningen av investeringen. 

Stödet kan sökas av markägare eller andra som är intresserade av att genomföra investeringen. Syf-

tet med stödet är att minska näringsläckage, öka den biologiska mångfalden samt att ge stöd till re-

kreationsmöjligheter och bevarande av kulturmiljön, så som handgjorda diken och andra synliga 

strukturer i landskapet. 

7.5.3. Målbild 

Renare sjöar, vattendrag och hav. 

7.5.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

 

I bilagan har följande 4 miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområdena 4abc en och samma 

budget och ett gemensamt målvärde:  

 anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

 miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga tvåstegsdiken 
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7.5.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Hand-

läggningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kom-

mer därför inte att användas för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå 

minst 200 poäng för de regionala urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng 

för att ansökan ska kunna prioriteras. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett 

begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

7.5.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 15 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.5. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier för förbättrad vattenkvalitet 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar, bedömningsgrunder se bilaga 15 Viktning 

 

1. Miljöinvesteringen place-

ras och utformas så att den 

bevarar och förstärker bio-

logisk mångfald.  

+1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade 

och/eller med i art- och habitatdirektivet eller 

fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarkens 

placering och utformning.  

2 poäng: Våtmarken placeras och utformas på 

ett sätt som gynnar en allmän biologisk mång-

fald. 

+1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar. 

10 

2.  Miljöinvesteringen utformas   

på ett sätt som bidrar till att öka 

retention av växtnäring. 

3 poäng: Det finns mer än 25 hektar brukad 

åkermark i avrinningsområdet. 

2 poäng: Våtmarken utformas på ett sätt som 

bidrar till ökad retention av kväve och/eller fos-

for. 

35 

3. Miljöinvesteringen place-

ras på ett sätt som bidrar till 

att öka retention av växtnä-

ring. 

2 poäng: Våtmarken placeras så att den kan 

bidra till att förbättra status i vattenförekomst 

som är klassad som sämre än god status enligt 

vattenförvaltningen. 

2 poäng: Våtmarken placeras så att den mins-

kar näringsbelastning till nedströms utpekat vat-

ten 

+ 1 poäng: Investeringen ingår i ett samver-

kansprojekt. 

35 

4. Miljöinvesteringen bidrar 

till rekreationsmöjligheter 

och upplevelsevärden för 

allmänheten. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning 

till tättbebyggt område. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 

rekreationsområde. 

+1 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från 

allmän väg. 

2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för 

att öka tillgängligheten. 

 

5 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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7.5.7. Stödnivå 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. Men det 
kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter. Följande gäller 
i Jönköpings län. 
 
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där mil-
jönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta. I Jönköpings län kom-
mer inte stödnivån 50 % att användas, eftersom erfarenheten visar att investeringar saknar definie-
rad företagsnytta och då uteblir på grund av för höga kostnader. 
 

För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar.  I särskilt motiverade fall 

kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. Dessa 

fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsligt område samt ha koppling till åt-

gärdsprogram för vattenförvaltning. I Jönköpings län ges 100 procent i stödberättigande utgifter 

om investeringen ligger i nitratkänsligt område. Bestämmelser om nitratkänsliga områden i landet 

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 

jordbruket vad avser växtnäring. Enligt bestämmelserna finns det nitratkänsliga områden i Jönkö-

pings län i följande församlingar i länet (uppdelat per kommun). I Jönköpings kommun är det för-

samlingarna Hakarp, Huskvarna, Svarttorp, Lekeryd, Rogberga och Öggestorp. I Nässjö kommun 

är det Forserums församling. I dessa försmlingar ges stöd för 100 procent av stödberättigande utgif-

ter. 

 

I Jönköpings län är högsta stödbelopp 1 500 000 kronor per ansökan. 

 
I ersättning kan även kostnader för förprojektering inkluderas och kostnader för framtagande av 
handlingar för tillståndsansökan även om investeringen sedan inte godkänns för genomförande. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
 

Stödbeloppet begränsas enligt EU: s förordning om stöd av mindre betydelse12 där det är tillämp-

ligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-

årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 

under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-

gränsningen gäller per stödmottagare.  

Miljöinvesteringar och fördelning av budget  

Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och biolo-

gisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 50 procent av 

budget, 

                                                      
12 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

5. Miljöinvesteringen bidrar 

till annan positiv effekt med 

hänsyn till miljö och klimat. 

3 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska 

avgången av växthusgaser om den anläggs på 

organogen jord. 

2 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna 

utjämna höga flöden eller utgöra en vattenre-

serv och magasinera vatten till senare torrperi-

oder. 

 

15 

Summa viktning  100 
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 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 25 procent 

av budget, 

 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 15 procent av budget, 

 anlägga tvåstegsdiken får 10 procent av budget.  

7.5.8. Koppling till andra mål 

Investeringar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet kan 

koppla till andra mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 

7.6. Anlägga tvåstegsdiken  
 

7.6.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 

att anlägga tvåstegsdiken (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc). Syftet med att anlägga tvåstegsdi-

ken är att förbättra vattenkvaliteten. Huvudsyftet är att minska erosion och genom detta minska 

förluster av fosfor från åkermark.  

7.6.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Syftet med att anlägga tvåstegsdiken är framförallt att minska förluster av fosfor från åkermark ge-
nom minskad erosion. I Jönköpings län finns det områden som löper risk för översvämningar, vil-
ket till viss del även kan minska i omfattning genom att anlägga tvåstegsdiken. Tvåstegsdiken består 
av terasser som ligger vid sidan av en mittfåra. Terasserna, som ligger högre upp än mittfåran, kan 
finnas på en eller två sidor av mittfåran. Vid högre flöden av vatten stiger vattnet upp på terassen 
eller terasserna. För att kunna söka stöd för tvåstegsdiken ska investeringen göras i eller vid åker-
mark. Eftersom terasserna även ska vara vegetationsklädda innebär det att vattnet rinner långsam-
mare och erosionen därmed minskar13. I Jönköpings län finns det problemområden så som vatten-
drag som inte uppfyller god ekologisk status enligt VISS. Det finns även nitratkänsliga områden 
som ges högre andel i stöd för att påskynda förbättringar i området.   
 

7.6.3. Målbild 

Renare sjöar, vattendrag och hav.  

 

7.6.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål. I bi-

                                                      
13 Källa: Jordbruksverket Rapport 2013:15.  
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lagan har budget och målvärde för följande fyra miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområ-

dena 4abc slagits samman i en gemensam budget och ett gemensamt målvärde:  

 anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 

 miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 

 anlägga tvåstegdiken  

7.6.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Hand-

läggningstiden beräknas bli kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kom-

mer därför inte att användas för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå 

minst 150 poäng för de regionala urvalskriterierna. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng 

för att ansökan ska kunna prioriteras. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett 

begränsat antal ansökningar.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Ansökningar med mindre än 150 poäng avslås. Mer information 

om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se. 

 

7.6.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 16 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.6. 

 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar, bedömningsgrunder se bilaga 16 Viktning  

1. Miljöinvesteringens 

placering   

 

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenföre-

komst som är klassad som sämre än god status.  

2 poäng: Måttlig status 

3poäng: Otillfredsställande status  

4 poäng: Dålig status  

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är 

större 300 hektar 

30 

2. Miljöinvesteringens 

placering och utform-

ning bidrar till att för-

bättra vattenkvaliteten  

 

3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 procent av 

åker 

+1 poäng: Dikessträckan är >0,5 km 

+1 poäng: Bredden på terrassen är >5 gånger fårans bredd    

30 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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3. Miljöinvesteringen bi-

drar till annan positiv ef-

fekt med hänsyn till miljö 

och klimat. 

+ 3 poäng: Det finns problem med återkommande översväm-

ningar 

+ 1 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald 

på ett sätt som det inte gjorde tidigare. 

+ 1 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan 

 

40 

Summa viktning  100 

 

7.6.7. Stödnivå 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike. Men 
det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter.  
 
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike i de fall 
där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta. I Jönköpings län 
kommer inte stödnivån 50 % att användas, eftersom erfarenheten visar att investeringar saknar de-
finierad företagsnytta och då uteblir på grund av för höga kostnader. 

För tvåstegsdiken finns en gräns på 1 000 kronor per meter. I särskilt motiverade fall kan stöd ges 

för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter tvåstegsdike. Dessa 

fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsliga områden samt ha koppling till 

åtgärdsprogram för vattenförvaltning. 

I Jönköpings län gäller följande: 

För att få 100 procent av stödberättigade kostnader ska tvåstegsdiket: 

 placeras inom nitratkänsligt område, 

 ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning samt 

 placeras mindre än 5 km uppströms eller i vattenförekomst som har otillfredsställande eller 
dålig status. Bedömning av status görs på samma sätt som för urvalskriterium 1, miljöinve-
steringens placering.   
 

I Jönköpings län är högsta stödbelopp 500 000 kronor per ansökan. 

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med under 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse14 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 
Miljöinvesteringar och fördelning av budget  

Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och biolo-

gisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 50 procent av 

budget  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 25 procent 

av budget  

                                                      
14 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 15 procent av budget  

 anlägga tvåstegsdiken får 10 procent av budget. 

7.6.8. Koppling till andra mål  

Investeringar för att anlägga tvåstegsdiken kan koppla till andra mål. Som exempel kan följande 

nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 

7.7. Reglerbar dränering  

 

Reglerbar dränering går att söka i nitratkänsliga områden i följande län:  

Kalmar, Västra Götalands län, Värmland, Halland, Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, Sö-

dermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Dalarna och Stockholm. 

7.7.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 

reglerbar dränering (delåtgärd 4.4  och fokusområde 4abc). Syftet med reglerbar dränering är att öka 

retention av kväve på åkermark och därmed minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav 

samt att medverka till en bättre vattenhushållning under torra förhållanden.  

7.7.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Stödet till reglerbar dränering kan sökas av lantbrukare och andra markförvaltare i nitratkänsliga 
områden i Jönköpings län. Bestämmelser om nitratkänsliga områden i landet finns i Statens jord-
bruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring. Enligt bestämmelserna finns det nitratkänsliga områden i Jönköpings län i följande för-
samlingar i länet (uppdelat per kommun). I Jönköpings kommun är det församlingarna Hakarp, 
Huskvarna, Svarttorp, Lekeryd, Rogberga och Öggestorp. I Nässjö kommun är det Forserums för-
samling. Syftet med stödet är att minska övergödning genom ökad retention av kväve på åkermark. 
Utöver ökad retention kan vattenhushållningen bli bättre när det är torrt i markerna. Inom stöd till 
reglerbar dränering kan stöd sökas för installation av dämningsbrunnar som ska placeras i redan be-
fintligt täckdikessystem på åkermark. I Jönköpings län finns det få nitratkänsliga områden. Länssty-
relsen räknar därför med att endast få in ett fåtal ansökningar för reglerbar dränering under pro-
gramperioden. De ansökningar som kommer in kommer att prioriteras utifrån urvalskriterierna för 
att säkerställa måluppfyllelse inom åtgärden.  

7.7.3. Målbild 

Renare sjöar, vattendrag och hav. 

7.7.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer 
som EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket 
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utifrån bland annat tidigare erfarenheter. För detta stöd finns dock endast nationella pengar 
och nationella målvärden.  
 
För hela landet är den totala budgeten för stödet 5 miljoner kronor och det finns ett målvärde. 
Det är antal investeringar i reglerbar dränering 15 stycken. 

7.7.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

För detta stöd hanteras ärendena löpande eftersom länsstyrelsen räknar med ett relativt lågt sök-
tryck. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och försena genomförandet. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare handlägg-
ningstider. Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. För bifall krävs minst 150 po-
äng av de regionala urvalskriterierna, dessutom krävs poäng från minst 2 urvalskriterier. 

7.7.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 17 finns bedömningsgrunder för kapitel 7.7. 

 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar, bedömningsgrunder se bilaga 17 Viktning 

 

1. Miljöinvesteringens 

placering är lämplig 

 

 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 

+1-2 poäng: Recipient har måttlig, otillfredsställande eller dålig 

ekologisk status. 

 

50 

2. Förutsättningarna för 

miljöinvesteringen leder 

till bättre resultat 

1-2 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras.  

+2 poäng: Åkermarkens yta är större än 10 ha 

+1 poäng: Det kommer finnas möjlighet till underbevattning. 

 

50 

Summa viktning  100 

 

7.7.7. Stödbelopp 

Den som söker stöd för reglerbar dränering får 8 000 kronor per brunn om stödet blir beviljat.  

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 8 000 kronor. 

7.7.8. Koppling till andra mål 

Investeringar för reglerbar dränering kan koppla till andra mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 
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 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 
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8. JORDBRUKS- OCH  

AFFÄRSUTVECKLING 
Under den här rubriken finns dels startstöd för företagare inom jordbruks- och trädgårdsnäringar-
na, dels investeringsstöd som riktar sig till annan verksamhet än jordbruk, trädgård och skogsbruk. 
 
Förutom länsstyrelsen handlägger Sametinget startstöd riktat till rennäring, samt investeringsstöd till 
förnybar energi samt för att skapa nya jobb. Sametinget har egen handlingsplan.  

8.1. Startstöd  

8.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Startstödet till unga ska  

underlätta för yngre personer att starta eller ta över ett jordbruksföretag eller trädgårdsföretag (delåt-

gärd 6.1, fokusområde 2b).  

8.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Jönköpings län har trots sina naturgivna förutsättningar, med ett förhållandevis strängt klimat och 

ett småbrutet landskap i skogsbygd, många företag inom primärproduktion15. Dessa förutsättningar 

kan göra produktionen mer kostsam samt gör det svårt att få tillräcklig areal i närområdet för större 

djurbesättningar. Detta försvårar också för generationsskiften då det är svårt att på heltid försörja 

sig som jordbrukare. Endast en fjärdedel av länets jordbrukare bedriver företag på heltid. Antalet 

jordbruksföretag har minskat med 9 procent mellan åren 2000 och 2010. Av Jönköpings läns jord-

bruksföretagare är nära en fjärdedel över 65 år och mer än hälften är över 50 år. Samtidigt är endast 

4,5 procent under 35 år, vilket kan jämföras med år 2000 då 8,3 procent var under 35 år. Andelen 

kvinnor inom jordbruket är färre än andelen män sysselsatta inom jordbruket. Samtidigt är trenden 

en ökad sysselsättning inom näringen för kvinnor.  

 

Merparten av den fruktodling som bedrivs i landet, norr om Skåne, finns i Jönköpings län. Detta är 

utmärkande för länet och är därmed av vikt att gynna för en fortsatt utveckling. Frukt- och bär-

odlingar bidrar till ett rikt odlingslandskap och är samtidigt ett inslag i naturupplevelsen i vissa delar 

av länet. 

 

För att bibehålla ett rikt odlingslandskap är det viktigt med betesdjur i länet. Företag som satsar på 

djurproduktion med betesdjur prioriteras därför. 

 

Det finns ett stort behov av att föryngra yrkeskåren samt stödja generationsskiften inom primär-

produktionen i länet. Länsstyrelsen prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som 

startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och således bidrar till utvecklingen av primär-

produktionen.  

 

                                                      
15 Utifrån variabeln antal företag ligger Jönköpings län på tredje plats i landet med 3 725 jordbruksföretag. Flest i landet har 

Västra Götalands län och Skåne län. 
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8.1.3. Målbild 

Fler yngre företagare inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna som bidrar till långsiktigt lönsamt 

företagande och ett rikt odlingslandskap. 

8.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål. 

8.1.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen.Länsstyrelsen kommer att genomföra detta genom två ansök-

ningsperioder per år. Datum för ansökningsperioder  finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer att för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016. 

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från de nationella urvalskriterierna och 500 poäng från de 
regionala urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive beslutsomgång i mån av tillgång till 
medel.  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.  

 Ansökningar som inte uppnår 200 poäng för de nationella urvalskriterierna och 500 poäng för 
de regionala urvalskriterierna kommer att avslås. För ansökningar som är högt nationellt priori-
terade, och får minst 450 poäng i de nationella urvalskriterierna, gäller inte miniminivån för reg-
ionala urvalskriterier.   

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 3. Den som 
söker har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet att driva företaget avgörande. Om ansökningar 
fortfarande behöver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör en egen beslutsomgång med en specifik målgrupp och specifika vill-

kor. Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på 

Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många 

ansökningar som kan beviljas stöd.  

8.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 18 finns bedömningsgrunder för kapitel 8.1. 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 18 Viktning 

1. Etableringen bidrar till 

att uppfylla nationella 

miljö- och klimatmål. 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla 

minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartlägg-

ning. 

+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvali-

tetsarbete. 

+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion. 

10 

2. Etableringen bidrar till 

införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion/produkter 

eller tjänster. 

+2 poäng: Sökanden använder sig av nya arbetsmetoder. 

20 

3. Den som söker har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet att driva fö-

retaget.  

+3 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning i 

jordbruk som går utöver minimikraven i stödvillkoren. 

+2 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning från 

verksamhet utanför jordbruket som är användbar i företa-

get.  

+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller 

internationell utbildning eller praktik. 

40 

4. Sökanden är i behov 

av stöd för att under-

lätta starten som före-

tagare.  

 

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst 

från företaget, det vill säga ingen inkomst av tjänst utanför 

företaget. 

+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan nå-

gon pågående produktion. 

+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verk-

samhet och utökar verksamhet. 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och 

livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst 

1 720 timmar per år. 

30 

Summa viktning  100 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier  Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 18 Viktning 

1. Etableringen priorite-

ras regionalt 

 5 poäng: Investeringen leder till regional måluppfyllelse. 100 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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8.1.7. Etableringar som inte prioriteras regionalt 

Ansökningar som gäller följande verksamheter kommer inte att få några poäng för de regionala ur-

valskriterierna: 

 Den sökande etablerar sig i ett företag som någon annan delägare tidigare eller samtidigt 

har etablerat sig i och den delägaren har fått startstöd. Begränsningen gäller de senaste fem 

åren och räknas från det första ansökningstillfället.    

8.1.8. Stödbelopp  

Startstödet är totalt på 250 000 kronor. Beloppet kommer att betalas ut vid två tillfällen, den första 
utbetalningen är på 150 000 kronor och sker i samband med beslut om stöd. Ansökan om den 
andra utbetalningen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 45 månader efter beslutet om stöd 
och betalas ut inom 5 år.  

8.1.9. Koppling till andra mål  

Startstödet har koppling till gårdsstödet där det är möjligt för unga jordbrukare under 40 år att få ett 

högre gårdsstöd. Startstödet har även en koppling till investeringsstödet för konkurrenskraft inom  

jordbruks- och trädgårdsföretag inom landsbygdsprogrammet eftersom den åtgärden riktas till 

samma målgrupp, men med ett annat syfte. 

 

Startstödet och den målbild för länet som tagits fram har koppling till miljömålet Ett rikt odlings-

lanskap. Genom betesdjur och odling av marken i länet hålls landskapen öppna, och den biologiska 

mångfalden gynnas. 

 

Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 

2014-2020 genom att stödja start av nya verksamheter för unga lantbrukare. 

8.2. Investeringsstöd till förnybar energi 

8.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för att främja 

tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka användningen av avfalls-, rest- och bi-

produkter till energi. Det kan till exempel vara teknik, utrustning och anläggningar för produktion 

av förnybar energi samt förädling av energiråvara (delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc). 

8.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Länsstyrelsen i Jönköpings län strävar efter att ta tillvara potentialen i de naturresurser som finns i 

länet för utveckling av förnybar energi. Sedan år 2011 driver Länsstyrelsen i Jönköpings län ett stra-

tegiskt klimat- och energiarbete genom samverkansorganisationen Klimatrådet. Klimatrådet består 

av länets alla kommuner, näringsliv och andra organisationer och ska bidra till att uppfylla visionen 

med att bli ett plusenergilän år 2050. Det innebär att länet ska minska energianvändningen och öka 

produktionen av förnybar energi till ett överskott. I länet används olika former av förnybara energi-

källor i olika stor utsträckning och målet är att fortsätta det redan befintliga arbetet med att gå ifrån 

beroendet av fossila bränslen.  

 

Mål inom förnybar energi för EU, Sverige och Jönköpings län: 
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 EU har som målsättning för år 2020 att andelen förnybar energi ska motsvara 20 procent av all 
energianvändning inom EU år 2020.  

 Sverige har som målsättning för år 2020 att andelen förnybar energi ska motsvara 50 procent av 
all energianvändning inom Sverige år 2020.  

 Jönköping läns målsättning till år 2020 är att solcellsanläggningar, vindkraftsanläggningar och el 
från kraftvärme tillsammans gör att länet till minst 50 procent är självförsörjande på el.  

 

Jönköpings län består av 70 procent skog och 79 procent av länets förnybara energi kommer från 

skogen i form av biobränsle. Skog och flis är därmed en viktig basnäring i länet. Då länet till så stor 

andel består av skog behöver den åkermark som finns användas till annan produktion än energi-

skog. Öppna landskap är dessutom en prioriterad satsning för länet inom landsbygdsprogrammet. 

Utifrån detta kommer inte odling av energiskog att prioriteras.  

 

De huvudsakliga källorna till förnybar energi som i dagsläget finns i länet är flis och trä, vind och 

sol. Jönköpings län producerar totalt 13 procent av den el som används inom länet. Andelen vind-

kraftverk har ökat stort i länet under de senaste åren. År 2012 gav befintliga vindkraftverk 199 

GWh, en siffra som till år 2013 hade ökat till 530 GWh. År 2020 förväntas vindkraften kunna gene-

rera nästan 3000 GWh i länet. Målsättningen att bli självförsörjande till 50 procent skulle kunna 

uppnås om vindkraftens potential tas tillvara inom länet. Jönköpings län har högst antal installerade 

solceller i kvadratmeter per capita i landet. Solceller och solvärme har potential att utvecklas i länet. 

Det finns många outnyttjade ytor inom länet som är möjliga för placering av solceller och solfång-

are. 

 

Inom delåtgärden ges stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag för investeringar för energieffektivi-

sering och förnybar energi. Stödet riktar sig till investeringar för energieffektivisering, produktion 

och användning av förnybar energi och ökad användning av restprodukter och avfall som energirå-

vara vilket bland annat bidrar till minskad klimatpåverkan och gynnar miljön.  

 

Även övriga mikroföretag kan beviljas stöd inom delåtgärden för produktion och försäljning av 

biobränslen eller biovärme, bio-el eller biodrivmedel. Stöd ges dock inte till dessa om det endast är 

produktion för eget bruk. För investeringar som är kopplade till biogas ges endast stöd för substrat 

som används som inte är stallgödsel inom delåtgärden.    

 

Stöd kan ges till teknikbyte för konvertering till drivmedel av förnybar energi och andra investering-

ar som gynnar miljön. Pilotgårdar där lokala kretsloppslösningar testas prioriteras. 

8.2.3. Målbild 

Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett 

förändrat klimat. 

 8.2.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

8.2.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 
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 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer att genomföra detta genom tre ansök-

ningsperioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in  

 

Under 2016 planeras ca 30 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommeratt för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016. 

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel.    

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget. 

 Ansökningar med mindre än 200 poäng från urvalskriterierna avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 1. Investering-
en bidrar till att uppfylla specifika miljö- och klimatmål avgörande. Om ansökningar fortfarande behö-
ver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör en egen beslutsomgång med en specifik målgrupp och specifika vill-

kor. Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på 

Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många 

ansökningar som kan beviljas stöd.   

8.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 
Urvalskriterierna används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 19 finns bedömningsgrunder för kapitel 8.2. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
http://www.framtidenslandsbygd.se/


 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 82 

8.2.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

8.2.8. Stödbelopp 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län är 
högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett företag och eventuella andra företag inom samma företagssammanhang. 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse16. 

I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-

årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 

under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-

gränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter.  

8.2.9. Koppling till andra mål 

Investeringar i förnybar energi kan ge en ökad anslutning till andra stöd och ersättningar samt 

koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 I samband med investeringar inom förnybar energi kan andra investeringsstöd och projekt 
inom serviceåtgärderna bli aktuella.  

                                                      
16 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 19 Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla specifika miljö- och 

klimatmål. 

3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av 

förnybar energi. 

+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av 

fossil energi vid produktion till företagets egna behov. 

+ 2 poäng: Det finns en marknad för försäljning av den 

producerade förnybara energin eller tekniken. 

50 

2. Insatsen bidrar till införandet 

av nya produkter, tjänster eller 

arbetsmetoder (innovation). 

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget.  

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i områ-

det. 

+2 poäng: Investeringen förväntas få stor spridning. 

+ 2 poäng: Bi- eller restprodukter används.  

20 

3. Den som söker stöd har kun-

skap, kompetens och genom-

förandekapacitet för investe-

ringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 

genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad 

verksamhet som anställd eller egen företagare. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning.   

20 

4. Det finns ett identifierat reg-

ionalt behov av investeringen. 

+3 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion 

av förnybar energi eller omställning från fossil till förnybar 

energi. 
+ 1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

+ 1 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.   

10 

Summa viktning  100 
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 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Minskad klimatpåverkan 2015-2019. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

8.3. Investeringsstöd till gödselbaserad biogas  

8.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för att minska 
utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för produktion av biogas, vilket ex-
empelvis kan inkludera biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och rörledningar (delåt-
gärd 6.4 fokusområde 5d). 

8.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Syftet med delåtgärden är att ge stöd till investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser och 

ammoniak för annan verksamhet än jordbruk, trädgård och skogsbruk. Stöd ges till gödselbaserad 

biogas, rötresthantering inklusive rörledningar, kulvertar och uppgraderingsanläggningar och kan 

sökas av mikroföretag som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet alternativt jordbru-

kare eller medlemmar i jordbrukarhushåll för diversifiering och produktion av biogas för eget bruk 

eller till försäljning. 

 
I Jönköpings län fanns det, år 2014, 12 biogasanläggningar. På två av dessa sker förädling till for-
donsgas. I de fall fordonsgasen inte uppgraderas på plats transporteras den via rörsystem till en an-
läggning. I länet finns idag åtta stycken tankstationer varav tre ligger i Jönköping. Av Jönköpings 
läns 13 kommuner har sex kommuner tankstationer. De är Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Nässjö, 
Sävsjö och Värnamo. 
 

 EU:s mål till 2020 är minskade utsläpp med minst 20 procent. Utsläppen ska minska med 30 
procent vid en bredare, internationell överenskommelse.  

 Sveriges mål till år 2020 är att minska Sveriges utsläpp med 40 procent jämfört med år 1990. 
Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser.  

 Jönköpings läns övergripande energi- och klimatmål är att utsläppen av koldioxid år 2050 ska 
vara lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser enbart koldioxid.  

 

Inom Jönköpings läns åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan 2015-2019 har Energikontor 

Norra Småland fått i uppdrag att driva ett projekt för att gynna utvecklingen av biogas i länet. Pro-

jektet ska gynna utvecklingen av produktion, distribution och konsumtion av biogas. Målsättningen 

med projektet är att göra Jönköpings län till ett attraktivt län för investeringar inom biogas, genom 

utökad produktion och i form av fler tankstationer. Länet har förhållandevis få biogasanläggningar 

jämfört med andra län, men intresset för biogas har ökat i länet.  

8.3.3. Målbild 

Minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak. 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 84 

 8.3.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer 
som EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket 
utifrån bland annat tidigare erfarenheter. För detta stöd finns dock endast nationella pengar 
och nationella målvärden.  
 
För hela landet är den totala budgeten för stödet 279,3 miljoner kronor och det finns två mål-
värden. Det är antal djurenheter 46 000 stycken samt total investering 698, 3 miljoner kronor. I 
total investering ingår förutom den totala budgeten för stödet, även de pengar som den som 
söker stöd lägger själv.  

8.3.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

För detta stöd hanteras ärendena löpande eftersom länsstyrelsen räknar med ett relativt lågt sök-

tryck. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och försena genomförandet. 

Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare handlägg-

ningstider. Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. För bifall krävs minst 200 po-

äng av de nationella urvalskriterierna, dessutom krävs poäng från minst 2 urvalskriterier. Informat-

ion om stödet och tidpunkter för handläggning finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

8.3.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5d) 

Urvalskriterierna används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 20 finns bedömningsgrunder för kapitel 8.3. 

Nationella urvalskriterier 

 

Nationella urvalskriterier Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 20 Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla specifika miljö- och 

klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller 

användningen av biogas. 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar 

till att minska möjliga metanläckage från anläggningen.  

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar 

till att rötresten ska bearbetas för återföring till åker.  

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera bioga-

sen till fordonsgas. 
 

40 

2. Investeringen bidrar till infö-

randet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och 

behöver spridas mer. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och 

är bland de första inom branschen. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning. 
 

10 

3. Den som söker stöd har kun-

skap, kompetens och genom-

förandekapacitet för investe-

ringen. 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller 

köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och rele-

vant målbild. 

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
 

20 

4. Investeringen bidrar till att   5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd      30 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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förbättra företagets konkur-

renskraft. 

är positivt. 

Summa viktning  100 

Regionala urvalskriterier 

För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala urvalskriterier. 

8.3.7. Stödnivå 

Stöd ges till 40 procent av stödberättigande utgifter. Högsta stödbelopp är 40 miljoner kronor. En 
stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av 
tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansö-
kan. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. I normalfallet begränsas stödtaket till ett företag och eventuella andra företag inom samma 
företagssammanhang. 

8.3.8. Koppling till andra mål 

Investeringar i biogas kan ge en ökad anslutning till andra stöd och ersättningar samt koppla till 

andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 I samband med investeringar inom biogas kan andra investeringsstöd och projekt inom service-
åtgärderna bli aktuella.  

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Mål uppsatta inom livsmedelsstrategin, som beräknas vara helt klar i sin utformning år 2016. 

 Minskad klimatpåverkan 2015-2019. 

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

8.4. Investeringsstöd för att skapa nya jobb  

8.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet till annan verksamhet 

än jordbruk, trädgård och skogsbruk för att skapa nya jobb är till för att främja diversifiering och 

främja skapandet och utveckling av små företag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden (delåt-

gärd 6.4, fokusområde 6a). 

8.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Stöd inom åtgärden ges till investeringar i företag som innebär skapande av nya arbetstillfällen al-

ternativt investeringar som innebär att företaget kan bevara redan befintliga arbetstillfällen. Stödet 

kan sökas av mikroföretag på landsbygden samt av jordbruksföretag, skogsföretag och trädgårdsfö-

retag eller medlemmar i dessa som diversifierar sin verksamhet.  

 

Jönköpings län präglas av en lång företagartradition med ett stort antal företagare. För de många fö-

retag som verkar på landsbygden i Jönköpings län behöver en företagsfrämjande kultur fortsätta att 

utvecklas. Den entreprenörsanda som länge präglat länet, även kallad Gnosjöandan, behöver stöd-

jas för att få en levande landsbygd. Enligt forskning som gjorts på Internationella högskolan i Jön-

köping framgår det att de flesta kommuner i Jönköpings län har en lägre andel nyföretagande givet 
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kommunernas egenskaper (mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur och arbetslöshet). Di-

versifiering av primärproduktionen underlättar fortlevnaden av just primärproduktionen. Investe-

ringen inom delåtgärden ska dock inte konkurrera med den befintliga verksamheten inom primär-

produktionen. Genom att verka för goda möjligheter för företagare på landsbygden, samt att öka 

mångfalden i näringslivsstrukturen, kan länet bli levande och utvecklas till sin fulla potential. Före-

tagen på landsbygden i Jönköpings län har många olika inriktningar. En av de mest prioriterade ar-

betsuppgifterna för Länsstyrelsen i Jönköpings län i arbetet för landsbygdsutveckling är att skapa 

förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag på landsbygden.  

 

Exempel på investeringar som går att söka stöd för inom delåtgärden är hantverk, rekreationsmöj-

ligheter och turism, råvaruförädling som inte gäller livsmedel och service till landsbygden, mötes-

platser, grön rehabilitering samt övriga företag belägna på landsbygden.   

8.4.3. Målbild 

Breddat företagande ger arbetstillfällen på landsbygden. 

 8.4.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

8.4.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom tre ansöknings-

perioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 30 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommeratt för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel..  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.   

 Ansökningar med mindre än 200 poäng från urvalskriterierna avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 1. Investering-
en ger arbetstillfällen på landsbygden avgörande. Om ansökningar fortfarande behöver särskiljas ges 
den först inkomna ansökan förtur. 

 

Utlysningar kan planeras med partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. En utlysning utgör en egen beslutsomgång med en specifik målgrupp och specifika vill-

kor. Ansökan måste vara komplett innan sista ansökningsdatumet. Utlysningen annonseras på 

Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Budgeten för utlysningen avgör hur många 

ansökningar som kan beviljas stöd.  

8.4.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 

Urvalskriterierna används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 21 finns bedömningsgrunder för kapitel 8.4. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

 
Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 21 Viktning 

1. Investeringen ger ar-

betstillfällen på 

landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från 

deltid till heltid 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i före-

taget 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i fö-

retaget 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

2. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nat-

ionellt miljökvalitetsmål 

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljö-

kvalitetsmålen  

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt 

företag 

10 

3. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas 

och/eller att nya tjänster erbjuds i området 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 

4. Den som söker stöd 

har kunskap, kompe-

tens och genomfö-

rande-kapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Den som söker har tillräcklig, egen eller köpt 

kompetens för att genomföra investeringen 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad 

verksamhet som anställd eller egen företagare 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

15 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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5. Företaget är i behov 

av stöd för att kunna 

genomföra investe-

ringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i någon 

grad 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 

av affärsverksamheten, utöver investeringen 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

6. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av Investeringen 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara 

arbetstillfällen  

+ 1 poäng: Investeringen är innovativ eller bidrar till kun-

skapsspridning  

+ 1 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i områ-

det utvecklas   

25 

 

Summa viktning  100 

 

8.4.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet: 

 Större företag än mikroföretag 

8.4.8. Stödnivå 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län 
är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett företag och eventuella andra företag inom samma företagssammanhang. 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse17. 

I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-

årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 

under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-

gränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter.  

8.4.9. Koppling till andra mål 

Investeringar för att skapa nya jobb kan generellt ge en ökad anslutning till andra stöd och ersätt-

ningar, som är riktade till samma målgrupp. Som exempel kan följande nämnas: 

 I samband med investeringsstödet för att skapa nya jobb kan förädligsstöd och andra investe-
ringsstöd inom landsbygdsprogrammet bli aktuella. 

 I samband med att företag investerar kan även behov av kompetensutveckling upp-
komma/finnas.  

 Handlingsplanen beaktar också den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014-2020 genom insatser för att stödja investeringar för ökad konkurrenskraft och främjad 
sysselsättning. 

 

                                                      
17 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9. SERVICE, INFRASTRUKTUR OCH 

ATTRAKTIV LANDSBYGD   
Den här rubriken gäller investeringar som med stor sannolikhet inte skulle genomföras utan stöd, 
men där den gemensamma nyttan är stor. 
 
För de här investeringarna finns det krav på att en offentlig organisation i vissa fall går in med 
pengar för att finansiera investeringen. Det kan exempelvis vara kommun, landsting, region eller 
länsstyrelse. Detta gäller dock inte för stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c).  

9.1. Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur  
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i småskalig infrastruktur. 

Sametinget har egen handlingsplan.  

9.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i småskalig infra-

struktur ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incita-

ment för att någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.2). Syftet är att förbättra den 

småskaliga infrastrukturen på landsbygden för att därigenom ge en ökad livskvalitet och en tryggare 

utomhusmiljö för de boende på landsbygden. Stöd till sådana investeringar kan med fördel ges när 

de ligger i anslutning till andra investeringar som fått stöd inom landsbygdsprogrammet (fokusom-

råde 6b).  

9.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Inom denna delåtgärd för småskalig infrastruktur kan stöd sökas för insatser som ger den lokala be-

folkningen en säkrare utemiljö och en ökad livskvalitet. Exempel på insatser som kan sökas stöd för 

är bryggor, vägbelysning, broar, mindre vägar eller pendlingsparkeringar.   

 

Genom investeringar i infrastruktur kan en säkrare utemiljö skapas och livskvaliteten öka för de bo-

ende på landsbygden. En väl fungerande infrastruktur kan också gynna bygdens attraktionskraft, 

både för boende och besökande. Särskilt prioriterat i Jönköpings län är de insatser som gynnar lä-

nets infrastruktur och sammanlänkar redan befintlig infrastruktur, investeringar som förstärker eller 

ansluter till lokala mötesplatser samt investeringar som gynnar bygdens attraktionskraft.  

9.1.3. Målbild 

Bättre livskvalitet och trygg utomhusmiljö. 
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9.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

9.1.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen.  Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom två ansöknings-

perioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se. 

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

  

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer att för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd  i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel.  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa års budget.     

 Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 3. Det finns 
ett identifierat regionalt behov av investeringen avgörande. Om ansökningar fortfarande behöver sär-
skiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 

9.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.2, fokusområde 6b) 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 22 finns bedömningsgrunder för kapitel 9.1. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

 
Nationella urvalskriterier 

med regionalt anpassat 

kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 22 Viktning 

1. Investeringen bi-

drar till att upp-

fylla nationella 

miljö- och kli-

matmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 

ett nationellt miljömål.  

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för frilufts-

politiken. 

25 

2. Den som söker 

har kunskap, 

kompetens och 

genomförande-

kapacitet för in-

vesteringen. 

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen 

för det område investeringen avser 

+2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att ge-

nomföra investeringen. 

+1 poäng: Organisatören har en tydlig och relevant mål-

bild. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

30 

3. Det finns ett iden-

tifierat regionalt 

behov av investe-

ringen. 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft. 

+ 2 poäng: Investeringen gynnar länets infrastruktur. 

+ 2 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

 

45 

 

Summa viktning  100 

9.1.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.1.8. Stödnivå 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med 

mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse18 i de fall 

det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har 

fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 

200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskatt-

ningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

9.1.9. Koppling till andra mål 

Investeringar i småskalig infrastruktur kan ge ökad anslutning till andra stöd och ersättningar  samt 

koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 projekt och mål inom Havs- och fiskeriprogrammet, Socialfonden och Regionalfonden, 

 länets Regionala serviceprogram, 

 andra investeringar och insatser inom landsbygdsprogrammet. 

                                                      
18 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.2. Stöd till bredband 

9.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges i Sverige för att 
öka tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så kallade nästa generations access-
nät (NGA-nät) på landsbygden. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten till, användning av och 
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik i landsbygdsområdena (delåtgärd 7.3, fo-
kusområde 6c). 

9.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Enligt den nationella Bredbandsstrategin ska 90 procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång 

till bredband med hastighet på minst 100 Mbit/s till år 2020. Post- och telestyrelsen mäter årligen 

tillgången till snabbt bredband och resultatet finns tillgängligt på webbplatsen 

www.bredbandskartan.se. I länet återstår utbyggnad till cirka 77 670 hushåll och 20 750 arbetsstäl-

len från år 2012 fram till år 2020 för att 90 procent av länets hushåll och arbetsställen ska ha tillgång 

till snabbt bredband. Främst sker utbyggnaden marknadsmässigt men stöd får lämnas till områden 

där marknadsmässig utbyggnad inte är att vänta.  

 

Nedan är en tabell över tillgång till bredband 2014 uppdelat per kommun i Jönköpings län.  

  Faktisk tillgång till minst 100 Mbit/s 
  Tätort/småort Landsbygd 

  Befolkning Arb.ställen Befolkning Arb.ställen 

Jönköpings län 44 % 48 % 15 % 18 % 

Aneby 26 % 31 % 16 % 17 % 

Eksjö 35 % 39 % 24 % 25 % 

Gislaved 30, % 28 % 12 % 15 % 

Gnosjö 19 % 25 % 14 % 16 % 

Habo 12 % 17 % 1 % 1 % 

Jönköping 48 % 52 % 4 % 8 % 

Mullsjö 16 % 14 % 0,23% 0,00 % 

Nässjö 27 % 33 % 7 % 8 % 

Sävsjö 36 % 39 % 29 % 32 % 

Tranås 56 % 60 % 4 % 4 % 

Vaggeryd 54 % 57 % 2 % 2 % 

Vetlanda 34 % 40 % 26 % 27 % 

Värnamo 82 % 87 % 37 % 39 % 

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning 2014, 2015-03-24. Avser situat-

ionen 1 oktober 2014. 

 

I länets landsbygder är det en lägre andel av hushållen och företagen som har tillgång till snabbt 

bredband. Endast cirka 12 procent av landsbygdens hushåll och 15 procent av arbetsställena hade 

år 2013 möjlighet att få tillgång till snabbt bredband. Möjligheten till bredbandsuppkoppling  

på landsbygden skiljer sig mycket åt mellan de 13 kommunerna i länet. Tillgång till bredband har 

stor betydelse för boende, företagande samt tillgång till olika former av service på landsbygden. Må-

let med denna åtgärd är utbyggnad av snabbt bredband.  

 

I bredbandsstödet används bara gemensamma nationella prioriteringar. Samtliga kommuner i Jön-

köpings län arbetar fram, eller har redan bredbandsstrategier och de projekt som beviljas stöd ska 

bidra till att uppfylla kommunens mål för bredbandsutbyggnad. En regional bredbandsstrategi har 

tagits fram av Länsstyrelsen  under år 2015.   

http://www.bredbandskartan.se/
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9.2.3. Målbild 

Det regionala målet är att Jönköpings län ska ha ett bredband i världsklass. Det innebär att 90 pro-

cent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. 

9.2.4. Mål  

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

9.2.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer genomföra detta genom två ansöknings-

perioder per år. Datum för ansökningsperiod finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras 63 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer huvudsak-

ligen att fördelas till de ärenden som är inkomna under de två första åren av programperioden. 

 

Ansökningar som kommer in från och med september 2014 fram till augusti 2015 hanteras vid ett 

gemensamt beslutstillfälle med öppen budget på grund av särskilda omständigheter i samband med 

programstarten. 

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från nationella urvalskriterier kan beviljas stöd  i respektive 
beslutsomgång i mån av tillgång till medel.  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.  

 Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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 Bredbandsprojekt tenderar att ta lång tid att genomföra. Mot bakgrund av detta, tillsammans 
med målsättningen inom strategin Bredband 2020, kommer huvuddelen av budgeten för stöd 
till bredband att sättas av under de första tre åren i programperioden. 

 Ansökningar med samma poäng skiljs åt med den beräknade anslutningsgraden. Om det ändå 
inte räcker för att särskilja ansökningar används antal anslutningar för att särskilja ansökningar. 
Blir inte detta utslagsgivande tillämpas kronologisk ordning, d.v.s. den ansökan som kom in 
först beviljas stöd. 
 

9.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Det 

finns bara nationella urvalskriterier för bredband. Urvalskriterierna syftar till att prioritera kostnads-

effektiva projekt med god genomförandekapacitet. Alla urvalskriterier och poängsättningar har en 

bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i handlingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna 

förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grunder ansökan poängsätts. I bilaga 23 finns be-

dömningsgrunder för kapitel 9.2. 

Nationella urvalskriterier 

 

Nationella urvalskriterier 

 

Poängsättning Bedömningsgrunder se bilaga 23 

 

Viktning 

1. Projektet ger hög anslut-

ningsgrad till bredband-

snätet  

1 poäng: 50 – 74 procent anslutna inom avgränsat om-

råde för projektet. 

3 poäng: 75 – 84 procent anslutna inom avgränsat om-

råde för projektet. 

5 poäng: 85 procent eller fler anslutna inom avgränsat 

område för projektet. 

 

45 

2. Projektet har ett högt 

antal möjliga anslut-

ningar till bredbandsnä-

tet 

2 poäng: 20 - 49 möjliga anslutningar inom avgränsat 

område för projektet. 

3 poäng: 50 - 99 möjliga anslutningar inom avgränsat 

område för projektet. 

4 poäng: 100 – 199 möjliga anslutningar inom avgränsat 

område för projektet. 

5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat 

område för projektet. 

 

40 

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförandekapacitet 

för investeringen 

+1 poäng: Likviditeten för projektets genomförande är 

tryggad.  

+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för pro-

jektet. 

+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för pro-

jektet. 

+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd för 

projektet. 

+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk ut-

bildning eller erfarenhet i projektet. 

15 

Summa viktning  100 

Regionala urvalskriterier 

För stöd till bredband finns inte några regionala urvalskriterier. 

9.2.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

Det finns inte några regionala prioriteringar inom bredband. 
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9.2.8. Stödnivå 

Stödnivån i länet är anpassad till de regionala förutsättningarna utifrån gemensamma riktlinjer som 
tagits fram av Jordbruksverket. Samma stödnivå används för alla projekt som beviljas stöd inom lä-
net. Följande faktorer har vägts samman:  

 bredbandsnätens storlek, som utgår från antal personer per kvadratkilometer i länets olika 
kommuner, 

 markförhållanden, som speglas av andelen åkermark, betesmark, skog inklusive berg, my-
rar, mossar och liknande svåra marker samt andelen sjöar och vattendrag i länet.  

 historiska kostnader för bredbandsinvesteringar under åren 2010-2013 hämtade från bred-
bandsstödet i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Riktlinjen syftar till att den privata insat-
sen i genomsnitt ska vara likvärdig kostnaden för en uppkoppling i tätort.  

 tillgång till marknadsaktörer i länet och vilka affärsmodeller de erbjuder. Brist på aktiva 
marknadsaktörer kan motivera en högre stödnivå.  

I Jönköpings län är procentsatsen för stöd 60 procent. En och samma stödprocent tillämpas i alla 

bredbandsprojekt inom länet. Det grundas huvudsakligen på att 12 av 13 kommuner har en befolk-

ningstäthet på fler än 15 personer per kvadratkilometer samt att 80 procent av länet består av skog 

(inklusive berg, myrar, mossar och liknande marker). Enligt SCB är befolkningstätheten i Jönkö-

pings län 33 invånare per kvadratkilometer, vilket är något högre än befolkningstätheten i riket som 

är 23,9 invånare per kvadratkilometer. Se bilaga 35 Stödprocent för bredband. 

 

Utifrån analyser från avslutade projekt från landsbygdsprogrammet 2007-2013, anses 60 procent 

vara en skälig stödnivå för att kostnaden per fastighet ska vara rimlig samt för att kostnadseffektiva 

projekt ska gynnas. Den privata insatsen beräknas bli mellan 15 000 och 25 000 kronor med en 

stödnivå på 60 procent. Flera projekt under programperioden 2007-2013 har blivit billigare än be-

räknat. Länsstyrelsen i Jönköpings län hade ett högt söktryck under 2013 vilket resulterade i att de 

tilldelade medlen inte räckt till de ansökningar som var berättigade till stöd. Under 2015 har sökt-

rycket på bredband ökat ytterligare och Länsstyrelsen ser att söktrycket kommer att överstiga tillde-

lade medel även för programperioden 2014-2020. Detta har sammantaget medfört att en sänkning 

av stödandelen har ansetts lämplig, vilket även kan möjliggöra att fler projekt kan ta del av stöd-

medlen. Länsstyrelsen i Jönköpings län väljer därför att sänka stödandelen till 60 procent jämfört 

med tidigare programperiod då den maximala stödandelen varit 75 procent inklusive stödmedel från 

Post- och telestyrelsen. Se även uträkning av stödandel för bredband i bilaga 35. För att nå en hög 

anslutningsgrad i Jönköpings län är det av stor vikt att kostnaden per fastighet ska vara rimlig och 

likvärdig kostnaden för uppkoppling i tätorter. 

 

Länsstyrelsen bedömer att tillgången till aktiva marknadsaktörer är god för fortsatt bredbandsut-

byggnad. Länsstyrelsen i Jönköpings län har sett ett stort engagemang från byalagen och andra aktö-

rer så som kommunala bolag genom att antalet asökningar ökat markant jämfört med tidigare pro-

gramperiod. Det kan bland annat förklaras av att länets kommuner har eller arbetar med att ta fram 

en bredbandsstrategi samt att de flesta har tillsatt en kommunal bredbandskoordinator. De främsta 

aktörerna inom länet är stadsnät och bredbandsföreningar. Det finns en tydlig variation inom länet 

på hur kommunerna har valt att hantera bredbandsfrågan. Det har resulterat i att ett flertal olika af-

färsmodeller används, vilket kan innebära utmaningar för regional samordning något som i framti-

den kan påverka tillgången på marknadsaktörer. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter. Högsta stödbelopp är 10 miljoner euro per projekt.  
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9.2.9. Koppling till andra mål  

Målen i landsbygdsprogrammet för miljö och anpassning till och minskning av klimatförändringar 

gynnas av utbyggd digital infrastruktur för effektivare arbete med information och insatser med di-

rekt koppling till miljö och klimat. Målet om att alla åtgärder ska bidra till kunskapsöverföring och 

innovation främjas av att lokal samverkan för kunskapsutbyte och innovativa lösningar gynnas i ur-

valet av projekt. 

 

Denna delåtgärd bidrar också till synergier med insatser för ökad konkurrenskraft inom jordbruket 

genom att tillfredsställa behovet av digital infrastruktur. Lösningar som möter behovet av ökad 

samordning mellan olika organisationer, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, uppstart inom nya 

branscher utan platsbundenhet på landsbygden, attraktivt boende och ökad service på landsbygden 

möjliggörs. Dessa behov har identifierats i länet kopplat till prioritering 1 och 6 inom landsbygds-

programmet. Prioritering 6 inom landsbygdsprogrammet rör bland annat företagande på landsbyg-

den vilket är relevant också för havs- och fiskeriprogrammets mål.  

 

Stöd till bredband inom landsbygdsprogrammet har även kopplingar till programmet för regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) för Småland och Öarna som planerar att fördela 10 procent av pro-

grammets pengar till att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik. Bredbandsatsningar inom landsbygdsprogrammet ska genomföras i nära 

samarbete med ERUF och handlingsplanen för bredband och infrastruktur inom Regional Digital 

Agenda för Jönköpings län. Samverkan ska ske med verksamhetsgrupper för Lokalt ledd utveckling 

och satsningar inom den lokala ekonomin. 

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på lands-

bygden  
 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i service och fritid. Det 

gäller då idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Sametinget har egen handlingsplan.  

9.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i service och fritid 

ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att 

någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.4). Syftet med stödet är att skapa och be-

hålla service på landsbygden. Det kan vara kommersiell och viss offentlig service, servicepunkter 

där flera olika typer av service finns samlat, men också investeringar för att skapa bra möjlighet-

er för idrott och fritid samt samlingslokaler, vilket gynnar både boende och besökare (fokusområde 

6b). 

9.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Syftet med delåtgärden är att gynna lokal service för landsbygdsbefolkningen genom investeringar 

som är till allmän nytta. För att bibehålla en levande landsbygd ska stöd inom denna delåtgärd bidra 

till utvecklingen av lokal service för landsbygdsbefolkningen.   
 
Inom delåtgärden finns det ett flertal möjliga insatser att söka stöd för. Insatser som kan beviljas 
stöd ska tillgodose landsbygdsbefolkningen och besökande med lokal service eller möjligheter till en 
attraktiv fritid. Det kan vara utveckling av dagligvaruhandel och drivmedelsanläggningar eller verk-
samheter som erbjuder mat kombinerat med annan verksamhet. Ytterligare exempel på stöd som 
kan sökas inom åtgärden kan vara system för att underlätta för gemensam pendling eller andra me-
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toder för utveckling av logistik och distribution för att öka utbudet av service. Stöd kan även sökas 
för investeringar för idrotts- och fritidsverksamhet samt samlingslokaler.  
 
Inom Jönköpings län prioriteras särskilt samverkanslösningar mellan olika aktörer, så som mellan 
kommersiell och offentlig service, service där exempelvis en dagligvaruhandel utökar serviceutbudet 
för landsbygdsbefolkningen alternativt samarbete mellan olika verksamheter för synergieffekter. För 
att bevara länets befintliga natur- och kulturmiljöer, samt för att nyttja redan befintliga besöksmål 
och rekreationsplatser prioriteras investeringar i områden där det finns ett natur- eller kulturvärde. 

9.3.3. Målbild 

Bra förutsättningar ger lokal utveckling. 

 9.3.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

9.3.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Beslutsomgångar och urval av ansökningar för investeringar i kommersiell och viss of-

fentlig service 

Inom detta insatsområde räknar Länsstyrelsen endast med ett fåtal ansökningar per kvartal. Daglig-

varubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden är prioriterade i Jönköpings län. Det är an-

geläget att behålla den service som de erbjuder på landsbygden. Handläggningstiden beräknas bli 

kortare genom att ärendena handläggs löpande. Beslutsomgångar kommer därför inte att användas 

för detta insatsområde. Kravet för ansökningarna är att de ska uppnå minst 200 poäng för urvalskri-

terierna. På detta sätt säkerställs ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. 

 
Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-
ifrån nedanstående urvalskriterier. Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan 
ska kunna prioriteras. Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.Budgeten för insatsområdet är 
öppen. Det innebär att ansökningar som uppfyller villkoren samt får poäng över lägsta poängnivå 
för urvalskriterier kan beviljas stöd.   Mer information om stödet och tidpunkter för handläggning 
finns på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se.  

Beslutsomgångar och urval av ansökningar för investeringar i idrotts- och fritidsanlägg-

ningar samt samlingslokaler 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer att genomföra detta genom två ansök-

ningsperioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
http://www.framtidenslandsbygd.se/
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En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumetför ansökansperioden prövar Länsstyrelsen 

alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten för åtgärden 

kommer att fördelas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016. 

  

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång. Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar 
som uppfyller villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier 
kan beviljas stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget.  

 Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 4. Det finns 
ett identifierat regionalt behov av projektet avgörande. Om ansökningar fortfarande behöver särskiljas 
ges den först inkomna ansökan förtur. 

9.3.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b) 

Urvalskriterierna används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 24 finns bedömningsgrunder för kapitel 9.3. 

Nationella och regionala urvalskriterier för investeringar i kommersiell och viss offentlig 

service 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrund se bilaga 24 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 

ett nationellt miljömål. 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för frilufts-

politiken. 

10 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och be-

höver spridas mer. 

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och 

är bland de första inom området.  

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

15 

3. Den som söker har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för investe-

ringen. 

2 poäng: Den som söker stöd har  god erfarenhet och kun-

skap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet 

och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

20 
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Nationella och regionala urvalskriterier för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 

samt samlingslokaler 

9.3.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.3.8. Stödnivå 

Stödnivå för investeringar i kommersiell service  

1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om det inte finns särskilda skäl enligt punkt 
två. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de stödberättigande utgifterna är mindre 
än 50 000 kronor.       
 

4. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av projektet. 

+ 2 poäng: Investeringen innebär diversifiering av verk-

samheten.   

+ 2 poäng: Investeringen ökar serviceutbudet. 

+ 1 poäng:  Investeringen görs i mikroföretag.   

40 

 

5. Investeringen har 

tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskriv-

ning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning 

och tydliga mål också har effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 24 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och kli-

matmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 

ett nationellt miljömål. 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för frilufts-

politiken. 

10 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster el-

ler arbetsmetoder 

(innovation). 

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och be-

höver spridas mer. 

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och 

är bland de första inom området.  

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

15 

3. Den som söker har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för investe-

ringen. 

2 poäng: Den som söker stöd har  god erfarenhet och kun-

skap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet 

och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

20 

4. Det finns ett identifie-

rat regionalt behov 

av projektet. 

+ 1 poäng: Insatsen utökar aktivitetsutbudet på landsbyg-

den. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att fler idrotter kan sam-

nyttja anläggningen. 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft. 

+ 1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 

+ 1 poäng: Investeringen görs för en möteslokal på orten 

+ 1 poäng:  Investeringen görs i mikroföretag.   

40 

 

5. Investeringen har 

tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskriv-

ning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning 

och tydliga mål också har effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 
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2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna nedan är uppfyllda, 
vilket ses som särskilda skäl. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de stödberätti-
gande utgifterna är mindre än 30 000 kronor. 
 

a) investeringar i förbättrad tillgänglighet 
b) investering vid nystart av nedlagd butik som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlings-

plan utifrån de regionala serviceprogrammen. 
c) försäljningsstället för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt är högt prioriterad i länssty-

relsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen. 
d) investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat. En ersättningsinvestering för 

kyl och frysutrustning ges dock inte 90 procent i stöd om den inte kan motiveras utifrån 
någon annan av punkterna a-c ovan. 

 
I Jönköpings län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan 
sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller 
per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse19 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stödnivå för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter för övriga investeringar, som samlingslokaler, 
anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättningar. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med 
mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter för dessa övriga investeringar. 
 
I Jönköpings län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan 
sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller 
per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse20 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

9.3.9. Koppling till andra mål 

Investeringar i småskalig infrastruktur kan ge ökad anslutning till andra stöd och ersättningar  samt 

koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 projekt och mål inom havs- och fiskeriprogrammet, socialfonden och regionalfonden, 

 länets Regionala serviceprogram, 

 andra investeringar och insatser inom landsbygdsprogrammet. 

                                                      
19 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
20 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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9.4. Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation 

och turism samt för turistinformation  
 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur för rekreat-

ion och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan.  

9.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar ges där den ge-

mensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera 

investeringen (delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjlig-

heter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism (fokusområde 6b). 

9.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Inom denna åtgärd kan stöd sökas för investeringar som är fria för allmänheten att använda. Uti-

från landsbygdens resurser och förutsättningar kan stöd sökas för rekreation och förbättring av 

möjligheter för turism. Exempel på stöd som går att söka är olika former av infrastruktur så som 

leder för vandring, kanot eller cykel, bad- och lekplatser. Exempel på turistinformation är broschy-

rer eller skyltar för att locka turister till det aktuella området.  

 

Jönköpings län är det fjärde största resmålet inom Sverige för affärsresor och det finns väl etable-

rade besöksmål för turism och friluftsliv. I och med den ökade urbaniseringen i landet ses även 

trender på ökad naturturism. Ett av de väl etablerade besöksmålen i Jönköpings län är Visingsö, här 

finns rika möjligheter till rekreation, natur- och kulturupplevelser.  

9.4.3. Målbild 

Bra förutsättningar ger lokal utveckling. 

9.4.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

9.4.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer att genomföra detta genom två ansök-

ningsperioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webb-

platwww.framtidenslandsbygd.se.  

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/


 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 102 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer att för-

delas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016. 

  

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel. Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det 
innebär att ansökningar som uppfyller villkoren för stödet och som får poäng över lägsta po-
ängnivå för urvalskriterier kan beviljas stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa års budget.   

 Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 4. Det finns 
ett identifierat regionalt behov av projektet avgörande. Om ansökningar fortfarande behöver särskiljas 
ges den först inkomna ansökan förtur. 

 

9.4.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 25 finns bedömningsgrunder för kapitel 9.4. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier med 

regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning, bedömningsgrunder se bilaga 25 

 

Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla nat-

ionella miljö- och 

klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 

ett nationellt miljömål.  

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspo-

litiken. 

10 

2. Investeringen bidrar 

till införandet av nya 

produkter, tjänster 

eller arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och be-

höver spridas mer. 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är 

bland de första inom branschen. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

15 

3. Den som söker har 

kunskap, kompe-

tens och genomfö-

randekapacitet för 

investeringen. 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kun-

skap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet 

och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning.  

20 
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9.4.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.4.8. Stödnivå 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-

ter. 

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse21 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

Stöd för röjning och skyltning till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskost-

nad: 

 

Ersättningsnivå 

950 kronor per 100 meter i skog som behöver röjas 

600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas 

100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar eller andra ytor 

där det enda som krävs är skyltning.  

9.4.9. Koppling till andra mål 

Investeringar i småskalig infrastruktur kan ge ökad anslutning till andra stöd och ersättningar  samt 

koppla till andra nationella och regionala mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 projekt och mål inom havs- och fiskeriprogrammet, socialfonden och regionalfonden. 

 Länets Regionala serviceprogram. 

 Andra investeringar och insatser inom landsbygdsprogrammet. 

9.5. Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö 
Förutom länsstyrelsen finns det fler myndigheter som handlägger stöd till utveckling av natur- och 

kulturmiljö. Det är Sametinget och Jordbruksverket. Varje myndighet har sin egen handlingsplan. 

                                                      
21 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

4. Det finns ett identifi-

erat regionalt be-

hov av investering-

en. 

+3 poäng:  Investeringen utvecklar bygden som besöksmål.   

+ 2 poäng:  Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 

 

40 

 

5. Investeringen har 

tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning 

där tydliga mål med investeringen finns angivna. 

5 poäng; Sökande som utöver en relevant målbeskrivning 

och tydliga mål också har effektmål beskrivna. 

15 

Summa viktning  100 
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9.5.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd ges till investeringar där den ge-

mensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera 

investeringen (delåtgärd 7.6). Syftet med stödet är att bevara och utveckla de värden som är för-

knippade med olika geografiska områdens attraktivetet. Eftersom stödet bidrar både till lokal ut-

veckling och att nå nationella miljökvalitetsmål bidrar åtgärden också till kollektiva nyttigheter (fo-

kusområde 6b).  

 

I delåtgärd 7.6 finns också 4 miljöinvesteringar. Du hittar dem i kapitel 7. Det beror på att det finns 

miljöinvesteringar även i delåtgärd 4.4 och vi har valt att samla alla miljöinvesteringar i samma kapi-

tel. 

9.5.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Natur- och kulturmiljöer är en viktig del av Jönköpings läns historia och vittnar om våra förfäders 
arbete med att bruka jorden. Detta arbete har skapat kulturspår som även är värdefulla miljöer för 
många växt- och djurarter, till exempel odlingsrösen, hamlade träd och hävdade ängs- och betes-
marker. Drygt 1 500 arter, nästan åtta procent, av de arter som helt eller delvis är knutna till od-
lingslandskapet finns med på den svenska rödlistan för hotade och missgynnade arter22. För att 
hejda förlusten av biologisk mångfald och vända den negativa utvecklingen krävs fortsatt skötsel 
och restaurering av natur- och kulturmiljöer odlingslandskapet. Inventeringar har ökat kunskapslä-
get om naturtyper och arter och det finns numera ett bra underlag att utgå ifrån när det gäller priori-
tering av trakter för restaurering. För att värna om de traditionella hantverken är det viktigt att an-
vända rätt metoder och material vid restaurering och underhåll.  
 
Jönköpings län har en rik natur- och kulturmiljö som Länsstyrelsen arbetar för att bevara och åter-
ställa. I länet finns exempelvis Visingsö som har ett riksintresse gällande friluftsliv, natur- och kul-
turmiljö. Med sina fysiska lämningar visar ön på en rik historia och här finns möjligheter till rekreat-
ion samt natur- och kulturupplevelser. Trä- och Möbelindustrins historia påverkar dagens utveckl-
ing inom möbelindustrin positivt. Industrins byggnader är till exempel med i länets kulturmiljöpro-
fil. Kulturreservaten Åsens by i Aneby kommun och Högarp i Vetlanda kommun är restaurerade 
miljöer både vad gäller bebyggelse och kulturlandskap. Båda byarna har befintliga vandringsleder 
och möjlighet att utveckla dessa finns. Ytterligare exempel är Linneryd, ett Natura-2000 område 
med värdefull naturmiljö och vandringsleder för allmänheten. Östra Vätterbranterna är ett biosfär-
område som både har höga biologiska värden och höga kulturhistoriska värden. Biosfärområdet har 
fått sina säregna värden bland annat tack vare den varierande topografin och människans odlande 
av marken. I övre Emådalen, i den sydöstra delen av länet, finns höga natur- och kulturvärden och 
omfattar bland annat Högarps by. Skiröbygden är en annan trakt i områden som med sin rika artri-
kedom har påverkats av Emåns historiska funktion som spridningsväg för arter. Emån har även 
fungerat som ett viktigt nav för människans etablering i området dels som en viktig källa till vatten 
men även för etablering av industrier och andra näringar. 
 

Syftet med stödet är att ge stöd till aktiviteter och investeringar som är kopplade till underhåll, beva-

rande och restaurering av natur- och kulturmiljö i bygder, på landsbygden samt områden med höga 

natur- och kulturmiljöer. Stöd ges exempelvis till investeringar i byggnader, inklusive överlopps-

byggnader, kulturmiljöer, muséer samt för att öka tillgängligheten för allmänheten genom utsikts-

torn, skyltar och röjning. Det går även att söka stöd för projekt som syftar till att bevara och ut-

veckla immateriellt kulturarv, exempelvis bevarande av historia, seder och hantverkskunnande.  

 

I Jönköpings län prioriteras särskilt de insatser som bidrar till bevarande, användning och utveckling 

av områden som har både höga kultur- och naturvärden. Insatser som innebär möjligheter till re-

                                                      
22 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/rodlistan/  

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/rodlistan/
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kreation ges också hög prioritet i länet, det vill säga insatser som vårdar höga natur- och kulturvär-

den och samtidigt ger möjlighet till rekreation för allmänheten. Insatserna ska även bidra till att nå 

många av miljömålen, bland annat Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar 

och vattendrag och Myllrande våtmarker.  

 

Investeringsstödet kan sökas av organisationer och föreningar, företag inkluderat jordbruksföretag 

samt myndigheter på lokal-, regional- och nationell nivå. 

9.5.3. Målbild 

Attraktiva områden på landsbygden. 

9.5.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

9.5.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

En beslutsomgång består av följande tre delar:  

 Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in, 

 handläggning och komplettering och, 

 beslutstillfälle – tidpunkt då Länsstyrelsen beslutar om stöd. 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 

måluppfyllelse i denna åtgärd. Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande, men be-

slutas vid separata beslutstillfällen. Länsstyrelsen kommer att genomföra detta genom två ansök-

ningsperioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.framtidenslandsbygd.se.  

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna sista datumet för ansökningsperioden. 

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor 

enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden prövar Länsstyrel-

sen alla kompletta ansökningar som kommit in.  

 

Under 2016 planeras ca 50 procent av totalt tilldelad budget att fördelas. Budgeten kommer  att 

fördelas till de ärenden som är inkomna under 2015 och 2016.  

 

Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-

ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 

ansökningar enligt följande:  

 Ansökningar med minst 200 poäng från urvalskriterierna kan beviljas stöd i respektive be-
slutsomgång i mån av tillgång till medel.  

 Budgeten för insatsområdet är öppen på årsbasis. Det innebär att ansökningar som uppfyller 
villkoren för stödet och som får poäng över lägsta poängnivå för urvalskriterier kan beviljas 
stöd. 

 De ansökningar som godkänns i en beslutsomgång och som överskrider årets budgetram 
kommer att belasta nästkommande års budget. Kommande års budget kommer att justeras i 
motsvarande grad nedåt. 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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 Eventuella pengar som inte förbrukas av årsbudgeten förs över till nästa årsbudget..   

 Ansökningar med mindre än 200 poäng avslås.  

 Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 

 För ansökningar med lika poäng blir de högst uppnådda poängen i urvalskriterium 4. Det finns 
ett identifierat regionalt behov av projektet avgörande. Om ansökningar fortfarande behöver särskiljas 
ges den först inkomna ansökan förtur. 

9.5.6. Urvalskriterier  

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b) 

 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 26 finns bedömningsgrunder för kapitel 9.5. 

Nationella och regionala urvalskriterier för utveckling av natur- och kulturmiljöer 

 

Nationella och regionala urvalskriterier för utveckling av kulturhistoriska byggnader 

Nationella urvalskriterier med region-

alt anpassat kriterium 

Poängsättning,  bedömningagrunder se bilaga 26 

 

Viktning 

1. Investeringen/åtgärden bi-

drar till att uppfylla nation-

ella miljö- och klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åt-

minstone 1 nationellt miljömål.  

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lös-

ning.  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljö-

målen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 

friluftspolitiken.  

25 

2. Investeringen/åtgärden bi-

drar till införandet av nya 

produkter, tjänster eller ar-

betsmetoder (innovation). 

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept 

som är nytt för området.  

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt kon-

cept. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

10 

3. Den som söker har kunskap, 

kompetens och genomfö-

randekapacitet för investe-

ringen/åtgärden. 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och 

kunskap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfa-

renhet och har visat goda resultat från liknande verk-

samhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslös-

ning.  

15 

4. Det finns ett identifierat reg-

ionalt behov av investering-

en. 

3 poäng: Investeringen utvecklar bygden som be-

söksmål. 

5 poäng: Investeringen bidrar till att nå regionala mål 

och strategier. 

40 

 

5. Investeringen/åtgärden har 

tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbe-

skrivning där tydliga mål finns angivna. 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbe-

skrivning och tydliga mål också har effektmål be-

skrivna. 

10 

Summa viktning  100 

Nationella urvalskriterier med region-

alt anpassat kriterium 

Poängsättning,  bedömningagrunder se bilaga 26 Viktning 

 

1. Investeringen/åtgärden bi-

drar till att uppfylla nation-

ella miljö- och klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åt-

minstone 1 nationellt miljömål.  

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lös-

ning.  

25 
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9.5.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Jönköpings län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

9.5.8. Stödnivå 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande. Om offent-

lig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt of-

fentligt stöd.  

 

Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastighet-

en där insatsen görs.  

 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse23 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

                                                      
23 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljö-

målen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 

friluftspolitiken.  

2. Investeringen/åtgärden bi-

drar till införandet av nya 

produkter, tjänster eller ar-

betsmetoder (innovation). 

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept 

som är nytt för området.  

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt kon-

cept. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

10 

3. Den som söker har kunskap, 

kompetens och genomfö-

randekapacitet för investe-

ringen/åtgärden. 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och 

kunskap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfa-

renhet och har visat goda resultat från liknande verk-

samhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslös-

ning.  

15 

4. Det finns ett identifierat reg-

ionalt behov av investering-

en. 

2-3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara,  re-

staurera eller utveckla  kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader  

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller utvecklar 

traditionell och lokal kunskap. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

40 

 

5. Investeringen/åtgärden har 

tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbe-

skrivning där tydliga mål finns angivna. 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbe-

skrivning och tydliga mål också har effektmål be-

skrivna. 

10 

Summa viktning  100 
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9.5.9. Koppling till andra mål 

Investeringar för stöd till utveckling, utredningar och restaurering av natur- och kulturmiljöer kan 

koppla till andra mål. Som exempel kan följande nämnas: 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8), 

 Plan för grön infrastruktur (Arbetas fram under 2015/2016), 

 Kulturmiljöprofil, 

 Åtgärdsprogram för hotade arter, 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18). 
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10. SAMARBETE 
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett 

samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna 

finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över 

längre tid på en landsbygd som präglas av problem som är en följd av glesa strukturer. Landsbygden 

kan inte erbjuda samma stödjande förutsättningar till företag och befolkning som i mer tätbefolkade 

områden. Syftet är också att samarbeta transnationellt, inte minst i projekt enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning24 och Östersjöstrategin. Projekten ska genomföras som helt nya samar-

betsprojekt eller genom att pågående projekt samordnas för att nå synergieffekter. Det finns också 

samarbetsprojekt som är kopplade till det europeiska innovationspartnerskapet, EIP.  

Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom samarbeten. Det är länsstyrelserna, Jord-

bruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen samt Tillväxtverket. Varje myndighet har sin egen hand-

lingsplan.  

10.1. Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb 

10.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd är till för att utveckla pro-

dukter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten 

och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlighet för 

jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge möjligheter till in-

komster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små företag startas, att företag utvecklas 

och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas (delåtgärd 16.2, 16.9 fokusområde 6a).  

 

10.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

I Jönköpings län finns en lång företagartradition och ett stort antal företagare. Det finns en tradit-
ion av samverkan mellan företag i Jönköpings län. Länsstyrelsen anser att samverkan kan breddas 
till att involvera även fler aktörer.  
 
Enligt forskning som gjorts på Internationella högskolan i Jönköping framgår det att de flesta 
kommuner i Jönköpings län har en lägre andel nyföretagande givet kommunernas egenskaper 
(mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur och arbetslöshet).  
 
Genom att verka för goda möjligheter för företagare på landsbygden, samt att öka mångfalden i nä-
ringslivsstrukturen, kan länet bli levande och utvecklas till sin fulla potential. Företagen på lands-
bygden i Jönköpings län har många olika inriktningar. Samverkansprojekt både regionalt, nationellt 
och transnationellt ska skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag på 
landsbygden.  
 

Särskilt prioriterade kommer nedanstående samarbetsprojekt att vara: 

                                                      
24 Artikel 89 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 
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 Samarbetsprojekt som skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag 
på landsbygden.   

 Samarbetsprojekt som har stor betydelse för att öka sysselsättning på landsbygden.    

 Samverkansprojekt som är länsöverskridande alternativt samarbeten mellan forskning och 
näringslivet i länet.  

 

10.1.3. Målbild 

Ett konkurrenskraftigtoch kunskapsintesivt näringsliv genom samarbeten och pilotprojekt. 
 

10.1.4. Mål 

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål. 

 

10.1.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

 
Inom stödet till samarbeten för att skapa nya jobb kommer Länsstyrelsen att tillämpa utlysningar. 
Utlysningarna kommer att äga rum vid fyra tillfällen under programperioden, till dess att budgeten 
tar slut. Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga ef-
fekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  

 

Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Ansökan ska nå 

minst 200 poäng i urvalskriterierna för att kunna beviljas stöd. Ju högre summa poäng, desto högre 

möjlighet till stöd. De ansökningar med högst poäng i urvalskriterierna kommer att ges stöd utifrån 

avsatt budget. Ansökningar som inte når miniminivån 200 poäng kommer att avslås. För att en an-

sökan ska kunna ges stöd ska minst två urvalskriterier ge poäng.  Budgeten för utlysningen avgör 

hur många ansökningar som kan beviljas stöd. 
 

Senast andra kvartalet 2016 kommer Länsstyrelsen att ha en utlysning. Utlysningen syftar till att ut-
veckla samarbetet kring näringslivet på landsbygden utanför jordbrukssektorn.  

10.1.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärderna 16.2, 16.9, fokusområde 6a) 

 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-

lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-

der ansökan poängsätts. I bilaga 27 finns bedömningsgrunder för kapitel 10.1. 

 

Nationella urvalskriterier  
Nationella urvalskriterier Poängsättning,  bedömningagrunder se bilaga 27   Viktning 

1. Projektet har en 

bra samman-

sättning 

 

+2 poäng: Minst en av aktörerna är inte en offentlig 

aktör  

+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera 

nya former av samarbeten  

  35 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Regionala urvalskriterier 

Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

 

10.1.7. Stödnivå 
Inom delåtgärd 16.2 fokusområde 6a gäller följande: 

Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter för projekt som syftar till utveckling av produk-

ter, processer och tekniker som syftar till att stärka konkurrenskraften för de små företagen i livs-

medelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. 

 

Det här gäller för övriga projekt inom delåtgärd 16.2 samt för samtliga projekt inom delåt-

gärd 16.9 inom fokusområde 6a. 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.    

 

Det här gäller för samtliga projekt inom delåtgärderna 16.2 och 16.9 inom fokusområde 6a. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-

ter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till ansökningar 

om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse25 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.  

 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar  

 milersättning för resor, 30 kronor per mil 

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  

 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild 

firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stöd-

mottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmot-

tagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag be-

                                                      
25 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

2. Projektet uppfyll-

ler identifierade 

behov 

1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla identifierade 

behov 

3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att uppfylla 

identifierade behov  

5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att 

uppfylla identifierade behov 

  40 

3. Det finns en tyd-

lig och relevant 

målgrupp för 

projektet 

+2 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant 

målgrupp 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller nä-

ring 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och 

klimatmål 

+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta 

och till miljö- och klimatmål 

  25 

Summa viktning    100 
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traktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs 

av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

 

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 

tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 

men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.  

 

10.1.8 Koppling till andra mål  

Inom stödet till samarbeten för att skapa nya jobb finns synergier med andra fonder. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har ett nära samarbete med Region Jönköpings län och har löpande samverkansträf-

far för fondsamverkan i länet. Genom Länsstyrelsens nära samarbete med Region Jönköpings län 

tar Länsstyrelsen hänsyn till Region Jönköpings läns Regionala utvecklingsstrategi (RUS). Under 

styrgruppsmöten och partnerskapsmöten för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet diskuteras aktuella projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, 

regionalfonden och socialfonden också löpande. Inom Regionalfondens område Småland och öar-

na satsas medel bland annat på att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, stärka forsk-

ning, teknisk utveckling och innovatio, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla 

sektorer samt på att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kom-

munikationsteknik.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har informations- och kunskapsutbyte med andra europeiska länders 
myndigheter. Exempelvis finns LIFE-projekt med internationell samverkan inom länet.  

10.2. Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk 

samt inom livsmedelskedjan 

 

10.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Syftet med stödet är att genom samar-

bete korta kedjan mellan jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och konsument och att också 

kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden (delåtgärd 16.4 fokusområde 3a). 

10.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Jönköpings län har i förhållande till antalet jordbruks- och trädgårdsföretag få förädlingsföretag. In-

tresset för småskalig förädling har dock ökat under senare tid. Intresse har bland annat visats för att 

utveckla en gastronomisk region  i biosfärområdet Östra Vätterbranterna, samt för att utveckla lä-

nets lokala produkter så att de är möjliga att kvalitetsmärka enligt EU:s kvalitetsbeteckningar. Under 

år 2013 fanns det 81 produktions- och processanläggningar som arbetar med förädling av exempel-

vis ost, chark, grönsaker, fiskprodukter, bröd och olja.  

 

Utmaningar som förädlingsföretag i dagsläget upplever är bland annat att det är svårt att finna start-

kapital. I takt med att allt fler lanthandlare och andra servicepunkter på landsbygden försvinner för-

svåras distributionen av förädlade produkter. Mindre förädlingsföretag upplever också utmaningar i 

hur de på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna skicka sina produkter till butiker och restauranger.  
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Inom tillverkningsbranschen är cirka 85 procent av företagarna män i Jönköpings län. Det finns 

även svårigheter i att inkludera nyanlända svenskar och unga inom branschen. Det finns därmed ett 

behov i Jönköpings län att inkludera grupperna kvinnor, unga samt nyanlända svenskar för att 

kunna ta tillvaka på kunnandet och potentialen som dessa grupper besitter.  

 

Särskilt prioriterade kommer nedanstående samarbetsprojekt att vara: 

 Samarbetsprojekt som verkar för att underlätta logistik för förädlingsföretag/producenter 
av jordbruksprodukter.  

 Samarbetsprojekt som verkar för att öka kompetensen kring förädlingskedjan och som le-
der till att kunskap om förädlingprocessen förs vidare.  

 Samarbetsprojekt som verkar för inkludering av nysvenskar, ungdomar samt kvinnor, vilka 
är underrepresenterade inom branschen.  

 

10.2.3. Målbild 

Mer lokala produkter och närmare till konsument. 
 

10.2.4. Mål   

För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska indikatorer som 

EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har beräknats av Jordbruksverket utifrån 

bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar 

som budgeten. EU:s indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål. 

 

10.2.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Inom stödet till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskjedjan  kommer 
Länsstyrelsen att tillämpa utlysningar. Utlysningarna kommer att äga rum vid fyra tillfällen under 
programperioden, till dess att budgeten tar slut. Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot 
varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  

 

Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.framtidenslandsbygd.se. Ansökan ska nå 

minst 200 poäng i urvalskriterierna för att kunna beviljas stöd. Ju högre summa poäng, desto högre 

möjlighet till stöd. De ansökningar med högst poäng i urvalskriterierna kommer att ges stöd utifrån 

avsatt budget. Ansökningar som inte når miniminivån 200 poäng kommer att avslås. För att en an-

sökan ska kunna ges stöd ska minst två urvalskriterier ge poäng.  Budgeten för utlysningen avgör 

hur många ansökningar som kan beviljas stöd. 

 
Senast andra kvartalet 2016 kommer Länsstyrelsen att göra en utlysning som syftar till att främja 
samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter, och/eller mer försäljning av livsmedelspro-
dukter på den lokala marknaden och som gör att fler lokala livsmedelsprodukter säljs med kort le-
veranskedja. 

 

10.2.6. Urvalskriterier 

(Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig, dessa finns i hand-
lingsplanens bilagor. Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grun-
der ansökan poängsätts. I bilaga 28 finns bedömningsgrunder för kapitel 10.2. 

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Nationella urvalskriterier  

 

 

Regionala urvalskriterier 

Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

 

10.2.7. Stödnivå 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-

ter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till ansökningar 

om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse26 där det är 

tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 

000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningså-

ren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  
 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.  

 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar  

 milersättning för resor, 30 kronor per mil 

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  

 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild 

firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stöd-

mottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmot-

tagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag be-

                                                      
26 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

Nationella urvalskriterier Poängsättning,  bedömningagrunder se bilaga 28 Viktning 

1. Projektet har kunskap, 

kompetens och ge-

nomförande-kapacitet 

1 poäng: 3-5  jordbruksföretag ingår i samarbetet 

2 poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 

3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya for-

mer av samarbeten 

+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

35 

2. Projektet uppfyller 

identifierade behov 

1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas 

möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärpro-

ducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja pri-

märproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsme-

delskedjan 

40 

3. Det finns en tydlig och 

relevant målgrupp för 

projektet 

+2 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant mål-

grupp 

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 

+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till 

miljö- och klimatmål 

25 

Summa viktning  100 
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traktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs 

av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

 

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 

tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 

men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.  

 

10.2.8. Koppling till andra mål  

Inom stödet till samarbeten för att skapa nya jobb finns synergier med andra fonder. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har ett nära samarbete med Region Jönköpings län och har löpande samverkansträf-

far för fondsamverkan i länet. Genom Länsstyrelsens nära samarbete med Region Jönköpings län 

tar Länsstyrelsen hänsyn till Region Jönköpings läns Regionala utvecklingsstrategi (RUS). Under 

styrgruppsmöten och partnerskapsmöten för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet diskuteras aktuella projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, 

regionalfonden och socialfonden också löpande. Inom Regionalfondens område Småland och öar-

na satsas medel bland annat på att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, stärka forsk-

ning, teknisk utveckling och innovatio, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla 

sektorer samt på att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kom-

munikationsteknik.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har informations- och kunskapsutbyte med andra europeiska länders 
myndigheter. Exempelvis finns LIFE-projekt med internationell samverkan inom länet.  
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11. KOMMUNIKATION 

11.1. Kommunikationsplan 
Syftet med kommunikationsplanen är att kommunicera rätt information, på rätt sätt, i rätt tid, till 

rätt målgrupp samt fånga upp behov av kommunikationsinsatser under programmets gång. Planen 

hjälper till att hålla samman kommunikationen och är ett stöd för alla som arbetar med program-

men. Det finns nationella kommunikationsstrategier för programmen som Jordbruksverket ansva-

rar för. Länsstyrelsens regionala kommunikationsplan bygger på de nationella strategierna.  

11.1.1. Kommunikationsmål 

De regionala kommunikationsmålen relaterar till de kommunikationsmål, strategiska prioriteringar 

och budskap som finns på nationell nivå. Länets kommunikationsmål:  

 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

Kunskapsmål Målgrupperna ska känna till möjligheterna som finns i landsbygdsprogrammet och att 

det finns olika stöd och ersättningar att söka.  

Målgrupperna ska känna till var de hittar mer information om programmet samt veta 

vem som kan söka vad, när och hur. 

Stödsökande ska känna till vad som ingår i en korrekt ifylld ansökan om 

stöd/utbetalning.  

Målgrupperna ska få kunskap om resultatet av arbetet med landsbygdsprogrammet.  

Beteendemål Målgrupperna ska utnyttja möjligheterna med landsbygdsprogrammet, d v s söka stöd, 

ersättning eller information om landsbygdsprogrammet och därmed utveckla sin verk-

samhet och framtidens landsbygd. 

Vidareförmedlare och samarbetspartners ska förstå den egna rollen och se vinsterna 

med att samverka och sprida/samordna information om programmet. De ska kunna 

förklara hur man ansöker om stöd. 
Motivationsmål Målgrupperna ska känna sig motiverade att söka stöd från landsbygdsprogrammet i 

de fall det är aktuellt och därmed öka viljan att utveckla framtidens landsbygd.  

Attitydmål  Stöden och ersättningarna i landsbygdsprogrammet ska upplevas vara en bidragande 

faktor till landsbygdens utveckling.  

Stödsökande ska få en positiv erfarenhet av ansökningsprocessen och Länsstyrelsens 

handläggning av ansökan om stöd/utbetalning. Informationen om stödmöjligheterna 

ska upplevas lättillgänglig.   

Stödsökande ska förstå vad stöden och ersättningarna kan betyda för den egna verk-

samheten eller projektet, de ska förstå målen med programmet och att de genom sina 

idéer och sitt engagemang bidrar till att utveckla framtidens landsbygd. 

Målgrupperna ska känna att: Tillsammans utvecklar vi framtidens landsbygd! 
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Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020 

Kunskapsmål Målgrupperna ska känna till möjligheterna som finns i havs och fiskeriprogrammet och 

att det finns olika stöd att söka.  

Målgrupperna ska känna till var de hittar mer information om programmet och veta 

vem som kan söka vad, när och hur. 

Stödsökande ska känna till vad som ingår i en korrekt ifylld ansökan om 

stöd/utbetalning. 

Målgrupperna ska få kunskap om resultatet av arbetet med havs- och fiskeriprogram-

met. 

Beteendemål Målgrupperna ska utnyttja möjligheterna med programmet, d v s söka stöd eller in-

formation om havs- och fiskeriprogrammet och därmed utveckla sin verksamhet. 

Vidareförmedlare och samarbetspartners ska förstå den egna rollen och se vinsterna 

med att samverka och sprida/samordna information om programmet. De ska kunna 

förklara hur man ansöker om stöd. 

Motivationsmål Målgrupperna ska känna sig motiverade att söka stöd från havs- och fiskeriprogram-

met i de fall det är aktuellt. De ska förstå vad stöden kan betyda för den egna verk-

samheten eller projektet. 

Attitydmål  

 

Stöden och ersättningarna i havs- och fiskeriprogrammet ska upplevas bidra till utveckl-

ingen av en hållbar fiskerinäring samt till lokal miljönytta och utveckling i fiskeområden.  

Stödsökande ska få en positiv erfarenhet av ansökningsprocessen och Länsstyrelsens 

handläggning av ansökan om stöd/utbetalning. Informationen om stödmöjligheterna 

ska upplevas lättillgänglig.   

Stödsökande ska förstå vad stöden kan betyda för den egna verksamheten eller pro-

jektet, de ska förstå målen med programmet och att de genom sina idéer och sitt en-

gagemang bidrar till att utveckla framtidens fiskenäring.  

Målgrupperna ska känna att tillsammans utvecklar vi ett hållbart fiske och vattenbruk. 

 

11.1.2. Målgrupper och prioriterade målgrupper 

Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare, landsbygdsföretagare och andra 

aktörer på landsbygden. Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är yrkesfiskare, 

vattenbruksföretagare, företrädare för beredningsindustrin samt producentorganisationer. 

 

Kommunikation kommer att ske med personer och organisationer som kan söka stöd och ersätt-

ningar, vidareförmedlare, samarbetspartners, allmänheten samt medarbetare på Länsstyrelsen. 

Gruppen stödsökande är den huvudsakliga målgruppen.  

Specificering av den huvudsakliga målgruppen  

Stödsökande är personer/företag/organisationer som kan söka stöd och ersättningar och därmed 

skapa landsbygdsutveckling/hållbart fiske samt miljönyttor. 

 Lantbrukare, blivande lantbrukare, grupper av lantbrukare, animalieproducenter, växtodlare, 
energiproducenter 

 Lantbrukare som utökat sin verksamhet med andra näringar än lantbruk 

 Unga som vill starta ett lantbruksföretag 

 Yrkesmässiga trädgårdsföretagare 

 Småskaliga energiproducenter, mikroföretag inom skogsförädling 

 Turismföretagare 

 Hästföretagare 

 Små- och medelstora livsmedelsproducenter/ -förädlare 

 Livsmedelsaktörer på en lokal marknad, exempelvis lanthandlare, bensinstationer, hotell- och 
restaurangföretag 

 Gårdsbutiksinnehavare 
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 Övriga landsbygdsföretagare, med särskilt fokus på småföretagare, kvinnor som driver företag, 
företagare med utländsk bakgrund (Utländsk bakgrund har personer som är inrikes födda med 
två utrikes föräldrar eller personer som är födda utrikes) och unga företagare 

 Företagare som kan vara intresserade av att etablera sig på landsbygden 

 Rådgivare och banker 

 Brukare av mark (markägare och lantbrukare) 

 Nya grupper på landsbygden med intresse för miljö- och kulturmiljövård 

 Företagare/sammanslutningar av företagare 

 Fritids-/idrottsföreningar, hembygdsföreningar, lokala samhällsföreningar, byalag, bredbands-
föreningar, föreningar för främjande av ridning, cykling, natur- och friluftsliv 

 Branschorganisationer, producentorganisationer, paraplyorganisationer och intresseorganisat-
ioner 

 Personer som har tid och lust att engagera sig i ett projekt 

 Utflyttade stadsbor som valt att bo på landet 

 Kommuner 

 LAG 

 Befintliga eller potentiella yrkesfiskare 

 Vattenbruksföretagare 

 Företagare inom beredningsindustrin 

Vidareförmedlare och samarbetspartners  

Målgruppen vidareförmedlare är organisationer, företag, andra myndigheter, samarbetspartners, 

partnerskap och kommuner som hjälper Länsstyrelsen att förmedla information om programmen 

vidare till den huvudsakliga målgruppen. Vidareförmedlare är också viktiga för att sprida kunskap 

om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter, både till stödsökande och till en bredare 

allmänhet. Denna målgrupp är avgörande för att rätt information om programmet ska komma ut till 

rätt målgrupper i rätt tid. Information får ibland större genomslag om den förmedlas av organisat-

ioner eller personer som mottagaren redan känner till och har förtroende för. Det är särskilt viktigt 

att bygga relationer med vidareförmedlare som kan hjälpa till att nå de prioriterade målgrupperna.   

 

Samarbetspartners är myndigheter och organisationer som ansvarar för andra program, fonder och 

strategier som riktar sig till landsbygden. Genom att dra nytta av varandras nätverk och informat-

ionskanaler, samordna budskap och informationsinsatser skapas en effektivare informationssprid-

ning. Det regionala partnerskapet har funktionen både som samarbetspartners och vidareför-

medlare. 

För att vidareförmedlare och samarbetspartner enkelt ska kunna sprida information om program-

men vidare, bör de ha en fördjupad kunskap om programmens mål, möjligheter och effekter samt 

kunskap om hur innovation ska genomsyra landsbygdsprogrammet och kunskap om hur hållbarhet 

ska genomsyra havs- och fiskeriprogrammet.  

Allmänheten  

Denna målgrupp består av boende, möjliga inflyttare, besökare, skattebetalare och konsumenter i 

Jönköpings län. Att nå ut med information om programmen och vad vi uppnår med vår budget för 

programmen är viktigt för att få fler att se möjligheterna på landsbygden, nå nya målgrupper som 

söker stöd samt stärka bilden av Länsstyrelsen och arbetet med landsbygdsutveckling och regional 

utveckling. Det kan också skapa förståelse för varför det finns ett landsbygds- och havs- och fiske-

riprogram och EU:s roll för programmen. Det är ofta svårt och kostsamt att använda kanaler 
som når en stor del av allmänheten på samma gång. Genom riktade kommunikationsinsatser 
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till journalister, beslutsfattare och opinionsbildare på regional och lokal nivå finns möjlighet att 
nå allmänheten. 

Interna målgrupper 

Medarbetare och chefer på Länsstyrelsen som arbetar direkt med programmen eller med frågor 

som ligger nära målen i programmen. En aktiv internkommunikation behövs för att skapa delaktig-

het, undvika motstridiga budskap och få större spridning och effekt av de externa kommunikations-

insatserna.  

Prioriterade målgrupper 

 Kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund finns omnämnda i programmen som 
viktiga grupper att nå. Dessa grupper är inga separata målgrupper utan ingår i de målgrupper 

som beskrivs ovan. De kan nås genom dialog och informationsspridning till organisationer 
som vänder sig till dessa målgrupper, exempelvis lokala företagarföreningar och branschorgani-
sationer, naturbruksgymnasier, LRF Ungdom, ALMI och invandrarföreningar.  
Som verktyg kommer 4R-metoden att användas för att öka jämställdheten i arbetet med pro-
grammen. Arbetet med ökad jämställdhet inom programmen ska även bidra till att uppnå de 
nationella jämställdhetsmålen. Enligt 4R-metoden kan arbetet delas upp i fyra delar (fyra R):  
R1 – Representation. I den mån det är möjligt kommer Länsstyrelsen att dela upp statistik efter 
kön.  
R2 och R3 – Resurser och Realia. Länsstyrelsen kommer kontinuerligt analysera med sakkunnig 
inom jämställdhet hur medel inom programmen fördelas per kön samt vilka effekter detta får i 
länet.  
R4- Realisera. Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att beakta underrepresenterat kön i de 
delåtgärder där så är möjligt. Det underrepresenterade könet ges förtur när två ansökningar i 
övrigt har nått upp till samma poäng i urvalskriterierna.  

 De målgrupper som har potential att genomföra insatser inom klimat, miljö och/eller innovat-
ion återfinns inom alla målgrupper och åtgärder. Nya sökanden med idéer som inte är kända 
sedan tidigare ska uppmuntras och berörda personer ska ges möjlighet att diskutera ärendet och 
eventuellt erbjudas ett företagsbesök.  

 Det underrepresenterade könet inom en specifik bransch.  

 De grupper som varit underrepresenterade som stödsökande inom landsbygdsprogrammet och 
havs- och fiskeriprogrammet 2007-2013. Däribland återfinns kvinnor, unga människor och per-
soner med utländsk bakgrund.  

 Lantbrukare som arbetar deltid är en prioriterad målgrupp inom landsbygdsprogrammet för att 
bevara länets betesmarker öppna.  

 Unga som rekryteras till yrkesfisket är en prioriterad målgrupp inom havs- och fiskeriprogram-
met för att bevara det småskaliga fisket.  

11.1.3. Budskap 

Länsstyrelsens huvudbudskap som vi ska förmedla till alla målgrupper är ”Tillsammans utvecklar vi 

framtidens landsbygd”, med kortversion ”Framtidens landsbygd”. Länsstyrelsen kommer att an-

vända sig av och sprida webbadress www.framtidenslandsbygd.se med koppling till Länsstyrelsens 

webbplats, för att uppmärksamma budskapet ytterligare.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt informationskoncept med illustrationer, färger och typsnitt som 

ska gälla för programmen. Det informationsmaterial som tas fram ska alltid följa denna profil för att 

skapa en igenkänningsfaktor. Nedan visas fyra olika delar som illustrationerna kan delas upp i, be-

roende på vilka möjligheter i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som ska lyf-

tas fram. Tanken med bilderna är att de ska utgöra en genusmedveten bildkommunikation. Bilderna 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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är utformade på ett sådant sätt att alla, oavsett kön, ålder eller bakgrund ska kunna ta till sig bud-

skapet och bli intresserade av programmen. Illustratör är Annefrid Sjöman.   

Aktiva bönder 

Modern landsbygd 

Livskraftiga företag 

Havs- och fiskeriprogrammet 
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Länsstyrelsen kommer löpande använda delbudskap efter behov hos målgrupp och behov av insats. 

De ska vara kopplade till de målbilder som finns i handlingsplanen för de olika delåtgärderna. Oav-

sett vem som informerar, eller hur budskapen formuleras och framställs, ska det finnas en sam-

stämmighet i det vi säger. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor. Vad vill vi få motta-

garna av budskapen att göra, tänka eller kunna?  

Att verka inom fiskeri- och vattenbruksnäringen innebär ett naturnära arbete som ofta förknippas 

med hög trivsel. Det är dock viktigt att budskapet innefattar realistiska beskrivningar av utveckl-

ingspotential och förutsättningar inom de berörda verksamheterna. Budskapen ska vara tydliga och 

konkreta och tala om vilka möjligheter som finns för mottagaren, vad mottagaren ska göra och hur 

mottagaren påverkas. Det är viktigt att använda klarspråk i kommunikationen med alla målgrupper 

och att informationen är lättillgänglig och anpassad för målgruppen utifrån målgruppens förkun-

skaper, förväntningar och informationsbehov.  

Det interna arbetet med de horisontella målen ska ske genom kontinuerlig uppföljning av pro-

grammet och regelbunden avstämning med ansvarig för jämställdhet och integration på Länsstyrel-

sen. Det informationsmaterial som publiceras eller framställs ska granskas utifrån ett jämställdhets-

perspektiv. Kommunikationen ska vara sådan att kvinnor och män ska kunna ta del av den i lika 

stor utsträckning. Den ska även anpassas för att nå unga och personer med utländsk bakgrund. 

11.1.4. Kanaler för kommunikation 

Val av kanal för kommunikation kommer att variera beroende på målgrupp, budskap och vad som 

ska uppnås. Vid kommunikation bör alltid flera kanaler samverka för bättre effekt och ökad sprid-

ning. Ur kommunikativ och ekonomisk synvinkel kommer vi alltid att överväga om det redan finns 

andra etablerade kanaler som kan användas.  

Webben 

Webben utgör navet i Länsstyrelsens kommunikation vilket möjliggör resurseffektiv och bred 

spridning. Genom snabblänken www.framtidenslandsbygd.se hamnar man direkt på Länsstyrelsens 

webbplats där alla målgrupper på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt ska kunna hitta informat-

ion om programmen och dess stödmöjligheter. Här ska det finnas information hur Länsstyrelsen 

arbetar med programmen, information om e-ansökan samt länkar till Jordbruksverket och andra re-

levanta webbplatser. På webben kommer det även finnas länkar till andra fonder, Finansieringspor-

talen och partnerskapet.  

 

På webben ska det kontinuerligt publiceras nyheter och aktuell information för att signalera att si-

dorna uppdateras regelbundet och för att locka besökarna till att återvända. Här kommer även att 

sökbara projektdatabaser att synliggöras och reportage med goda exempel att publiceras.  

 

Genom att marknadsföra snabblänken via andra kanaler, exempelvis sociala medier, tryckt material, 

nyhetsbrev och möten kommer besökare att lockas till webbplatsen. Genom sökoptimering ska vi 

se till att våra webbsidor hamnar högt upp i sökmotorernas träfflistor. Länsstyrelsen kommer även 

att använda länsstyrelsens vidareförmedlares och samarbetspartners webbplatser.  

Tidningar och nyhetsbrev 

Förvetet är en väl inarbetad kanal för att nå länets lantbrukare och andra företagare på landsbygden. 

Tidningen utkommer 4 ggr/år och når cirka 5 200 prenumeranter. I varje nummer ska vi ha med 

artiklar med koppling till programmen där nyttan och möjligheterna med programmen tydligt fram-

går. Det ska alltid finnas en hänvisning till vidare läsning på Länsstyrelsens webb för att locka besö-

kare till www.framtidenslandsbygd.se 

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Länsstyrelsen ska starta ett elektroniskt nyhetsbrev som riktar sig till landsbygdsprogrammets och 

havs- och fiskeriprogrammets målgrupper. Prenumeranterna ska regelbundet få information om 

stödmöjligheterna med programmen, aktuella nyheter och reportage med goda exempel. 

I den mån Länsstyrelsen ger ut tryckta nyhetsbrev ska tillfälle tas för att rikta information till olika 

målgrupper. Nytt om natur, där även fiskenyheter i länet ingår, är en väl inarbetad kanal för att nå 

naturintresserade i länet.  

 

Länsstyrelsen kommer även att sprida information i tidningar och nyhetsbrev som ges ut av länssty-

relsens vidareförmedlare och samarbetspartners.  

Tryckt material 

Vid behov ska eget tryckt informationsmaterial tas fram, exempelvis material som handlingsplanen 

och tryckt material för utvalda målgrupper. Materialet ska vara digitalt anpassat till mobil och surf-

plattor.  

På de kursinbjudningar som gäller kurser inom programmen ska Länsstyrelsens huvudbudskap för 

programmen stå med. Där ska även adress till Länsstyrelsens webbplats finnas med. Länsstyrelsen 

kommer att skicka riktade utskick till alla kända företagare inom fiskeri- och vattenbruksnäringen. 

Det tryckta materialet ska följa profilen för det nya informationskonceptet som Länsstyrelsen tagit 

fram specifikt för programmen.  

Mötesplatser 

Länsstyrelsen kommer att delta vid olika aktiviteter där både befintliga och potentiella intressenter 
samlas. Länsstyrelsen ska i så stor grad som möjligt använda befintliga mötesplatser såsom semi-
narier, kurser, konsultträffar, föreningsträffar, mässor och konferenser för att nå programmens 
målgrupper. Exempel kan vara fiskevattenägarförbundets träffar, mässor med fiske-
/jordbruksinriktning, aktiviteter inom vattenråden och sommarmöten. När Länsstyrelsen själva inte 
kan delta ska information förmedlas information via andra som medverkar. För att nå prioriterade 
målgrupper behövs uppsökande verksamhet.  
 

Länsstyrelsen kommer årligen att anordna fyra träffar med partnerskapet samt en årlig konferens 

med uppföljning och informationsspridning kring vilka stöd som går att söka.  

 

Information om havs- och fiskeriprogrammet kan kommuniceras via möten med yrkesfiskets orga-

nisationer, då avses främst yrkesfiskets lokala organisation för Vättern samt Sveriges insjöfiskares 

centralorganisation (SIC). Fiskerådet är ett samverkansforum där myndigheter och fiskets aktörer 

träffas årligen. 

 

För att hålla den interna målgruppen uppdaterad och delaktig ska information om programmen 

spridas på avdelnings- och enhetsmöten, tvärsektoriella arbetsgrupper samt vid möten med styr-

grupp och ledningsgrupp. Även Länsstyrelsens personalmöten ska användas som kanal för att 

sprida information om programmen och det pågående arbetet. 

Media 

Genom pressmeddelanden, webbnyheter, artiklar och direktkontakt med journalister kommer läns-

styrelsen att sprida vidare information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

samt visa de möjligheter som finns inom programmen. Fokus är på de medier som finns i länet 

samt de medier som vänder sig till allmänheten respektive specifika målgrupper eller bevakar ett 

särskilt sakområde.  

 

Media kan också användas för att sprida de resultat som uppnåtts med stöd av programmen.  
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Intranätet 

Via Länsstyrelsens intranät kommer information att spridas internt på Länsstyrelsen om lands-

bygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet och det pågående arbetet med programmen. 

Det kan ske genom lägesrapporter, nyheter eller reportage.  

Sociala medier och Youtube 

Information om webbnyheter, länkar till egna pressmeddelanden och tips om aktiviteter kommer 

att spridas via Länsstyrelsens Twitterkonto. Länsstyrelsens twitter följs av politiker, journalister, or-

ganisationer och myndigheter. Genom Instagram finns möjlighet att synliggöra Länsstyrelsens verk-

samhet och arbete med programmen. Informationen når både privatpersoner och företagare.  

 

På Länsstyrelsens kanal på Youtube kommer Länsstyrelsen publicera korta filmer som presenterar 

programmen. Informationsfilmerna kan även användas externt vid informationsträffar eller som 

underlag för samarbetspartners och vidareinformatörer att själva använda filmer när de ska för-

medla programmen.  

Vardagliga kontakter 

Vardagliga kontakter via telefon samt kontroll- och tillsynsbesök är också kanaler för kommunikat-

ion och informationsspridning. Alla besök och samtal med koppling till landsbygdsprogrammet och 

havs-och fiskeriprogrammet ska mötas av ett tydligt och sammanhållet budskap om programmen 

med ett aktivt hänvisande till mer information på webbplatsen www.framtidenslandsbygd.se. Det 

gäller även de målgrupper som vänder sig direkt till Länsstyrelsens reception/växel. 

Nätverk hos Länsstyrelsen   

Inom Länsstyrelsens olika verksamheter finns etablerade nätverk som kan användas för att sprida 

information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet till olika målgrupper. 

Inom exempelvis Vätternvårdsförbundet ligger Samförvaltning Fiske som är ett nätverk som arbe-

tar med fiskefrågor i Vättern. Genom Vätternvårdsförbundets samförvaltning av fisket i Vättern 

finns flera kanaler där information kan spridas för att nå inte bara befintliga intressenter. 

11.1.5. Löpande aktivitetsplanering  

Programperioden delas in i tre faser. Varje enskild åtgärd i programmen går igenom tre faser. 

Kommunikationsplanen kompletteras med aktivitetsplaner där olika typer av informationssatsning-

ar planeras in för att passa in under de olika faserna av programmen: 

 

Fas 1- Införande, med koncentration på information om programmens innehåll och möjligheter 

via olika slags kanaler. Fokus ligger på detta under de första tre åren av programmen, 2014-2016. 

Införandefasen blir något längre då programmen lanseras i olika omgångar. Utöver information-

en kommer även datastugor att erbjudas där stödsökande får lära sig e-tjänsten för att ansöka om 

stöd.  

 

Fas 2 – Genomförande och löpande uppföljning, med koncentration på mer detaljerad inform-

ation om stöden, hur man som potentiell stödsökande ska göra för att ansöka samt uppföljning av 

hur genomförda kommunikationsinsatser fungerat och vilka kommunikationsbehov som finns. 

Detta sker under hela programperioden, från och med andra halvan av 2014 till och med program-

mets slut 2020. I samband med uppföljning kommer Länsstyrelsen också att arbeta med att sprida 

resultaten av programmen. 

För att genomförandet av landsbygdsprogrammet ska fungera smidigt krävs att stödsökande får rik-

tig information om vilka krav som ställs vad gäller ansökningar, rekvisitioner, slutrapporter och 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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andra redovisningar. Länsstyrelsen kommer därför att erbjuda utbildningar och genomföra olika in-

formationsinsatser för att administrationen av stöden ska bli så smidig som möjligt. 

 

Fas 3 – Slutfasen av programmen, avser slutet på programperioden. Under denna fas kommer 

information gällande avslut att vara viktigt samt spridning av effekter och resultat av programmen. 

Informationen är viktig för alla målgrupper; för att vidareförmedlare och de stödsökande ska kunna 

följa programmets resultat och för att samarbetspartner behöver ta med erfarenheter till nästa pro-

gramperiod. Allmänheten ska dessutom kunna veta vad skattepengarna har gått till. Eventuellt kan 

informationsinsatser för införande av ett nytt landsbygdsprogram bli aktuellt under denna fas.  

11.1.6. Samarbeten 

För att öka landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets effekt ska Länsstyrelsen 

samverka med myndigheter och organisationer som ansvarar för andra program, fonder och strate-

gier som riktar sig till landsbygden. Genom att utnyttja varandras nätverk, informationskanaler och 

samordna budskap och informationsinsatser skapas en effektivare informationsspridning. Dessa 

samarbetspartners har också en viktig roll som vidareförmedlare.  

 

Det regionala partnerskapet har en viktig roll att bidra med kunskap samt att sprida information om 

programmen i sina respektive organisationer. Partnerskapet ska ha funktionen både som samar-

betspartners och vidareförmedlare. Partnerskapet ska vara delaktigt under utformningen, genomfö-

randet, övervakningen och utvärderingen av programmen. Med varje deltagare i partnerskapet har 

Länsstyrelsen tecknat en avsiktsförklaring där det framgår att deltagaren ska sprida information om 

landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets möjligheter till sina respektive organi-

sationer och nätverk. På detta sätt medverkar partnerskapets deltagare till att programmens möjlig-

heter når rätt målgrupper.  

 
Inom havs- och fiskeriporgrammet kommer samverkan främst ske genom löpande kontakter, fiske-
rådet, Vätternvårdsförbundets samförvaltning av fisket i Vättern samt deltagande i olika möten, 
sammankomster och aktiviteter exempelvis årsmöten. 
 

Inom Länsstyrelsen i Jönköpings län behövs ett fungerade samarbete och informationsutbyte mel-

lan de avdelningar och enheter som berörs av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeripro-

grammet. Det gäller enheter som ansvarar för landsbygdsutveckling och regional utveckling, jord-

brukarstöd, rådgivning, fiske, naturvård, miljöövervakning, miljömål, miljövård, energi- och klimat, 

kulturmiljö, jakt- och viltvård, djurhälsa, integration, jämställdhet, utveckling samt länsledningen.  

 

Länsstyrelsens uppdragsgivare är Landsbygdsdepartementet och i förlängningen EU. Jordbruksver-

ket kan också betraktas som uppdragsgivare på grund av att de ansvarar för genomförandet av pro-

grammen på nationell nivå. Länsstyrelsen har i uppdrag att återrapportera resultat av arbetet med 

fonderna. Det är också viktigt att Länsstyrelsen uppmärksammar uppdragsgivarna på de behov och 

förutsättningar som finns i Jönköpings län, så att ett relevant beslutsunderlag finns när budget ska 

fördelas. 

 

Samarbetsaktörer Målgrupper som nås 

Partnerskapet 

ALMI Alla branscher i hela länet, företagare med inriktning innovation.  

Arbetsförmedlingen  

 

Företagare och blivande företagare. Via deras arbete med eta-

blering av nyanlända nås särskilt utlandsfödda/nyanlända med 

kompetens inom gröna näringen.  

Coompanion Företagare/blivande företagare inom småskalig livsmedelspro-

duktion/-förädling, samhällsentreprenörskap och sociala innovat-
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 ioner. 

Företagarna  Företagare inom olika branscher.  

Hushållningssällskapet  Lantbrukare, unga lantbrukare och andra grupper på landsbyg-

den. 

Internationella handelshögskolan  

i Jönköping 

Företagare, entreprenörer, forskare och studenter inom forskning 

och utveckling.   

LRF Jordbrukare och skogsbrukare, unga lantbrukare, gröna näringar, 

energiproducenter och turism, trä, trädgård. Aktörer med nätverk 

och kunskap. 

Länsbygderådet 

 

Boende, företag, organisationer, föreningar och andra samman-

slutningar som vill driva projekt som utvecklar den egna bygden. 

Nätverket Hela Sverige ska leva. 

Naturbruksgymnasierna Unga blivande företagare inom gröna näringar. UF-företagare 

inom ung företagsamhet. 

Naturskyddsföreningen Allmänhet och beslutsfattare kring kunskap och värderingar för 

miljöfrågor.  

Region Jönköpings län  Politiker, tjänstemän och allmänheten.  

Skogsstyrelsen 

 

Lantbrukare och andra boende på landsbygden som är skogsä-

gare.  

Smålands turism Företagare/blivande företagare inom turism i hela Småland.  

Smålandsidrotten  Alla Smålands idrottsföreningar. Ideell sektor för ungdomar och in-

tegration på landsbygden.  

Träcentrum Företagare/blivande företagare inom träförädling och småindu-

strier generellt. 

Ung företagsamhet Unga blivande entreprenörer och företagare inom skola och 

gymnasium.  

Winnet – Resurscentrum för jämställd 

tillväxt och utveckling 

Nätverk för kvinnors företagande. Kvinnor och män inom arbete 

för ökad jämställdhet. 

Sveriges insjöfiskares centralorganisation  Yrkesfiskare 

Paradis fiskecamp Fisketurismföretagare 

 

Övriga  

 

Kommunernas näringslivskontor Företagare/blivande företagare, turismföretagare, livsmedelspro-

ducenter/-förädlare, energiproducenter,  

Kommunernas landsbygdsutveck-

lare/bredbandssamordnare 

Fritids- och idrottsföreningar, lanthandlare, bensinstationer, bred-

bandsföreningar, byalag, LAG och andra utvecklingsgrupper på 

landsbygden. 

Branschorganisationer 

 

Animalieproducenter, lanthandlare, bensinstationer, småskaliga 

energiproducenter, andra grupper av företagare 

Komvux 

 

Företagare/blivande företagare, utlandsfödda med kompetens 

inom gröna näringen. 

Invandrarföreningar Utlandsfödda med kompetens inom gröna näringen. 

Lokalt ledd utveckling genom lokala 

aktionsgrupper - LLU/LAG 

Boende, företag, organisationer, föreningar och andra samman-

slutningar som vill driva projekt som utvecklar den egna bygden.  

Byalag/hembygdsföreningar Boende, företag, organisationer, föreningar och andra samman-

slutningar som vill driva projekt som utvecklar den egna bygden. 

ESF-rådet Socialfonden. Viktig vidareförmedlare för samordning.  

Tillväxtverket Regionala fonden. Viktig vidareförmedlare för samordning. 

Jordbruksverket Ansvarar på nationell nivå för landsbygdsprogrammet, havs- och 

fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling. Det är viktigt att det 

finns en samordning i informationen mellan de nationell och reg-

ionala delarna i programmen.  

Lantmäteriet 

 

Vägledning kring bredbands- och fastighetsfrågor. Kontakt med 

andra myndigheter.  

Östra Vätterbranterna Ideella aktörer och företagare inom biosfärsområdet.  

Länets vattenbrukare Alla vattenbrukare i länet 
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Fiskerådet Samrådsforum för sportfiskarna, fiskevattenägarna, yrkesfiskarna 

och Emåförbundet i länet. 

Vätternvårdsförbundet  Kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresse-

organisationer och övriga intresserade 

Yrkesfiskets lokala organisation för Vät-

tern 

Yrkesfiskare. 

Fiskevattenägareförbundet, Jönkö-

pingsdistriktet 

Intresseorganisation för landets fiskerättsägare. 

Vattenbrukarnas riksorganisation  Medlemmar som producerar fisk och skaldjur för humankonsumt-

ion, fiskevård och fritidsfiske. 

Sportfiskarna, Jönköpingsdistriktet Intresserade av utveckling av turistfisket. 

 

Viltdelegationen 

 

Intresserade av jakt och friluftsliv. 

Banker och andra långivare Stödsökande av olika slag som söker finansiering.  

Konsulter Företagare ges hjälp att skriva stödansökningar. 

Medarbetare på enheten för regional 

utveckling och fiskeenheten som 

handlägger programmen 

Arbetar direkt med olika delar av programmen och ansvarar för 

att kommunicera möjligheter och resultat av programmet samt 

fånga upp problem, frågor och möjligheter. Möter stödsökande i 

handläggning och rådgivning. Många medarbetare bor själva på 

landsbygden och/eller har koppling till fisket i länet.  

Alla medarbetare på Landsbygdsav-

delningen 

Landsbygdsföretagare, -boende, och andra landsbygdsaktörer. 

Kan hjälpa till att förmedla information om programmen och 

fånga upp problem/frågor från stödsökande.  

Medarbetare och chefer på naturav-

delningen, miljö- och samhällsbygg-

nadsavdelningen, samt utvecklings-

avdelningen 

Ansvar för sakområden som ligger nära målen i landsbygdspro-

grammet: Kulturmiljö, samhällsplanering, naturvård, fiske, vatten-

vård, energi, integration och jämställdhet.  Kan använda pro-

grammen som verktyg för att nå målen inom sina sakområden. 

Använda deras nätverk och kanaler för att sprida information. 

Samordna informationsinsatser.  

Länsledning Landshövding och Länsråd ska få löpande information om arbetet 

med nya landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogram-

met. De har i uppgift att sprida möjligheterna i programmen till 

allmänheten och företagare samt senare även sprida information 

om de resultat som programmen ger. 

Alla medarbetare på Länsstyrelsen Alla på Länsstyrelsen ska känna till att arbetet med programmen 

är en del av Länsstyrelsens uppdrag. Många medarbetare bor el-

ler känner någon som bor på landsbygden och genom kunskap 

om programmen kan medarbetare på Länsstyrelsen fungera som 

vidareförmedlare. 

  

 

Länsstyrelsen ser ett behov av en samordnad kommunikationsinsats gentemot kommunernas 

landsbygds- och näringslivsutvecklare. Det är en typ av insats där information skulle kunna sam-

ordnas av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket för spridning till alla kommuner i hela landet.  

Jordbruksverket har även direkt kontakt med målgruppen jordbrukare vilket innebär stora möjlig-

heter att informera om möjligheterna om stöden i programmen direkt till den målgruppen. Inom ett 

specifikt ämne kan informationssatsningar få större genomslagskraft om Jordbruksverket informe-

rar om sakfrågan, exempelvis vid gemensamma utlysningar.  

11.1.7. Uppföljning och utvärdering 

Aktivt arbete med kommunikationsplanen kommer att pågå under hela programperioden och vid 

behov förändras strategier och aktiviteter. Länsstyrelsen kommer regelbundet följa upp och utvär-

dera planerade och genomförda informationsinsatser/aktiviteter. Aktivitetsplanen är ett levande 

dokument som regelbundet ses över och kompletteras. I aktivitetsplanen ingår vilken metod som 

ska användas för uppföljning för respektive aktivitet.  
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Länsstyrelsen kommer att ha utvärderingstidpunkter för olika informationskanaler och budskap. 

Resultat av utvärderingar kommer att användas för att förbättra Länsstyrelsens kommunikationsak-

tiviteter. Ansvariga för att genomföra dessa förbättringar är Länsstyrelsen och det regionala partner-

skapet för landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet. Vilken metod som används för 

utvärdering kommer att bero på vilken insats som ska utvärderas. Länsstyrelsen kommer exempel-

vis följa upp resultatet av kommunikationsinsatser genom att ta reda på vilka målgrupper som söker 

stöd utifrån inkomna stödansökningar, göra en analys av besöksstatistiken på Länsstyrelsens webb-

plats, ta reda på vilka grupper som hör av sig med frågor genom regelbundna kontakter med växeln 

samt använda korta undersökningar/enkäter till deltagare på kurser, informationsträffar och semi-

narier. Kvaliteten på Länsstyrelsens information via telefon och webbplats kommer att utvärderas 

via regelbundna brukarundersökningar. 

 

Resultat från Jordbruksverkets utvärderingar av programmen kommer Länsstyrelsen att sprida till 

målgrupperna via passande kommunikationskanal. Länsstyrelsen planerar att kommunicera goda 

exempel på genomförda satsningar som beviljats stöd från programmen för att få målgrupperna att 

förstå vad stöden och ersättningarna kan betyda för den egna verksamheten eller projektet. 
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12. ARBETE MED ANDRA MÅL  

OCH LOKAL UTVECKLING 
Kapitlet beskriver olika insatser för mål i länet som strävar åt samma riktning i länet, som kan ha 

nytta av att samarbeta vid genomförandet av programmen. Detta för att skapa synergieffekter och 

samarbete i genomförandet av olika mål i länet.  

12.1. Synergier med fonder och planer som 

ska bidra till samma mål 
Det finns flera fonder, planer och strategier som är aktuella under genomförandet av landsbygds-

programmet och havs- och fiskeriprogrammet. I kapitlet för respektive åtgärd framgår samord-

ningsmöjligheter och mer specifika kopplingar till andra mål. Synergier kan uppnås med majoriteten 

av de fonder och planer som anges nedan. Olika grad av samordning krävs för att landsbygdspro-

grammet och havs- och fiskeriprogrammet ska kunna uppnå de gemensamma målsättningarna. I 

avsnitten nedan finns en lista med fonder och planer som innehåller mål relaterade till program-

mens målsättningar.  

 

Det praktiska samordningsarbetet i länet ska genomföras med hjälp av partnerskapet för lands-

bygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet (beskrivet i tidigare kapitel). Serviceprogram-

mets arbetsgrupp för service på landsbygden, andra relevanta regionala aktörer för sakfrågor och 

kommunernas landsbygdsutvecklare är exempel på konstellationer som kommer att knytas till part-

nerskapets arbete. Styrgruppen för Länsstyrelsens interna samordning inklusive Region Jönköpings 

län är en operativ grupp för samordning och informationsspridning.  

 

Regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är en nationell strategi för arbetet med hållbar reg-

ional tillväxt och attraktionskraft till och med år 2020. Målgruppen för strategin är huvudsakligen 

aktörer med regionalt utvecklingsansvar, länsstyrelser och nationella myndigheter. Strategin ska 

verka för utvecklingskraft i alla delar av landet för stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Strate-

gin utgår från fyra prioriteringar som ska vara vägledande i arbetet med strategier och program 

inom det regionala tillväxtarbetet, dessa prioriteringar är: 

 Innovation, företagande och entreprenörskap 

 Attraktiva miljöer 

 Kompetensförsörjning 

 Internationellt och gränsöverskridande samarbete 

Regional samordning 

Länsstyrelsen 

Aktuella mål och arbeten för att nå målen: 

 Jämställdhetsstrategi 2014-2018 

 Länsstyrelseinstruktionens krav kring jämställdhet 

 Integrationsstrategi 
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 Serviceprogrammet för service på landsbygden 

 Uppdrag kring grundläggande betaltjänster 

 10 friluftsmål nationellt med regional implementering 

 Kulturmiljöprofil 

 Arbetsförmedlingens regionala arbete 

 Miljömål för Jönköpings län 

 Åtgärdsprogram för miljömålen (Djurens och växternas miljömål, Miljömålen för vattnets 
bästa, Hälsans miljömål, Begränsad klimatpåverkan) 

 Landskapsstrategin för biologisk mångfald och plan för grön infrastruktur 

 Värna, vårda, visa för skötsel av skyddad natur 

 Strategi för skyddsvärda träd 

 Bevarandeplaner och åtgärdsprogram för arter 

 Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) – vattenvårdsstöd för bättre havsmiljö 

 Lokala naturvårdssatsningar (LONA) 

 Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och åtgärdsplaner för vattenförvaltningen 

 Förvaltningsplan och åtgärdsplan för Vättern 

 Plan för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag 

 Miljösamverkan i Jönköpings län 

 Klimatrådet 

 Viltdelegationen  

 Anpassning till ett förändrat klimat – åtgärdsprogram 2015-2019.   

 Färdplan 2050 – För energi- och klimatarbetet 

 Energibalans 2011 – årsvis uppföljning av uppsatta mål inom klimat och energi 
 

Samordning 

Samordning av arbetet med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och Länsstyrel-

sens övriga ansvarsområden sker genom styrgruppen för Länsstyrelsens interna samordning inklu-

sive Region Jönköpings län. Handlingsplanen skickas på remiss internt inom Länsstyrelsen. Sedan 

skickas den på remiss till länets kommuner och deltagare i framtagandet av länets SWOT-analys för 

landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. 

Region Jönköpings län 

Aktuella dokument med mål 

 Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Småland och 
Öarna 2014-2020 

 Regional tillämpning av nationella programmet för Europeiska Socialfonden 

 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 

 Regional Digital Agenda (ReDA) 

 Infrastrukturplan 

 

Samordning 

Region Jönköpings län deltar i länets partnerskap för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeri-

programmet samt i styrgruppen för Länsstyrelsens interna samordning för programmen. Gemen-

samma informationsinsatser kring möjligheterna till stöd från de europeiska struktur- och investe-

ringsfonderna (ESI-fonderna) ska ske. ESI-fonderna omfattar landsbygdsprogrammet, havs- och 

fiskeriprogrammet, regionalt strukturfondsprogram och socialfonden. Diskussioner förs rörande att 

utse en regional fondsamordningsgrupp för ESI-fonderna. Länsstyrelsen ansvarar för delområdena 

bredband och infrastruktur, ReDA, vilket möjliggör synergieffekter för utbyggnad av bredbandsin-
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frastruktur både i regionalfonden och i landsbygdsprogrammet. Region Jönköpings län, som är en 

aktiv dialogpart för Länsstyrelsen, representerar också kommunerna.  

Kommuner 

Aktuella dokument med mål 

 Översiktsplaner 

 Bredbandsstrategier 

 Landsbygdsstrategier 

 Naturvårdsprogram, Miljöprogram, Klimat- och energistrategier 

 Kulturvårdsprogram 

 

Samordning 

Handlingsplanens utkast skickas på remiss till länets 13 kommuner. Indirekt samordning kommer 

att ske genom Länsstyrelsens enhet för regional utveckling har med en representant i arbetet på reg-

ional nivå med kommunernas översiktsplaner. Kommunerna kommer att bjudas in för samord-

nings- och informationsträffar minst en gång per år för att diskutera aktuella frågeställningar för 

denna handlingsplan samt frågor som till exempel kommunernas landsbygdsutvecklare eller EU-

samordnare vill lyfta. 

Nationellt 

Regeringskansliet och andra myndigheter 

Aktuella mål 

 Partnerskapsöverenskommelse mellan europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-
fonderna) 

 De nationella miljökvalitetsmålen 

 Mål för kulturmiljöarbetet 

 Bredbandsstrategi 

 De nationella jämställdhetspolitiska målen 
 

Samordning 

De nationella målen genomsyrar Länsstyrelsens arbete med regionala målsättningar kopplat till re-

spektive åtgärd. Övriga nationella mål finns det regionala strategidokumenten kring.  

EU 

Aktuella mål 

 EU 2020  

 Life (IP), EU:s finansiella instrument för miljö och klimat 
 

Samordning 

De europeiska målen ska uppnås genom de nationella riktlinjerna för Länsstyrelsens arbete och 

uppdrag. EU 2020:s övergripande målsättningar om smart, hållbar tillväxt för alla, var grunden för 

framtagandet av SWOT-analyserna för länets landsbygder. Förordningarna om stöd från Europe-

iska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och havs- och fiskerifonden ligger till 

grund för de riktlinjer som Länsstyrelsen arbetar enligt, för att lämna stöd från de båda fonderna. 

under åren 2014-2020. 
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12.2. Arbete med lokal utveckling 
Representanter för Lokalt ledd utveckling har en viktig roll för genomförandet av landsbygdspro-

grammet och havs- och fiskeriprogrammet. Underifrånperspektiv leder till stödinsatser som bäst 

utvecklar ett område enligt de lokala förutsättningarna. 

 

Kopplingen mellan den regionala handlingsplanen och lokal utveckling kommer exempelvis att ut-

göras av lokala utvecklingsstrategier inom Lokalt ledd utveckling som på en mer detaljerad nivå be-

skriver ett områdes förutsättningar och möjligheter. Den regionala handlingsplanens SWOT-

analyser uttrycker främst de regionala förutsättningarna och de lokala utvecklingsstrategierna är av-

görande för att kunna rikta programmens åtgärder till de förutsättningar som finns lokalt.  

 

Det lokala utvecklingsarbetet kan omfatta insatser som finansieras av jordbruksfonden för lands-

bygdsutveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionalfonden. Jordbruksverket ansva-

rar för strategier och stödpengar inom Lokalt ledd utveckling. 

 

Länsstyrelsen kommer att samordna kontinuerliga gemensamma möten och samverkan med de lo-

kala utvecklingsgrupperna i genomförandet av Lokalt ledd utveckling i länet.  
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13. UPPFÖLJNING OCH  

REVIDERING  
Uppföljning av mål för åtgärderna i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

kommer att ske kontinuerligt. Alla ärenden följs upp i samband med utbetalning av stöd. Kommu-

nikationsplanens aktiviteter kommer att riktas till landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeripro-

grammets målgrupper för att möjliggöra en hög måluppfyllelse. Kommunikationsplanen är därför 

en viktig del av uppföljningen. 

 

Handlingsplanen kommer att revideras, exempelvis för att mål uppnås, behov och prioriteringar 

förändras och förändringar sker i arbetssätt. De nationella indikatorerna följs upp nationellt och 

Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen och de regionala indikatorerna i länet. Revidering av 

handlingsplanen kan därför ske utifrån både nationella och regionala behov.  

 

Länsstyrelsen kommer att initiera en årlig översyn av den regionala handlingsplanen för uppföljning 

och för att möjliggöra revidering. Partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeri-

programmet deltar i översynen. Representanter för andra fonder och regionala program deltar i 

partnerskapet för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, alternativt i grupper 

kopplade till partnerskapets arbete, och deltar direkt eller indirekt i den årliga översynen. 

 
Eventuella justeringar av handlingsplanen görs inför varje årsskifte. Länsstyrelsen tar fram förslag 
på justeringar av handlingsplanen efter samråd med partnerskapet. Länsstyrelsen lämnar in förslaget 
på ny handlingsplan till Jordbruksverket. Förändringar i urvalskriterierna lämnas till övervaknings-
kommittén för yttrande. Jordbruksverket godkänner slutligen den reviderade handlingsplanen.  
 

En uppdaterad version av handlingsplanen kommer att finnas publicerad på Länsstyrelsens webb-

plats www.framtidenslandsbygd.se. 

 

  

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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14. BILAGOR 

14.1. Bilaga 1: SWOT-analys och identifiering  

av regionala behov  
Ligger i separat fil.  
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14.2. Bilaga 2: Budget och mål  

 

Bilaga 2: Budget och mål

Belopp och målvärden för pengar som tilldelats i steg 1

F Jönköpings län

P3

Delåtgärd Indikator namn/ Budget

Indikator 

kod 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5b 5c 5d 6a 6b 6c

1.1 Budget 687 768 4 734 447

1.1
Antal deltagare i 

utbildning
O.12

225
1 729

1.2 Budget 1 011 817 2 941 578

2.1 Budget 1 623 637 1 019 270 11 390 548

2.1
Antal deltagare i 

rådgivning
O.13

133 83
944

2.3 Budget 0

4.1 Budget 90 678 736 3 480 352 96 300 319

4.1 Total investering, kr O.2 385 817 937 9 118 005 400 984 517

4.1 Antal företag O.4 137 137

4.1
Antal investeringar i 

jordbruksföretag*
O.3

12
22

4.1

Antal djurenheter, 

investeringar för minskat 

utsläpp av växthusgaser 

och ammoniak

O.8

4 335

4 335

4.2 Budget 2 207 245 1 084 949 3 292 194

4.2 Total investering, kr O.2 8 773 922 4 747 240 13 521 162

4.2 Antal investeringar O.3 5 5

4.2 Antal nya arbetstillfällen R.21 4 4

4.2

Antal investeringar i 

förädling av 

jordbruksprodukter*

O.3

2

2

4.4 Rov Budget 833 096

4.4 Rov

Antal 

investeringar,stängsel mot 

rovdjur

O.3 12

4.4 

Betesmark
Budget 740 368

4.4 

Betesmark

Antal investeringar, 

engångsröjning 

betesmark

O.3 74

6.1 Budget 2 938 572 2 938 572

6.1 Antal stödmottagare O.4 12 12

6.1 Total investering, kr O.2 2 938 572 2 938 572

6.4 Budget 12 413 747 15 571 794

6.4 Total investering, kr O.2 41 558 146 51 413 053

6.4 Antal företag O.4 31 36

6.4

Antal djurenheter, 

investeringar för minskat 

utsläpp av växthusgaser 

och ammoniak

O.8 0

6.4 Antal nya arbetstillfällen R.21 35 35

7.2 Budget 1 109 869 1 109 869

7.2
Antal investeringar i 

småskalig infrastruktur

O.3

3
3

7.2

Antal invånare som får 

tillgång till förbättrad 

service eller infrastruktur

O.15

3 360

3 360

7.3 Budget 91 232 317 91 232 317

7.3
Antal investeringar i 

bredband

O.3

28
28

7.3
Antal invånare som får 

tillgång till bredband

O.15

14 597
14 597

7.4 tot Budget 8 007 633 8 007 633

7.4 tot
Antal investeringar i 

service och fritid

O.3

38
38

7.4 tot

Antal invånare som får 

tillgång till förbättrad 

service eller infrastruktur

O.15

24 245

24 245

7.4 serv Budget 5 041 161

7.4 idr Budget 1 130 084

7.4 övr Budget 1 836 387

7.5 Budget 4 251 943 4 251 943

7.5

Antal investeringar i 

infrastruktur för rekreation 

och för turistinformation

O.3

9

9

7.5

Antal invånare som får 

tillgång till förbättrad 

service eller infrastruktur

O.15

12 874

12 874

7.6 tot Budget 8 530 062 14 419 034

7.6 tot
Antal investeringar i natur- 

och kulturmiljö

O.3

30
57

7.6 tot

Antal invånare som får 

tillgång till förbättrad 

service eller infrastruktur

O.15

25 827

25 827

7.6 hem Budget 3 372 059

7.6 övr Budget 5 158 003

16.2 Budget 1 892 615 1 892 615

Antal projekt O.16 3 3

16.4 Budget 3 235 878 3 235 878

Antal projekt O.16 4 4

Antal jordbruksföretag 

som ingår i samarbeten O.9 47 47

Summa budget 90 678 736 2 938 572 5 443 123 3 480 352 18 714 533 22 918 777 91 232 317 262 892 204

* I detta ingår trädgårds- och rennäringsföretag. **Inklusive övrigt offentligt stöd. Inom 7.6/4abc ingår inte övrigt offentligt stöd.

6 048 575

 2014-2020

P2 P4 P5 P6
Total

1 929 761

4 046 679

1 504

8 747 641

728

2 141 231

22 186 517 5 299 278

5 888 972

27

10

3 158 047

9 854 907

5

833 096

12

740 368

74
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14.3. Bilaga 3, 4 och 5: Bedömningsgrunder för stöd till 

kompetensutveckling och rådgivning  

(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1, fokusområdena 4abc, 5bcd, 6a) 

 
1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
1 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet. 
 
+2 poäng: Projektet förmedlar kunskap med innovativa inslag. 
 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning. 
 
För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap som ska förmed-
las. Då kan det handla om kunskap om nya produkter, arbetsmetoder eller tjänster. Dessa kan i sin 
tur vara ett resultat av ny forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt inne-
hållet i den nya kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för mål-
gruppen, det vill säga alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller behöva kunskapen. 
Hur väl designat projektet är pedagogiskt bedöms i kriteriet om kunskapsspridning. En produkt, 
tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i den omfatt-
ning den borde på landsbygden. 
 
2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet. 
3 poäng: Genomföraren har god dokumenterad erfarenhet och tidigare resultat från liknande 
verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller kan på annat 
sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet. 
 
5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god dokumenterad erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet.  
 
Tre poäng ges till nya i branchen för att de ska kunna komma in med stöd av relevant samarbets-
partner. Det går även att styrka sina kvalifikationer utöver grundkraven via referenser.  
 
3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning. 
1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen. 
 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen. 
 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, gruppen 
utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en större målgrupp. 
 
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler. 
 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ. 
 
Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) kana-
ler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras. Exempel kan 
vara ogräsnyckel som en ”app” i telefonen. Kvalitén på eller behovet och värdet av kunskapen som 
sprids ska inte vägas in här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, 
vilket är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet av kun-
skapen. Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som 
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nås är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet åter-
kommer dessutom i kriterium fyra där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen. 
 
En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller kan 
förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet. För nationella projekt gäller 
hela landet som område och för regionala projekt gäller aktuell region. I vissa projekt kan det san-
nolikt vara av värde att målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att 
erhålla höga poäng genom att definiera en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög målupp-
fyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är formulerad eller utformad.  
 
4. Det finns ett identifierat behov av projektet. 
2 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande men beskrivning av vad som redan gjorts eller pågår 
saknas. 
 
3 poäng: Behovet är generellt stort eller akut då projektet behandlar en grundläggande fråga. 
Behovsanalysen i ansökan är tillfredställande och beskrivning av vad som gjorts och pågår finns. 
 
+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen/näringen eller till stor nytta för miljön/klimatet.  
 

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur behovet är 

analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som varit avgörande 

för vilka projekt som prioriterats. 
 
5. Projektet har tydliga mål. 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går att följa upp. 
 
3 poäng: En relevant målbeskrivning som dessutom har tydliga mål.  
 
5 poäng: Utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål finns även 
effektmål (förändringar i och av verkligheten) beskrivna. 
 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, innehåll och 

upplägg. Målen ska vara verifierbara. Hänsyn tas till kostnad, mål och innehåll. 
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14.6. Bilaga 6: Bedömningsgrunder för investeringsstöd 

för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- och träd-

gårdsföretag 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

Nationella bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. 

För att investeringen ska kunna få poäng får miljöbelastningen per producerad enhet inte öka. Att 

producerad enhet används beror på att när en person söker investeringsstöd för att stärka konkur-

renskraften i sin verksamhet innebär det ofta att produktionen ökar, vilket i sin tur kan leda till att 

verksamhetens totala miljöpåverkan blir större jämfört med tidigare. Därför är det bättre att an-

vända sig av miljöpåverkan per producerad enhet istället för total miljöpåverkan.  

 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 

Två extra poäng får ansökningar som bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 

 

+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen.  

Ett extra poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men 

som är bra för miljön.  

 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet.  

Eftersom energieffektivisering är viktigt för såväl konkurrenskraft som miljö får de ansökningar 

som bidrar till energieffektiv drift ett extra poäng.  

 

+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd.  

Ett extra poäng får ansökningar som gör något extra för de djur som berörs av investeringen. Den 

som söker stöd kan aldrig få poäng för sådant som är lagkrav.  Det ska vara något extra som bidrar 

till djurvälfärden.  

 

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-

vation). 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 

nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 

för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 

stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara inve-

steringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget. Det kan till exempel vara ny driftsinrikt-

ning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet. 

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 

produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas begränsade 

erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för 
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länet okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan och utifrån den 

kunskap som finns inom det aktuella området.  
 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen.  
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch. 

 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny produkt. 

 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-

ringen. 

Här priorieras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till att investeringen 

ger resultat. 

 

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig 

utbildning eller erfarenhet. 

En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som före-

taget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 

förväntat resultat. Om det är ett nystartat företag får ansökan poäng när den som söker har uppfyllt 

minimikraven på utbildning för startstöd. 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 

antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på den produkt-

ion som eventuellt finns därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investe-

ringen. 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har produktionsresultat minst i nivå med genomsnittet för sin bransch, eller klassas 

som nyföretagare.  

En poäng får ansökan om den som söker kan visa på minst ett normalt produktionsresultat för den 

verksamhet som investeringen gäller. Produktionsresultatet ska ligga minst i nivå med genomsnittet 

inom branschen i länet, eller vid brist på information, landet. Produktionsresultat kan avse ekono-

miskt resultat eller produktionsmängd, kvalitet och beräkning av genomsnittsproduktion. Vid be-

dömning om nivån är normal måste hänsyn tas till relevanta parametrar som produktionsform, ras 

med mera. Jämförelsen görs med resultat inom länet. Gäller investeringen ny produktion ges ett 

poäng om sökanden har praktisk eller teoretisk utbildning i jordbruk som går utöver minimikraven i 

stödvillkoren för startstöd.  

 

+1 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller motsvarande. 

En poäng ges om den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram. De som inte deltar 

i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att visa att de följer upp sin produktion 

på annat bra sätt som motsvarar ett produktionsuppföljningsprogram. 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 

ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-

rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   

 

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen. 

Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen prioriteras. 
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+ 1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-

tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 

hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen. 

En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 

som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-

ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 

beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 

behov av stöd för att genomföra investeringen.  

 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1. 

En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-

likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges 1 ex-

tra poäng.  

 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 

Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 

ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre  

än 1.  

 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. 

Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 

en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit hän-

syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

 

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 

Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet. 
 
+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt. 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar 
ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges ett poäng extra.  
 

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar. 

Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar 

ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme ökar ges ett poäng 

extra.  

 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet. 

En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara di-

versifiering. 

 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning. 

En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till 

marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning 

av företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.  
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+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation. 

En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge bättre förutsätt-

ningar för skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med bra logistik för transport av djur, 

gödsel och foder med mera. En nybyggnation av djurstallar leder ofta till en bättre miljö för djurens 

hälsa och för produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som en långsiktig investering för 

bra konkurrenskraft.  
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Regionala bedömningsgrunder  

Stöd till investeringar för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- och träd-

gårdsföretag  

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.  
 

+1 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen.  

I investeringen ingår det delar som inte behövs för själva investeringen men som är bra för miljön. 

Det kan till exempel vara att vid en ombyggnad av ett stall ingår det en investering i flytgödselbehål-

lare som medför övergång från fast- till flytgödselhantering. En sådan investering är bra för miljön 

eftersom den leder till minskad ammoniakavgång.  

 
+ 2 poäng: Investeringen görs i - eller för omläggning till ekologisk produktion. 
Sökanden ska vara ansluten till ett av Jordbruksverkets godkänt kontrollorgan för ekologisk pro-
duktion. 
 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd.  
Investeringen ska bidra till minskad skaderisk och/eller ökat välbefinnande för djuren. Exempel kan 
vara investering som medför övergång från uppbundet system till lösdrift eller investering i ny 
skonsammare golvbeläggning. Det får inte vara något som är lagkrav. Poäng ges inte för investering 
i uppbundet system eller spaltgolvsboxar. 
 
2. Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål.  
4-5 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller gynnar trädgård eller biodling.  
 
4 poäng ges om: 
Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller gynnar trädgård eller biodling. 
Investeringen ska i huvudsak avse byggnad för inhysning av betesdjur (driftsinriktning mjölk- 
och/eller köttproduktion avseende nötkreatur, får, get) för att anses gynna betesdriften i landskapet. 
För att bibehålla ett rikt odlingslandskap är det viktigt med betesdjur i länet. Mjölkproduktion är en 
prioriterad produktionsinriktning i länet och anses gynna betesdriften i länet genom beteskrav för 
mjölkkor och rekryteringsdjur. Fyra poäng ges även om investeringen gynnar trädgård eller biod-
ling.  
 
5 poäng ges om även nedanstående uppfylls (utöver det som krävs för fyra poäng ovan): 
Investeringen gynnar betesdriften i landskapet och bidrar till öppethållande av betesmarker med dokumenterat höga 
natur- och kulturvärden.  
Med betesmarker med dokumenterat höga natur- och kulturvärden avses betesmarker godkända för 
miljöersättning med särskilda värden eller motsvarande eller skyddade områden (naturreservat, Na-
tura 2000-områden, biotopskyddsområden och dylikt) där skyddet utgår från betesmarkens natur- 
och kulturvärden. Om sökanden sköter annans mark, och den inte ingår i sökandens miljöersätt-
ningsåtagande, ska skötselavtal finnas eller ska sökanden på annat sätt styrka att sökanden sköter 
marken. 
 
3. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 
3 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning.  
Exempel kan vara att investeringen gynnar en produkt på en nischmarknad, möjliggör försäljning 
under eget varumärke eller möjliggör förlängd försäljningssässong. Det kan också handla om att in-
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vesteringen bidrar till att utveckla teknik och processer i företaget som minskar kostnaderna i pro-
duktionen och/eller ökar effektiviteten eller på annat sätt bidrar till ökad marknadsanpassning.  
 
+ 2 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget varumärke/särskilt koncept eller möjliggör förlängd försälj-
ningssäsong.  
Investeringen syftar till marknadsanpassning i företagets försäljningsled, utöver enbart ökade voly-
mer. Två extra poäng ges inte enbart för ekologisk produktion, eftersom det ger extra poäng i annat 
kriterium.  
 
4. Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen.  
+ 2 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte.  
Ägaren ska vara under 40 år vid ansökan om investeringsstöd och äga minst halva företaget. Ägar-
bytet eller företagsstarten ska ha skett tidigast tre år före ansökan om investeringsstöd och vara ge-
nomfört vid ansökan om investeringsstöd.   
 
+ 2 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle. 
Investeringen bidrar till ökad eller bibehållen sysselsättning i företag med beräknat arbetsbehov om 
minst 1 720 tim/år efter investeringen, där minst 900 tim/år avser primärproduktion. Med ökad el-
ler bibehållen sysselsättning avses att totalt antal arbetade timmar i företaget blir minst lika många 
efter investeringen som före investeringen. 
 
+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget. 
Ett poäng ges till investeringar som medför medvetna satsningar på arbetsmiljön och som skapar 
ett bättre arbetsklimat och/eller som underlättar arbetet.  
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14.7. Bilaga 7: Bedömningsgrunder för investeringsstöd 

för ökad energieffektivisering samt energigrödor inom 

jordbruks- och trädgårdsföretag 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5bc) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla specifika nationella miljö- och klimatmål. 

 
Om ansökan gäller energieffektivisering: 
För att avgöra om en ansökan ger mycket stor eller stor energieffektivisering kan frågorna i tabell 1 

besvaras.  

Tabell 1. Frågor som kan användas för att bedöma om en investering ger stor eller mycket stor energieffektivisering. 

 Poäng 

Ersätts direktverkande elupp-

värmning med icke fossilt 

bränsle eller värmepump? 

+3 poäng 

Minskar elförbrukningen? +1 poäng 

Ersätts en förbränningsmotor 

med en elmotor? 

+3 poäng 

Minskar energiförluster till om-

givning (spillvärme)? 

+1 poäng 

Utnyttjas spillvärme genom åter-

vinning och/eller utnyttjas fri-

kyla? 

+2 poäng 

Sker kapacitetsreglering med fre-

kvensreglering eller liknande 

styrsystem? 

+3 poäng 

 

Den fjärde frågan, som handlar om minskade energiförluster, kan ge en ansökan poäng för exem-

pelvis isolering eller byte till LED-belysning (som avger mindre värme än övriga ljuskällor).  

Den femte frågan, som handlar om utnyttjande av spillvärme eller frikyla, kan ge en ansökan poäng 

om den spillvärme som uppstår nyttjas eller om kallvatten eller kalluft används för kylning istället 

för en kylkompressor. Exempelvis kan mjölk förkylas med kallvatten. 

Den sjätte frågan handlar om frekvensreglering eller liknande system. Frekvensstyrningen justerar 

kapaciteten (mängd luft/vatten som flyttas). Om den aktuella fläkten/pumpen måste eller bör re-

gleras på något sätt kan detta annars göras med olika typer av strypspjäll och ventiler, vilket innebär 

energiförluster och bör undvikas. Alla pumpar och fläktar kan i princip frekvensstyras. 

 

3 poäng: Investeringen bidrar till stor energieffektivisering. 

Tre poäng ges när en  investering anses bidra till stor energieffektivisering. Då ska svaren på frå-

gorna i tabell 1 leda till att ansökan sammanlagt får två eller tre poäng.  

 

5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor energieffektivisering. 

Fem poäng ges när en investering anses bidra till mycket stor energieffektivisering. Då ska svaren 

på frågorna i tabell 1 leda till ansökan sammanlagt får fyra poäng eller mer.  
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eller 
 
Om ansökan gäller energiskog: 
3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produktion av biomassa för energiändamål.  

En ansökan tilldelas tre poäng om förutsättningarna är sådana att investeringen kan förväntas leda 

ge en energiskog med god tillväxt och hög produktion av biomassa för energiändamål. Det kan ex-

empelvis handla om iordningställande av mark som inte använts på länge men som kan vara lämplig 

förodling av energiskog. Det kan också handla om investeringar i plantor och plantering av plantor 

som är lämpliga för de lokala förhållandena. I områden där vilttrycket är högt kan stöd också bevil-

jas till stängsling av energiskogsodlingar.  

 

+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan.  

En poäng ges till investeringar som bedöms möta en befintlig efterfrågan. Förhållandena varierar 

mycket mellan olika delar av Sverige. I ett område kanske exempelvis värmeverken efterfrågar bio-

massa från jordbruket medan det i ett annat område inte finns någon efterfrågan. Denna poäng 

möjliggör således en regional anpassning. 

 
+3 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning. 
En poäng ges om investeringen bidrar till andra miljömål, exempelvis minskat näringsläckage i om-
råden där det finns ett behov av att förbättra vattenmiljön, ökad biodiversitet i områden där det 
finns brist på lövskog eller odling för att sluta kretslopp (slam- eller avloppsvatten) eller rening av 
mark.  

 
2. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för  investe-
ringen. 
 

Om ansökan gäller energieffektivisering: 
5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts. 

Åtgärder som valts ut till följd av att en energirådgivning gjorts prioriteras och ges fem poäng, ef-

tersom en energirådgivning borgar för att företagaren vet var i företaget energianvändningen är 

störst och var åtgärder kan vidtas. Annan förkunskap som motsvarar energirådgivning, och också 

ger ansökan fem poäng,  är LCA-beräkningar, kurser (om den sökande exempelvis deltagit vid en 

kurs om sparsam körning eller andra för ansökan relevanta kurser) eller om den sökande tagit in 

uppgifter om energieffektivitet från flera tillverkare av produkten.   

 
Om ansökan gäller energiskog 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen. 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 

antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan typ att den sö-

kande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna poäng utan någon 

mer noggrann kontroll.  

 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 

Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller underhål-

let av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar chanserna 

att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan typ att den sökande 

inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa poäng utan någon mer nog-

grann kontroll. 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 
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En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 

ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-

rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-

ionsöverskridande.  

 
3.  Det finns ett identifierat behov av projektet. 
3 poäng: Investeringen är en tydlig del av ett kretslopp.   
Investeringen innebär återanvändning av energi eller lokala kretsloppslösningar. Exempelvis återan-
vändning av värme från bland annat avföring, mjölk eller komposter kan spara energi och därför ha 
en positiv påverkan på miljö och klimat.  
 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till energiomställning.  
Investeringen innebär teknikbyte för konvertering till drivmedel av förnybar energi. 
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14.8. Bilaga 8: Bedömningsgrunder för investeringsstöd 

för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

inom jordbruks- och trädgårdsföretag 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas. 
Poängen ges till investeringar som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak eller växthusgaser 
till atmosfären. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av ammoniak är re-
ning av frånluft från stallar, surgörning av flytgödsel, täckning av lagerbehållare för flytgödsel, urin 
och rötrest, övergång från fast- till flytgödsel samt släpslangsramp, släpfotsramp eller myll-
ningsaggregat för spridning av stallgödsel. Ett exempel på en investering som bidrar till att minska 
avgången av växthusgaser är rötning av stallgödsel till biogas, vilket minskar metanavgången. Ett 
annat är ökad lagringskapacitet för stallgödsel (exempelvis satellitbrunnar) som ger ett större tids-
mässigt handlingsutrymme för gödselspridning och därmed effektivare kväveanvändning.  
 
5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas. 
Poängen ges till investeringar som betydligt minskar avgången av ammoniak eller växthusgaser. 
Exempel på investeringar som kan minska ammoniakavgången betydligt är surgörning av flytgöd-
seln och övergång från fast- till flytgödsel. Vid investeringar som rör täckning av lagerbehållare för 
flytgödsel, urin och rötrester bedöms de som ger en reduktion på 90 procent eller mer minska av-
gången betydligt. Det är när behållarna täcks med till exempel betongblock, tätslutande tak av plast-
duk, flytande plastduk och sexkantiga plastelement. Slätfotsramp och myllningsaggregat bedöms ge 
bättre effekt än släpslangsramp och får därmed fem poäng.  
Bland de exempel på investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som presenteras ovan 
bedöms rötning av stallgödsel minska avgången betydligt.  
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt miljökvalitetsmål utöver minskad avgång av metan, lust-
gas eller ammoniak. 
En poäng ges till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska ammoniakavgången men som också 
minskar avgången av växthusgaser eller till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska växthus-
gasavgången men också minskar ammoniakavgången. Exempelvis kan surgörning av flytgödsel, 
övergång från fast- till flytgödsel och täckning av lagerbehållare för flytgödsel och rötrest bidra till 
att minska så väl avgången av ammoniak som avgången av växthusgaser. Poängen ges också till åt-
gärder som bidrar till något annat miljökvalitetsmål. Exempelvis kan vissa typer av rening av från-
luft från stallar även minska lukt, investeringar som minskar ammoniakavgången från stallgödsel vid 
lagring och spridning ger bättre kväveutnyttjande, rötning till biogas ger också förnybar energi och 
en effektivare kväveanvändning (genom exempelvis utökad lagringskapacitet) minskar även risken 
för kväveläckage.  
 
Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  
 
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-
vation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga bidrar till att ta fram eller använda nya 
idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller 
bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar 
som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan 
också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  
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2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  
 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet. 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Kunskap inom området behöver spridas mer för att på ett 
bättre sätt kunna minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Ansökan bedöms dels utifrån 
de uppgifter som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  
 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen. 
Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch. 
 
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
 
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan typ att den sö-
kande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna poäng utan någon 
mer noggrann kontroll. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 
Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller underhål-
let av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar chanserna 
att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan typ att den sökande 
inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa poäng utan någon mer nog-
grann kontroll. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande.  
 
4. Det finns ett identifierat behov av projektet. 
+ 3 poäng: Investeringen bidrar till ökad lagringskapacitet.  
Investeringen bidrar till ökad lagringskapacitet. Poäng ges dock inte för att klara lagkrav. 
 
+ 2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning.  

Investeringen ingår i ett samarbete eller annan innovativ lösning. Samarbete mellan olika företag 

kan leda till ökad konkurrenskraft. Exempel på innovativa lösningar kan vara olika former av jord-

bearbetning för att minska lustgasavgången. 
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14.9. Bilaga 9: Bedömningsgrunder för förädlingsstöd 

för kort livsmedelskedja och lokala marknader  

(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a)  

 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 
Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvali-
tetsmål. 
 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen.  
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som är 
bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar som ingår i helhetslösningar som har positiva 
effekter på miljön. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet.  

En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring av jordbruks-

produkter väljer energieffektiva lösningar.  

 

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-

vation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat för 
utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få stöd 
är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara investe-
ringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  
 
2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny produktionsin-
riktning eller ny utrustning som tidigare inte har använts.  

 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet. 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas begränsade 
erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för 
länet förhållandevis okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan 
dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen.  
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch. 

 
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning för en ny produkt. 
 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-

ringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 

antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
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+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 

Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-

retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 

förväntat resultat. 

 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 

ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-

rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   

 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-

ionsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre marknadsan-

passningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

 

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen. 
1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-
tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 
hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 
 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen. 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 
som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-
ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 
 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 

beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 

behov av stöd för att genomföra investeringen.  

 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1. 

En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-

likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett 

extra poäng.  

 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 

Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 

ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större  

än 1.  

 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. 

Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 

en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit hän-

syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  
 
5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 
+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt. 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar 
ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 1 extra poäng.   
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+1 poäng: Ersättningen per timme ökar. 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar 
ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme ökar ges 1 extra po-
äng. 

 
+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet. 
Ett poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara di-
versifiering. 
 
+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning. 
Två poäng ges om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till marknaden. Det 
kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning av företagets pro-
dukter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.  

 
6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen. 
+ 3 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.  
Investeringen genomförs i företag som vid tidpunkten för ansökan definieras som mikroföretag, 
det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning eller omsättning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år.  

 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar bildas eller stärks. 

Olika former av samverkanslösningar kan bidra till en ökad trygghet och konkurrenskraft för före-

tag och aktörer. 

 

  



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 142 

14.10. Bilaga 10: Bedömningsgrunder för förädlingsstöd 

för att skapa nya jobb  

(Delåtgärd 4.2, fokusområde 6a)  

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 
Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvali-
tetsmål. 
 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen.  
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som är 
bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar som ingår i helhetslösningar som har positiva 
effekter på miljön. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet.  
En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring av jordbruks-
produkter väljer energieffektiva lösningar.  
 
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-
vation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 
för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 
stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara inve-
steringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  
 
2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny produktionsin-
riktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  
 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet. 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas begränsade 
erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för 
länet förhållandevis okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan 
dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  
 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen.  
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch.  
 
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning för en ny produkt. 
 
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 143 

Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-
retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre marknadsan-
passningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  
 
4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen. 
1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-
tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 
hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 
 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen. 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 
som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-
ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 
 
Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  
 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1. 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-
likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett 
extra poäng.  
 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 
ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre  
än 1.  
 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 
en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit hän-
syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  
 
5. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden. 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter. Bestående innebär 
att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även 
"egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-
skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen.  
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1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid. 
Ett poäng ges om investeringen ger heltidsysselsättning för en person som tidigare har arbetat del-
tid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 
 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget. 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
deltid. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 
 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget. 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller deltid, dock minst 1720 timmar totalt. Berörda personer har inte varit anställda i företa-
get tidigare. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året. 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.  
  
6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen. 
+ 2 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.  
Investeringen genomförs i företag som vid tidpunkten för ansökan definieras som mikroföretag, 
det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning eller omsättning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år.  
 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar bildas eller stärks. 

Olika former av samverkanslösningar mellan företag eller aktörer kan bidra till en ökad trygghet och 

konkurrenskraft för företagen. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i samarbete med besöksnäringen. 
Besöksnäringen är prioriterad inom länet och tillhör en bransch med stor potential. Ett extra poäng 
ges om samarbete finns med besöksnäringen.  
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14.11. Bilaga 11: Bedömningsgrunder för stöd till stäng-

sel mot rovdjur  

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

 
1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt (styrkt av Läns-
styrelsen). 
5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir, alternativt har besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur. 
Satsningen genomförs på grund av hot från stationär varg (revirmarkerande vargpar, vargrevir med 
föryngring eller familjegrupp) 

 
1-3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats med risk för rovdjursangrepp.  
En poäng ges om Jordbruksmarken ligger i ett område där upprepade angrepp av lodjur har skett. 
Två poäng ges om Jordbruksmarken ligger i ett område med sporadisk vargförekomst. 
Tre poäng ges om Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett vargrevir (vargförekomst inom en ra-
die på cirka 15 km minst en gång per år) 
 

Bedömning sker i samråd med vilthandläggare och all förekomst av varg måste vara styrkt av Läns-

styrelsen. Underlag som är inrapporterade och kontrollerade av vilthandläggare ligger till grund för 

bedömning hur vargförekomsten är inom det ansökta området. 

 
2. Investeringen görs för att skydda besättningar av får eller getter.  
1-5 poäng: Antal djur i besättningen i medeltal över året. 

En poäng ges vid Besättningar med mindre än 20 tackor/andra betesdjur. 
Tre poäng ges vid Besättningar med 20 - 50 tackor/getter.   
Fem poäng ges vid besättningar med mer än 50 tackor/getter. 

 
3. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden. 
3 poäng: Stängsel runt betesmark eller betesvall med allmänna värden.  

Investseringen gynnar betesdriften i landskapet och bidrar till öppethållande av betesmarker som 

finns registrerade i blockdatabasen. 

 
5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga kulturmiljövärden (särskilda värden, re-
staureringsmark, mosaikbete och skogsbete). Merparten av arealen ska ha dessa kvalitéer.  
Investeringen gynnar betesdriften i landskapet och bidrar till öppethållande av betesmarker som 
finns registrerade i blockdatabasen med dokumenterat höga natur- och kulturvärden. 

 

Underlag ska finnas i affärsplanen om driftgrensförteckning. Annars ska en driftgrensförteckning 

begäras in. Utifrån driftgrensförteckning görs sedan bedömning enligt kriterierna. 

 
4. Investeringen gynnar prioriterade djurslag. 

2 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av besättningar. 

Stängslet ska skydda andra betesdjur. 
 
5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt besättningar med växelbete där får/get ingår. 

 
  



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 146 

14.12. Bilaga 12: Bedömningsgrunder för stöd till en-

gångsröjning av betesmark  

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

 
1. Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald.  
+ 2 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade arter. 
Marken som ska röjas ligger inom område med hotade arter enligt rödlistan eller arter i art- och ha-
bitatdirektivet eller fågeldirektivet och röjningen förväntas gynna dessa arter. 
 
+ 2 poäng: Röjningen förväntas gynna hävdberoende arter generellt. 
Röjningen förväntas gynna hävdberoende arter generellt. 
 
+ 1 poäng: Slåtterängen är rimlig att sköta.  
Slåtterängen är rimlig att sköta.  
 
2. Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer. 
3 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement. 
 
2 poäng: Röjningen utgör ett viktigt inslag för grön infrastruktur.  
 
3. Regional prioritering av geografiskt område. 
5 poäng: Röjningen genomförs i ett regionalt utpekat område.  
Utpekade områden finns i program, planer och strategier för Jönköpings län. Nedan nämns några:  

 I landskapsstrategin En samlande kraft, beskrivs landskapsstrategin för biologisk mångfald 

i Jönköpings län.   

 Plan för grön infrastruktur (ej framtagen. Arbetas fram under 2015/2016) 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18) 

 Kulturmiljöprofil 

 Strategi för skyddsvärda träd i Jönköpings län (2013:07, uppdateras under 2015/2016.) 

 Landskapskonventionen  
 
4. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänhet-
en. 
+ 1 poäng: Marken ligger i anslutning till tättbebyggt område. 
 
+ 1 poäng: Marken ligger i ett befintligt rekreationsområde. 
 
+ 1 poäng: Marken kan lätt nås från allmän väg. 
 
+1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
 
+ 1 poäng: Röjningen har positiv betydelse för landskapsbilden.  
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14.13. Bilaga 13: Bedömningsgrunder för miljöinveste-

ring – förbättrad vattenkvalitet  

(Delåtgärd 7.6. fokusområde 4a) 

 

1. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att placeras så att den gynnar biologisk mångfald.  
Miljöinvesteringen kommer att placeras så att den gynnar biologisk mångfald, till exempel genom 
att bidra till att skapa konnektivitet mellan olika biotoper eller skapar biotoper som det finns brist 
på i omgivande landskap. 
 
+1 poäng: Miljöinvesteringen kommer att utformas så att den gynnar biologisk mångfald.  
Miljöinvesteringen utformas på ett sätt så att det finns förutsättningar för att miljöinvesteringen på 
sikt når god biologisk mångfald. I Jordbruksverkets rapport 2011:7 finns förslag på hur olika ut-
formning kan viktas som man kan använda som underlag (rapporten är skriven för våtmarker men 
kan användas som inspiration). Bedömningen kan också grundas på vilka typer av organismgrupper 
man främst vill gynna, till exempel groddjur, fåglar osv. 
 
+ 1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade och/eller är med i art- och habitatdirektivet bedöms gynnas av mijöinve-
steringen. 
Hotade arter och/eller arter i art- och habitatdirektivet bedöms kunna spridas och gynnas av miljö-
investeringens placering och utformning. 

 

2. Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten. 
3 poäng: Miljöinvesteringen placeras uppströms en vattenförekomst som är klassad som sämre än god status enligt 
Vattendirektivet. 
Miljöinvesteringen placeras uppströms en vattenförekomst som har klassningen måttlig, otillfreds-
ställande eller dålig enligt Vattendirektivet och ligger i ett avrinningsområde. Miljöinvesteringen be-
döms kunna bidra till att höja vattenförekomstens status. Det är i första hand fysisk-kemiska fak-
torer som kopplar till övergödning men även biologiska faktorer för den ekologiska statusen som 
ska bedömas.  

 
+2 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att öka retentionen av kväve och fosfor.  
Miljöinvesteringen utformas på ett lämpligt sätt utifrån förutsättningarna på platsen, så att den be-
döms ta upp så mycket fosfor och kväve som möjligt. Utformningen är tex djup och vegetation.  

 

3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänhet-

en. 
3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. 
Miljöinvesteringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten och bidra till grönstrukturer ur ett 
regionalt perspektiv. 
 
+ 1 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
Anläggning av observationsplats, spänger etc. kommer att byggas vid miljöinvesteringen och in-
formation finns så man hittar till den. 
 
+ 1 poäng: Infirmationstavlor eller liknande kommer att ge allmänheten kunskap om miljöinvesteriringen.  
Det kommer att finnas informationstavlor eller annan möjlighet för allmänheten att få kunskap mil-
jöinvesteringens funktion. 
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4. Miljöinvesteringen är innovativ. 
5 poäng: Innovativa investeringar inom länet för programperioden 2014-2020, exempelvis integrerade skyddszoner. 
Investeringen är en innovativ investering inom länet för programperioden 2014-2020, som exem-
pelvis integrerade skyddszoner.  
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14.14. Bilaga 14: Bedömningsgrunder för stöd till att an-

lägga och restaurera våtmarker och dammar för bio-

logisk mångfald  

(Delåtgärd 7.6. fokusområde 4abc) 

1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker biologisk 
mångfald.  
+ 1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms 
gynnas av våtmarkens placering och utformning.  
Ett poäng ges till ansökningar där våtmarken är större än 0,5 hektar och där hotade arter och/eller 
arter i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms kunna spridas till miljöinvesteringen el-
ler gynnas av dess placering och utformning.  
 
2 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald. 
Miljöinvesteringen är större än 0,5 hektar och kommer att placeras och utformas så att den gynnar 
allmän biologisk mångfald, till exempel genom att den bidra till att skapa konnektivitet mellan våt-
marker eller skapa biotoper som det finns brist på i omgivande landskap. Våtmarken utformas på 
ett sätt så att det finns förutsättningar för att våtmarken på sikt når god biologisk mångfald. 
 
+ 1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar.  
 
2. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring.  
3 poäng: Det finns mer än 10 hektar brukad åkermark uppströms våtmarken i avrinningsområdet. 
Tre poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och det finns mer än 10 hektar brukad åker-
mark uppströms våtmarken i avrinningsområdet.  
 
2 poäng: Våtmarken utformas på ett sätt som bidrar till ökad retention av kväve och/eller fosfor. 
Två poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och utformas på ett sätt som bidrar till ökad 
retention av kväve och/eller fosfor. 
 
3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänhet-
en. 
+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt område. 
Ett poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och ligger i anslutning till tättbebyggt område. 
 
+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde. 
Ett poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och ligger i befintligt rekreationsområde. 
 
+1 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg. 
Ett poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och kan lätt nås från allmän väg. 
 
+2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
Två poäng ges om våtmarken är större än 0,5 hektar och innebär en särskild insats för att öka till-
gängligheten. 
 
4. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat. 
2 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs på organogen jord. 
Två poäng ges till de ansökningar där våtmarken är större än 0,5 hektar och förväntas minska av-
gången av växthusgaser då den anläggs på organogen jord.  
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3 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera vat-
ten till senare torrperioder.  
Våtmarken är större än 0,5 hektar och utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan ut-
jämna höga vattenflöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. 
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14.15. Bilaga 15: Bedömningsgrunder för stöd till att an-

lägga och restaurera våtmarker och dammar för för-

bättrad vattenkvalitet  

(Delåtgärd 7.6. fokusområde 4abc) 

 
1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker biologisk 
mångfald.  
+ 1 poäng: Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms 
gynnas av våtmarkens placering och utformning.  
Hotade arter och/eller arter i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms kunna spridas 
till miljöinvesteringen eller gynnas av dess placering och utformning.  
 
2 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som gynnar en allmän bilogisk mångfald. 
Miljöinvesteringen kommer att placeras och utformas så att den gynnar allmän biologisk mångfald, 
till exempel genom att den bidra till att skapa konnektivitet mellan våtmarker eller skapa biotoper 
som det finns brist på i omgivande landskap. Våtmarken utformas på ett sätt så att det finns förut-
sättningar för att våtmarken på sikt når god biologisk mångfald. 
 
+ 1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar.  
 
2. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring.  
3 poäng: Det finns mer än 25 hektar brukad åkermark i avrinningsområdet.  
 
2 poäng: Våtmarken utformas på ett sätt som bidrar till ökad retention av kväve och/eller fosfor. 
 
3. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring. 
2 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status i vattenförekomst som är klassad som 
sämre än god status enligt vattenförvaltningen.  
Våtmarken bedöms kunna bidra till att höja vattenförekomstens ekologiska status. 
 
2 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms utpekat vatten 
 
+ 1 poäng: Investeringen ingår i ett samverkansprojekt. 
Investeringen ingår i ett samverkansprojekt, vilket ökar effekten av miljöinvesteringen. 
 
4. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänhet-
en. 
+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt område. 
 
+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde. 
 
+1 poäng: Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg. 
 
2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
 
5. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
3 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs på organogen jord. 
 
2 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera vat-
ten till senare torrperioder. 
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Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga vattenflöden 
och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. 

 

  



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 153 

14.16. Bilaga 16: Bedömningsgrunder för stöd till att an-

lägga tvåstegsdiken  

(Delåtgärd 7.6. fokusområde 4abc) 

1. Miljöinvesteringens placering   

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst som är klassad som sämre än god 

status. 

 

2 poäng: Måttlig status 

3poäng: Otillfredsställande status  

4 poäng: Dålig status  

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar 

 

Tvåstegsdiket placeras så att det kan bidra till att förbättra status i en vattenförekomst som har 

klassningen måttlig (2 poäng), otillfredsställande (3 poäng), eller dålig (4 poäng). Det är i första 

hand fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och biologiska faktorer som kopplar till miljöproble-

met övergödning eller fysisk påverkan som ska bedömas. Vattenförekomster med förhöjda halter 

av fosfor som ska prioriteras. 

Ett ytterligare poäng tilldelas om avrinningsområdets storlek är större än 300 hektar vid dikets ut-

lopp. Avrinningsområdet bestäms genom kartunderlag eller beskrivning av dikningsföretag. Statu-

sen måste vara måttlig, otillfredsställande eller dålig för att få detta poäng. 

 

2. Miljöinvesteringens placering och utformning bidrar till att förbättra vattenkvaliteten 

3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 procent av åker 

+1 poäng: Dikessträckan är större än 0,5 km 

+1 poäng: Bredden på terrassen är större än 5 gånger fårans bredd    

 

3 poäng tilldelas om delen åkermark i avrinningsområdet bestämt genom kartunderlag. Mer än 60 

procent ger 3p. 

Ytterligare 1 poäng ges om dikessträckan som ska göras om till tvåstegsdike är minst 0, 5 km lång. 

Det måste finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta poäng. 

Ytterligare 1 poäng ges om bredden på terrassen är mer än 5 gånger så bred som fåran. Det måste 

finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta poäng. 

 

3. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat. 

+ 3 poäng: Det finns problem med återkommande översvämningar 

+ 1 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald på ett sätt som det inte gjorde tidigare. 

+ 1 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan 

 

Tre poäng tilldelas poäng ges om det finns problem med återkommande översvämningar i området. 

Översvämningarna ska vara dokumenterade genom t.ex. foto. Tänk på att åtgärder för att minska 

översvämning kan kräva dispens och tillstånd för markavvattning. 

Ett poäng tilldelas om tvåstegsdiket förväntas fungera som spridningskorridor eller förbättra livssi-

tuationen för utpekade arter. Poäng ges också om aktiva åtgärder för biologisk mångfald görs, t.ex. 

fiskevårdsåtgärder eller biotopvård som sådd av insektsfrämjande växter.  

Ett poäng tilldelas om tvåstegsdiket är en del av flera åtgärder i samma område för att förbättra sta-

tus i vattenförekomst, det är en del i en helhetslösning eller ett samverkansprojekt. Åtgärder i kom-

bination kan t.ex. vara våtmarker, sedimentationsfällor, krökar, trädplanteringar etc. 
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14.17. Bilaga 17: Bedömningsgrunder för stöd till 

reglerbar dränering   

(Delåtgärd 4.4 fokusområde 4abc) 

1. Miljöinvesteringens placering   

 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 

+1-2 poäng: Recipient har måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status. 

 

Reglerbar dränering är mest lämplig på genomsläppliga jordar. 

Tre poäng ges om jordarten är sand eller grövre 

Två poäng ges om jordarten är silt 

En poäng ges om jordarten är gyttjig lera eller lergyttja 

En poäng ges också om investeringen sker på annan plats som länsstyrelsen tycker är lämplig. Det 

kan i undantagsfall finnas jordar som är mycket lämpliga för reglerbar dränering men som inte faller 

in under någon av kategorierna ovan. 

 

Ett extra poäng ges om miljöinvesteringen installeras i ett avrinningsområde med vattenförekoms-

ter som har klassningen måttlig enligt Vattendirektivet.  

 

Två extra poäng ges om miljöinvesteringen installeras i ett avrinningsområde med vattenförekoms-

ter som har klassningen otillfredsställande eller dålig enligt Vattendirektivet. 

 

2 Förutsättningarna för miljöinvesteringen leder till bättre resultat 

 

1-2 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras.  

+2 poäng Åkermarkens yta är större än 10 ha 

+1 poäng Det kommer finnas möjlighet till underbevattning. 

 
Lutningen ska vara så liten som möjligt, rekommendationen är max 2 procent. För att få 2 poäng 

krävs en lutning på mindre än 1 procent. En lutning mellan 1 och 2 procent ger 1 poäng.  

 

Två extra poäng ges om åkermarken där installering görs är större än 10 hektar. 

En extra poäng ges om lantbrukaren kommer kunna använda systemet för underbevattning. 
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14.18. Bilaga 18: Bedömningsgrunder för startstöd  

(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 

Nationella bedömningsgrunder 

1. Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
Ansökningar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. När det gäller startstöd är det 
hur själva etableringen påverkar miljö-, klimat och arbete och produktionssätt som bedöms. 
 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst 1 nationellt miljökvalitetsmål. 

Två poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst 1 miljökvalitetsmål. Det som är viktigt 

är att se på hur produktionen bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. Ett exempel kan vara att den 

som tar över en gård fortsätter med betesdjur vilket bidrar till miljökvalitetsmålet ett rikt odlings-

landskap. 

 

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning. 

En poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan och omfatta den 

aktuella verksamheten. 

 

+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete. 

En poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året. Exempel på strukturerat mil-

jökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn; www.miljohusesyn.nu  

 
+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion. 
En poäng ges för ekologisk produktion som skall omfatta företagets alla relevanta produktionsgre-
nar och inte bara del av en produktionsgren.  
 
2. Etableringen bidrar till att införa av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder det vill 
säga innovation. 
En nyetablering kan ofta innebära en positiv utveckling för orten. Därför kan etableringen indirekt 
bidra mer till landsbygdsutveckling än själva etableringen. 
 
+3 poäng: Etableringen medför ny produktion, produkter eller tjänster. 
Tre poäng ges om etableringen innebär att den som söker startstödet börjar med en helt ny pro-
duktion. Verksamhet som tidigare ägare hade börjat med får inte räknas med.  
 
+2 poäng: Sökanden använder sig av nya arbetsmetoder. 
Två poäng ges om etableringen innebär att den som söker startstödet börjar med nytt arbetssätt för 
företaget avseende styrning-, ledning, organisatoriskt eller verksamhetens genomförande. Exempel 
kan vara att samverka med andra företag i produktionen eller i ledning. Det kan också vara införa 
Lean-metoden i företaget. Arbetsmetoder som tidigare ägare hade börjat med får inte räknas med. 

 

3. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet att driva företaget. 
Ansökningar där den som söker stöd har kompetens för att klara av att driva och utveckla sitt före-
tag prioriteras.  
 
+3 poäng: Sökanden har praktisk utbildning i jordbruk som går utöver minimikraven i stödvillkoren. 
Tre poäng ges till den som söker startstöd och som har mer kompetens än det som ställs i mini-
mikraven. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år inom jordbruks eller trädgårdsnäring efter 

http://www.miljohusesyn.nu/
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18 års ålder. Eller om sökande har mer än ett års erfarenhet i arbetsledande ställning inom jord-
bruks- eller trädgårdsnäringen. Arbetet ska vara någon annanstans än på föräldragården. 
 
+2 poäng: Sökanden har praktisk utbildning från verksamhet utanför jordbruket som är användbar i företaget. 
Två poäng ges till den som har praktisk erfarenhet eller yrkesutbildning av verksamheter utanför 
jordbruket under förutsättning att kompetensen är användbar i företaget. Det kan exempelvis vara 
inom ekonomi, byggnad, maskinservice och så vidare. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 
år i annan bransch än jordbruks- eller trädgårdsnäring efter 18 års ålder. Eller om sökande har drivit 
företag utanför jordbruks- eller trädgårdnäringen i mer än 1 år. 

+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller internationell utbildning eller praktik. 

 Poäng ges om sökande har eftergymnasial utbildning inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen eller 
har dokumenterad internationell praktisk- eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk eller trädgård om 
minst 6 månader. 

4. Sökanden är i behov av stöd för att underlätta starten som företagare. 
Sökanden som saknar möjlighet till alternativ inkomstkälla och när det tar tid innan verksamheten 
ger intäkter är i större behov av stöd och bör prioriteras.  

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från företaget, det vill säga ingen inkomst av tjänst utan-
för företaget 
Två poäng ges till de som inte har någon inkomst utöver det egna företagets avkastning. Även in-
komst från F-skattjänster som ligger helt utanför jordbruks- eller trädgårdsnäring bör betraktas som 
inkomst av tjänst om det inte bara handlar om enstaka uppdrag och intäkterna högst uppgår till 10 
procent av företagets totala omsättning. 

+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon pågående produktion. 
Två poäng ges till den som startar ett företag som inte har någon befintlig produktion som är igång 
och det därmed tar längre tid innan företaget får intäkter. Kriteriets betydelse kan bero på företagets 
produktionsgrenar. Exempelvis är betydelsen mindre inom vanlig spannmålsodling, medan det för 
andra produktioner kan ta flera år innan insatt rörelsekapital kommer tillbaka som inkomst. Poäng 
bör endast tilldelas om det tar längre tid att få inkomst än om produktionen varit i full drift. 

+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar verksamhet. 
En poäng ges till den som tar vid ett företag som har en befintlig produktion som är igång och utö-
kar den befintliga produktionsgrenen eller en ny produktionsgren i företaget.  Utökningen medför 
troligen investeringsutgifter och ökat rörelsekapital och det tar viss tid innan satsningen genererar 
resultat. Kriteriets betydelse kan bero på produktionsgren, men poäng bör tilldelas alla satsningar i 
utökad produktion om minst 10 % eller som lägst 300 timmar jämfört med utgångsläget. 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst 
1720 timmar per år. 
En poäng ges till de som arbetar minst 1720 timmar i företaget med verksamheten jordbruk eller 
trädgård. Livsmedelsförädling av egna produkter får ingå i arbetstiden men primärproduktionen 
skall avse minst 860 timmar per år.  

Regionala bedömningsgrunder för startstöd 

(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 

1. Etableringen prioriteras regionalt 

5 poäng: Investeringen leder till regional måluppfyllelse 
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Fem poäng ges till ansökningar där endast en individ per företag söker startstöd, samt att ingen an-

nan individ i samma företag har beviljats startstöd under de senaste fem åren räknat från det första 

ansökningstillfället. Syftet är att ett företag begränsas att stödjas vid en generationsväxling. 

14.19. Bilaga 19: Bedömningsgrunder för investerings-

stöd till förnybar energi 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla specifika nationella miljö- och klimatmål. 
3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av förnybar energi. 
Poängen ges till investeringar som bidrar till ökad användning av förnybar energi. Det kan handla 
om investeringar som underlättar användningen av förnybar energi, även om de inte direkt bidrar 
till en ökad produktion, exempelvis pannrum, laddningsstationer för el- eller gasdrivna fordon, la-
gerbyggnader för flis och värmekulvertar. Det kan också handla om investeringar som bidrar till en 
ökad produktion av förnybar energi, för egen förbrukning eller avsalu. Exempel på sådana är inve-
steringar är vindkraft, vattenkraft, solenergi, jord- och bergvärme eller bioenergi. (Investeringar 
kopplade till odling av energiskog hanteras inom fokusområde 4.1 5c och investeringar som gynnar 
produktionen och/eller användningen av biogas producerad av stallgödsel inom fokusområde 5d ). 
Det kan också handla om investeringar som ingår som en del i en biobränslekedja, exempelvis flis-
maskiner, teknik för pelletstillverkning och salixskördare. Observera att enbart företag med jord-
bruk, trädgårdsodling, eller rennäring kan stöd för produktion av förnybar energi för eget bruk. 
 
+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi vid produktion till företagets egna behov. 
Poängen ges till investeringar som ger en faktisk direkt minskning av användningen av fossila 
bränslen. Investeringen ska ge en slutprodukt i form av en energibärare (exempelvis värme, el, 
drivmedel eller pellets) som kan användas av företaget eller säljas till annan användare.  
 
+ 2 poäng: Det finns en marknad för försäljning av den producerade förnybara energin eller tekniken. 
 
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-
vation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller 
bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar 
som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan 
också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av produkter.  
 
+1 poäng: Investeringen är ny för företaget. 
En poäng ges om investeringen är helt ny för företaget 
 
+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området. 
Två poäng ges till investeringar som är nya inom aktuell bransch eller i exempelvis länet.  
 
+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning.  
Två poäng ges om investeringen förväntas göra att fler gör motsvarande investeringar.  
 
+3 poäng: Bi- eller restprodukter används. 
Tre poäng ges om bi-eller restprodukter används i syfte att öka användningen av bi-och restproduk-
ter för energiändamål.  
 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 158 

Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer. 
  
3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet som krävs för att 
genomföra investeringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-
retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande.  
 
4.  Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen. 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingspla-
nerna.  
+3 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion av förnybar energi eller omställning från fossil till förnybar 
energi. 
Tre poäng ges om investeringen innebär förädling och produktion av förnybar energi. Alternativt 
bidrar investeringen till omställning från fossil energi till förnybar energi.   
 
+ 1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Investeringen innebär en kretsloppslösning på gårdsnivå alternativt innebär investeringen samver-
kan inom närområdet. 
 
+ 1 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.  
Investeringen genomförs i företag som vid tidpunkten för ansökan definieras som mikroföretag, 
det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning eller omsättning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år.  
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14.20. Bilaga 20: Bedömningsgrunder för investerings-

stöd till gödselbaserad biogas 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5d) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.  
 

+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av biogas. 

Poängen ges till biogasanläggningar som rötar gödsel men också andra investeringar som gynnar 

produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare ansöker om investeringsstöd 

för rötrestlager för eget bruk hanteras ansökan i 4.1 5d, men om rötrestlagret ingår som en del av 

en större ansökan hanteras det inom detta fokusområde. Poängen ges också till investeringar som 

ökar användningen av biogas. Det kan exempelvis vara rörledningar, uppgraderingar till fordonsgas 

och tankstationer för biogas.  
 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att minska möjliga metanläckage från anläggningen. 

Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att minska risken för läckage av 

metan. Det kan exempelvis handla om gastät rötrestlagring eller en efterrötkammare. Extrapoängen 

ges enbart till utrustning som inte krävs för miljötillstånd.  
 

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att rötresten ska bearbetas för återföring till åker.  

Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att återföra mer av rötresten till 

jordbruket. Det kan exempelvis handla om förädling av rötresten för enklare transport till mindre 

djurtäta regioner.  
 

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas. 

Poängen ges till biogasanläggningar som också uppgraderar biogasen till fordonsgas. Poängen ges 

också till investeringar som syftar till att uppgradera biogasen i befintliga biogasanläggningar.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli 

högre.  
 
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-
vation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 

nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller 

bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar 

som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan 

också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  
 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget. 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  
 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer. 

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 

produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Investeringar som visar på nya bra sätt att ta tillvara bioga-

sen får poängen. Ansökan bedöms utifrån aktuell kunskap inom området, utifrån hur investeringen 

förväntas bidra med positiva effekter och utifrån innovationens behov av att spridas.  
 

4 poäng: Investeringen är bland de första inom branschen.  

Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch.   
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5 poäng: Pilotprojekt eller testanläggning. 

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny produkt, pro-

cess, teknik eller metod. 
 
3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet som krävs för att 
genomföra investeringen. 
+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 

Tre poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 

själv, via anställd eller inköpt kompetens.  
 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 

ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-

rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

Tre poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-

ionsöverskridande.  

 

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli 

högre.  

 
4. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft. 
5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar 
ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges fem poäng. Det stöd som avses är 
investeringsstödet för insatsområdet. Eventuellt gödselgasstöd tas inte med i beräkningen. 
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14.21. Bilaga 21: Bedömningsgrunder för investerings-

stöd för att skapa nya jobb 

(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 

 
1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden. 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter. Bestående innebär 
att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även 
"egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-
skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen. 
 
1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid. 
En poäng ges om investeringen ger heltidsysselsättning för en person som tidigare har arbetat deltid 
i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 
 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget. 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
deltid. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 
 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget. 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller deltid, dock minst 1720 timmar totalt. Berörda personer har inte varit anställda i företa-
get tidigare. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året. 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   
 
2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål. 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan tillexem-
pel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar kulturmiljön eller 
den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver restauranger eller säljer mat-
hantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räk-
nas som inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verksamheter inom energi-
produktion och energieffektivisering är andra exempel på företag som är kvalificerade till poängen.   
 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen. 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för miljön. Det 
kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.  
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag. 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller teknik som 
gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara investeringar i byggnader, anläggningar och 
maskiner med fokus på energieffektivitet.  
 
3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (inno-
vation). 
+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i området. 
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 
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+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning. 
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen, området 
eller verksamheten i en positiv riktning.  
 
4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-
retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre mark-
nadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  
 
5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen. 
+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-
tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 
hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 
 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen. 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 
som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-
ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 
 
Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  
 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1.  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-
likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett 
extra poäng.  
 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 
ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större  
än 1.  
 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 163 

Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 
en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit hän-
syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde. 
 
6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen. 
Ansökningar från följande företag kommer att få 0 poäng för det regionala urvalskriteriet: 

 Större företag än mikroföretag. Endast företag som vid tidpunkten för ansökan definieras 
som mikroföretag, det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning el-
ler omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år kan få poäng inom det regionala 
urvalskriteriet då de är särskilt prioriterade i länet. 

 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingspla-
nerna.    
 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft. 

Investeringen gynnar service och/eller infrastruktur på landsbygden och därigenom områdets at-

traktionskraft.  

 
+ 1 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfällen. 
Med ett nytt arbetstillfälle avses att befintligt eller nytt företag nyanställer en person eller att ett 
nystarat företag ger ett arbetstillfälle för ägaren. Med bevarat arbetstillfälle avses att totalt antal arbe-
tade timmar i företaget blir minst lika många efter investeringen som före investeringen.  

 

+ 1 poäng: Investeringen är innovativ eller bidrar till kunskapsspridning. 

Investeringen bidrar till utvecklingen av en ny affärsidé eller ny vara/tjänst. Med detta menas ny för 

branschen, länet eller den egna kommunen. 

 

+ 1 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål. 

Affärsplanen visar på att landsbygdens resurser används som grund för turism, boende och företa-

gande eller investeringen bidrar till vidareutveckling och paketering av besöksnäring. 

 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i området utvecklas. 

Investeringen gynnar den lokala marknadens utbud av varor eller tjänster. Lokal marknad innebär i 

detta fall marknaden inom länets gränser. Poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att 

landsbygdens resurser; mark eller byggnader används. Det kan handla om råvaruförädling som inte 

är livsmedel eller att ge service och omsorg. 
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14.22. Bilaga 22: Bedömningsgrunder för stöd till inve-

steringar i småskalig infrastruktur 

(Delåtgärd 7.2, fokusområde 6b) 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt miljökvali-
tetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insats-
området. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns 
i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  
God bebyggd miljö 
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, an-
läggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyg-
gelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sam-
manhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,  
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attrak-
tiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,  
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett 
extra poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-
mangfald-prop.-20121396 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö- 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 
2. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen. 
+ 1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen för det område investeringen avser. 
En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom organisationen som gäller för den investering som 
organisationen ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kom-
mer att ge förväntat resultat. 
 
+ 2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 

http://www.miljomal.se/
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på verksamheten, 
därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investeringen. 
+ 1 poäng: Organisatören har en tydlig och relevant målbild. 
En poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Mål-
bilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett fram-
gångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Organisationens kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
3. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen. 
+ 1 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft.  
Ett poäng ges till investeringar som gynnar bygdens attraktionsktraft och gör bygden säkrare och 
mer tillgänglig för besökare och för boende.  
 
+ 2 poäng: Investeringen gynnar länets infrastruktur och sammanlänkar redan befintlig infrastruktur.  
Investeringen bygger vidare på- eller sammanlänkar redan befintlig infrastruktur i länet.  
 

+ 2 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
Två poäng ges till investeringar som förstärker eller ansluter till lokala mötesplatser. Med lokala mö-
tesplatser menas exempelvis olika former av samlingslokaler på orten. Investeringar kan exempelvis 
vara belysning i anslutning till lokala mötesplatser.    
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14.23. Bilaga 23: Bedömningsgrunder för stöd till bred-

band 

(Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c)  

 

1. Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet  

Syftet med prioriteringen är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I det här sammanhanget be-

tyder det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det är många som väljer att koppla upp 

sig. Genom att beräkna anslutningsgraden på hushåll (= permanentbostäder) styr också urvalskrite-

riet på ett tydligt sätt mot indikatorn för delåtgärden som är antal personer som får tillgång till 

bredband. Så här beräknas anslutningsgraden: 

Beräknat antal anslutna hushåll/totalt antal hushåll inom avgränsat område för projektet  
* 100 = anslutningsgrad i % 
 
Hushåll = permanentboende = hushåll med folkbokförda 
 

2. Projektet har ett högre antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet 

Syftet med prioriteringen är att få projekt som omfattar ett lite större område. Det är bra ur kost-

nadseffektivitetssynpunkt om projekten inte blir alltför små och syftar också till att områden av-

gränsas på ett klokt sätt så att inte ”vita fläckar” uppstår mellan områdena. 

Som möjlig anslutning räknas hushåll det vill säga permanentbostäder med folkbokförda. I ett fler-

bostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning.  

 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-

ringen  

Prioriteringen syftar till att få projekt som kommit långt i sin planering. Projektet har samlat perso-

ner med den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet. En säkrad finansiering av 

projektet minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i arbetet.  

Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med liknande 

arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan. 

 

Likviditeten är tryggad om det finns ett: 

 Lånelöfte om det är en förening eller organisation (som inte är företag eller myndighet) 

som genomför projektet. 

 Lånelöfte om det är ett företag som genomför projektet. Om företaget har likviditet att ge-

nomföra projektet utan externa lån kan lånelöftet ersättas av ett intyg från företaget. 

 Om det är en kommun eller annan myndighet som genomför projektet behövs inget intyg 

eller lånelöfte.  En kommun eller myndighet får alltid ett poäng.  

Den som genomför projektet är den som är projektägare och alltså står som sökande. 

 

Kompetensen ska styrkas med: 

Oavsett vem som står som genomför projektet, står som sökande, ska de personerna vara namn-

givna i ansökan. Kompetensen beskrivs i kort förklaring för varje person. Kompetensen kan bestå 

av utbildning, arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från föreningsarbete. Kompetensen behöver inte 

styrkas av underlag som t ex arbetsgivarintyg eller utbildningsintyg.  

 



 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

 

 

 167 

14.24. Bilaga 24: Bedömningsgrunder för stöd till inve-

steringar i service och fritid på landsbygden 

(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b) 

Bedömningsgrunder för investeringar i kommersiell och viss offentlig ser-

vice 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt miljökvali-
tetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insats-
området. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns 
i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  
God bebyggd miljö 
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, an-
läggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyg-
gelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sam-
manhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett 
extra poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-
mangfald-prop.-20121396 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 
2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-
ion). 
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det kan handla om ny 
kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i servicen är. Bedömning görs 
också baserat på hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan för-
väntas ha nytta av eller behöva kunskapen.  
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i 
den omfattning den borde i området.  
 
1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer. 

http://www.miljomal.se/
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en innovativ 
inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa funktioner, till-
exempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering.   
 
3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området.  
Fyra poäng ges till nya lösningar för hur man kombinerar olika typer av service. 
 
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas. 
Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service. Det 
kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller orga-
nisationer. 
 
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen.  
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verk-
samhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller 
kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet. 
 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet. 
+ 2 poäng: Investeringen innebär en diversifiering av verksamheten 
Två poäng ges om investeringen innebär en diversifiering av verksamheten. Investeringen bidrar till 
ett förbättrat utbud som gynnar befolkningen på landsbygden. Ett exempel på en sådan diversifie-
ring är uppstart av restaurang i anslutning till annat serviceutbud.   
 
+ 2 poäng: Investeringen ökar serviceutbudet. 
Investeringen innebär en utbyggnad eller bildande av grundläggande service på orten. 
 
+ 1 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.  
Investeringen genomförs i företag som vid tidpunkten för ansökan definieras som mikroföretag, 
det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning eller omsättning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år.  
 
 
5. Projektet har tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 
 
5 poäng: Sökande som töver en relevant målbeskrivning och tydliga mål finns effektmål beskrivna. 
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De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upp-
lägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
 

Bedömningsgrunder för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 

samt samlingslokaler 

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt miljökvali-
tetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insats-
området. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns 
i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  
God bebyggd miljö 
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, an-
läggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyg-
gelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sam-
manhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett 
extra poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 
2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-
ion). 
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det kan handla om ny 
kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i servicen är. Bedömning görs 
också baserat på hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan för-
väntas ha nytta av eller behöva kunskapen.  
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i 
den omfattning den borde i området.  
 
1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer. 
Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en innovativ 
inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa funktioner, till-
exempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering.   

http://www.miljomal.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området.  
Fyra poäng ges till nya lösningar för hur man kombinerar olika typer av service. 
 
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas. 
Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service. Det 
kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller orga-
nisationer. 
 
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen.  
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verk-
samhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller 
kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet. 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet. 
+ 1 poäng: Investeringen görs för en möteslokal på orten 
Investeringen har ett tydligt syfte att sammanföra olika grupper av människor, exempelvis äldre, 
unga och utlandsfödda. 
 
+ 1 poäng: Insatsen utökar aktivitetsutbudet på landsbygden. 
Investeringen innebär att aktivitetsutbudet ökar på orten.  Det kan exempelvis vara idrotts- eller fri-
tidsanläggningar eller samlingslokaler.  
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att fler idrotter kan samnyttja anläggningen. 
Investeringen bidrar till att fler idrotter och/eller fritidsaktiviteter kan använda samma lokal för sina 
respektive aktiviteter.    
 
+ 1 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft. 
Investeringen leder till att bygdens attraktinskraft ökar, både för besökande och för permanent bo-
ende.  
 
+ 1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
Investeringen leder till att fler människor, boende på orten och besökande lättare kan ta sig till- och 
nyttja investeringen.  
 
+ 1 poäng: Investeringen görs i mikroföretag.  
Investeringen genomförs i företag som vid tidpunkten för ansökan definieras som mikroföretag, 
det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning eller omsättning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år.  
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5. Projektet har tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 
 
5 poäng: Sökande som töver en relevant målbeskrivning och tydliga mål finns effektmål beskrivna. 
 
De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upp-
lägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
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14.25. Bilaga 25: Bedömningsgrunder för stöd till inve-

steringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för 

turistinformation 

(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b)  

 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de miljökvali-
tetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan 
även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de 
preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsporta-
len, www.miljomal.se.  
Levande sjöar och vattendrag 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minime-
rad 
Levande skogar 
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 
Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för männi-
skor 
Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
God bebyggd miljö 
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sam-
manhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor, – 
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, 
 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 

http://www.miljomal.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovat-
ion). 
2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer. 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen. 
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det kan handla om ny 
kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i servicen är. Bedömning görs 
också baserat på hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan för-
väntas ha nytta av eller behöva kunskapen.  
 En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i 
den omfattning den borde i området.  
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller orga-
nisationer. 
 
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investe-
ringen.  
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verk-
samhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller 
kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet. 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet. 

+ 3 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål. 

Investeringen bidrar till att fler besöker landsbygden, ökar aktivitetsutbudet på landsbygden samt 

nyttjar landsbygdens resurser. Investeringen kan även bidra till att förlänga turistsäsongen. 

 

+ 2 poäng: :  Investeringen leder till ökad tillgänglighet.  

Investeringen gör det lättare att ta sig till, från, och stanna vid och upptäcka destinationer. 
 
5. Projektet har tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 
 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mätbara mål finns effektmål beskrivna. 
 
De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upp-
lägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
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14.26. Bilaga 26: Bedömningsgrunder för stöd till ut-

veckling av natur- och kulturmiljö 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b)  

Bedömningsgrunder för utveckling av natur- och kulturmiljöer 

 
1. Investeringen/åtgärden bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de miljökvali-
tetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan 
även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de 
preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsporta-
len, www.miljomal.se.  
Levande sjöar och vattendrag 
– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns, och 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 
Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minime-
rad 
Levande skogar 
– skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlig-
het att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,  
– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena finns,  
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 
Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker 
och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur 
som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,  
– biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  
– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt be-
varande och utveckling av värdena finns,  
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för männi-
skor 
Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns, 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
God bebyggd miljö 

http://www.miljomal.se/
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– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet, 
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
Ett rikt växt- och djurliv 
– det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förut-
sättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena, 
– tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 
värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 1 ex-
tra poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 
2. Investeringen/åtgärden bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsme-
toder (innovation). 
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde. Eftersom syftet med stödet är lokal utveckling ska ansök-
ningar som bidrar till att nya aktiviteter och upplevelser skapas, ska prioriteras.  
 
2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området. 

Två poäng ges för investeringar och åtgärder som innebär en nyhet för området och som ger ny 

livskraft till landsbygden. Två poäng ges om konceptet är nytt för området. Det kan vara t.ex. histo-

riska byggnader som inte varit i bruk alls eller att man startar upp nya verksamheter som inte tidi-

gare finns i bygden. Det kan också vara insatser inom natur- och kulturmiljöer som bidrar till att 

förutsättningarna för t.ex. turism eller rekreationsmiljöer förbättras påtagligt i området.  
 

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept.                                                                                 

Fyra poäng ges för investeringar/åtgärder som kan betraktas som unika i ett större perspektiv. Fyra 

poäng ges om konceptet är unikt i ett bredare perspektiv. Till exempel nya koncept för att använda 

hembygdsgårdar eller natur- eller kulturmiljöer som används i sociala sammanhang.  
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller orga-
nisationer. 
 
3. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investering-
en/åtgärden. 
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  

http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verk-
samhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller 
kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet. 
 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
4. Det finns ett identifierat behov av projektet. 

Stöd ges till de investeringar i utifrån behov och prioriteringar som finns i de regionala handlings-

planerna.    

 

3 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål. 

Affärsplanen visar på att landsbygdens resurser används som grund för turism, boende och företa-

gande eller investeringen bidrar till vidareutveckling och paketering av besöksnäring. 

 

5 poäng: Investeringen bidrar till att nå regionala mål och strategier. 

Investeringen bidrar till regionala satsningar som är aktuella vid Länsstyrelsen. Aktuella satsningar 

kan ses på Länsstyrelsens webbplats, så som; 

 En samlande kraft. Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län (2014:8) 

 Strategi för skyddsvärda träd i Jönköpings län (2013:07, uppdateras under 2015/2016.) 

 Plan för grön infrastruktur (ej framtagen. Arbetas fram under 2015/2016) 

 Kulturmiljöprofil 

 Åtgärdsprogram för hotade arter (Finns för arter och biotoper) 

 Odlingslandskapets biologiska mångfald (2011:18) 

 Landskapskonventionen  

 Från GIS-skikt till våtmark – Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våt-

marker i Jönköpings län 

5. Projektet har tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 
 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål har också effektmål beskrivna. 
 
De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upp-
lägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
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Bedömningsgrunder för utveckling av kulturhistoriska byggnader 

 
1. Investeringen/åtgärden bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål.  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investe-
ringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de miljökvali-
tetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan 
även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de 
preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsporta-
len, www.miljomal.se.  
Levande sjöar och vattendrag 
– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns, och 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 
Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minime-
rad 
Levande skogar 
– skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlig-
het att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,  
– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena finns,  
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 
Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker 
och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur 
som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,  
– biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  
– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt be-
varande och utveckling av värdena finns,  
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för männi-
skor 
Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena finns, 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
God bebyggd miljö 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet, 
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-
nad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
Ett rikt växt- och djurliv 

http://www.miljomal.se/
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– det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förut-
sättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena, 
– tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 
värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 1 ex-
tra poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för 
miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö 
och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
 
2. Investeringen/åtgärden bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsme-
toder (innovation). 
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde. Eftersom syftet med stödet är lokal utveckling ska ansök-
ningar som bidrar till att nya aktiviteter och upplevelser skapas, ska prioriteras.  
 
2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området. 

Två poäng ges för investeringar och åtgärder som innebär en nyhet för området och som ger ny 

livskraft till landsbygden. Två poäng ges om konceptet är nytt för området. Det kan vara t.ex. histo-

riska byggnader som inte varit i bruk alls eller att man startar upp nya verksamheter som inte tidi-

gare finns i bygden. Det kan också vara insatser inom natur- och kulturmiljöer som bidrar till att 

förutsättningarna för t.ex. turism eller rekreationsmiljöer förbättras påtagligt i området.  
 

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept.                                                                                 

Fyra poäng ges för investeringar/åtgärder som kan betraktas som unika i ett större perspektiv. Fyra 

poäng ges om konceptet är unikt i ett bredare perspektiv. Till exempel nya koncept för att använda 

hembygdsgårdar eller natur- eller kulturmiljöer som används i sociala sammanhang.  
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. 
Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller orga-
nisationer. 
 
3. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investering-
en/åtgärden. 
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verk-
samhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller 
kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet. 
 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 
liknande verksamhet. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar or-
ganisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet. 

Stöd ges till de investeringar i utifrån behov och prioriteringar som finns i de regionala handlings-

planerna.    
 
2-3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader  
2 poäng: Investeringen/åtgärden går till byggnadsvårdsinsatser för kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader på ursprunglig plats inom hembygdsgården. 
3 poäng: Investeringen/åtgärden går till byggnadsvårdsinsatser för kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader flyttade till hembygdsgården. 
 

+1 poäng: Investeringen tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal kunskap. 
Investeringen/åtgärden går till hembygdsgårdens miljö och åtgärden utförsmed traditionella hant-
verk och metoder. 
 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
Investeringen/åtgärden går till att öka tillgängligheten till hembygdsgården. Informationsinsatser, 
användande av byggnader som möteslokaler, museer, kunskapsnoder för bygders historia, tidsty-
piska hantverk, naturbruk och hushållningsmetoder. 
 
 
5. Projektet har tydliga mål. 
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns angivna. 
 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål har också effektmål beskrivna. 
 
De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upp-
lägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 
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14.27. Bilaga 27: Bedömningsgrunder för stöd till sam-

arbeten för att skapa nya jobb  

(delåtgärd 16.2 och 16.9 fokusområde 6a)  

 
1. Projektet har en bra sammansättning 
 
+2 poäng Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör 
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samarbeten 
 
Projekt som skapar synergieffekter med fler aktörer ska prioriteras. Att olika typer av aktörer, det 
vill säga en blandning av offentliga och övriga aktörer, medverkar i projektet är också positivt.  
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för kun-
skapsutbyte och spridning.   
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt utförs 
på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

 
2. Projektet uppfyller identifierade behov 
 
1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla identifierade behov 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att uppfylla identifierade behov  
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att uppfylla identifierade behov  
 
Poäng ges utifrån hur väl projektet bedöms skapa sysselsättning och förväntas uppfylla redan iden-
tifierade behov. Projekten bedöms utifrån hur projektet väntas bidra till att nå de mål som projektet 
avser. Bedömningen baseras på hur behovet är analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan samt 
vilken kompetens det finns för att genomföra projektet. För att få poäng i urvalskriteriet krävs det 
att beskrivning finns och tydligt kopplar till syftet som framgår i handlingsplanen.  
 
3. Det finns ett tydlig och relevant målgrupp för projektet 
 

+2 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp  

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 

+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och klimatmål 

 

Det är viktigt att resultat från projekt sprids och att goda resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför 

prioriteras projekt som förväntas nå stora delar av en relevant målgrupp. Det ska framgå i ansökan 

hur resultatet ska spridas.  

Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft ges en poäng. Projekt 

som bedöms bidra till miljö- och klimatmål prioriteras ges en poäng. Om ett projekt bidrar till både 

ekonomisk nytta och till att uppfylla miljö- och klimatmål ges ytterligare en poäng. 
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14.28. Bilaga 28: Bedömningsgrunder för stöd till sam-

arbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livs-

medelskedjan  

(delåtgärd 16.4, fokusområde 3a) 

 
1. Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
 
1poäng: 3-5  jordbruksföretag ingår i samarbetet 
2poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samarbeten 
+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 
 
Projekt som innehåller fler jordbruksföretag kommer att prioriteras.  
 
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för kun-
skapsutbyte. 
 
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt utförs 
på ett innovativt sätt ges därför poäng. 
 
Poäng ges till de projekt som har en lämplig kompetens för området. Projektet ska kunna visa att 
det finns en samlad kompetens. Antingen har de deltagande aktörerna själva denna kompetens uti-
från erfarenhet och utbildning eller så finns kompetensen i projektet på annat sätt, exempelvis köpt. 
 
 
2. Det finns ett identifierat behov av projektet 
 
1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedels-
kedjan 
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livs-
medelskedjan 
 
Poäng ges till de projekt som förväntas främja primärproducenternas konkurrenskraft genom att 
bättre integrera dem i livsmedelskedjan.  Projekten bedöms utifrån hur väl projektet väntas kunna 
bidra till att utveckla organisationen av livsmedelskedjan och förbättra primärproducenternas situat-
ion. Det kan tillexempel handla om att skapa mervärde för jordbruksprodukter, kvalitetssystem eller 
om projekt som främjar försäljning på lokala marknader. För att få poäng i urvalskriteriet krävs en 
beskrivning som tydligt kopplar till syftet med stödet och till prioriteringarna i den regionala hand-
lingsplanen.   
 
3. Det finns ett tydlig och relevant målgrupp för projektet 
 
+2 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 
+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och klimatmål 
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Det är viktigt att resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför prioriteras projekt som förväntas nå stora 
delar av en relevant målgrupp. 
Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft till deltagande företag 
eller bransch ges en poäng. Projekt som bedöms bidra till miljö- och klimatmål prioriteras ges en 
poäng. Om ett projekt bidrar till både ekonomisk nytta och till att uppfylla miljö- och klimatmål ges 
ytterligare en poäng. 
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14.29. Bilaga 29: Bedömningsgrunder för stöd till sam-

arbeten inom miljö för människors livsmiljö 

(delåtgärd 16.5, fokusområde 6b) 

Jordbruksverket vet inte ännu om vilka län som kommer att handlägga delåtgärd 16.5 fokusområde 6b. Jordbruks-
verket återkommer med information när de vet vad som gäller. 
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14.30. Bilaga 30: Miljö 
Dokumentet är till hjälp för att göra bedömningar inom området miljö för 4.1/2a samt 7.4/6b.  
 

Miljö mål för 4.1/2a 
Miljömålstabell för Investeringsstöd för konkurrenskraft inom jordbruks- och trädgårdsfö-
retag  
 
 
I tabellen finns exempel på investeringar som bidrar till de nationella miljö- och klimatmålen. Vissa 
av de som nämns finns med som en del av ”all inclusive” investeringar, det vill säga ett tillägg till en 
huvudinvestering, till exempel i och med en investering i ett kostall.  
 
I vissa fall kan energieffektivisering och förnybar energi ingå i investeringar inom det här investe-
ringsstödet. Det är till exempel när ett nytt djurstall byggs med energieffektiva lösningar som åter-
vinning av värme från mjölk eller att gödselvården är klimatanpassad. Då måste en bedömning gö-
ras om investeringen passar övervägande i ett annat stöd så ska den dit. Ibland kan en ansökan de-
las upp i flera ansökningar som ska hanteras som olika stöd.  
 
Den här listan inkluderar enbart sådant som är stödberättigat i detta stöd, det vill säga att investe-
ringar som till exempel värmepannor finns i andra stöd. Allting nedan som står som en del i en ny 
investering kan även sökas separat. 

 

Miljömål Önskad positiv effekt Exempel på investeringar som kan ge positiv ef-
fekt  

Begränsad klimat-
påverkan 

Ökad effektivitet i kväve-
användning Minskad 
växthusgasavgång från 
hantering av stallgödsel 
Produktion av förnybar 
energi Energibesparing/ - 
effektivisering Omställ-
ning från fossila bränslen 
till förnybar energi 

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
flytgödselhantering, vilket kan innebära investe-
ringar i lagringsbehållare, omrörare och en göd-
seltankvagn eller ett matarslangsystem med tillhö-
rande spridningsaggregat  

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med lag-
ringskapacitet över lagkrav för stallgödsel  

 Ett nytt stall med tak över gödselbrunn  

 N-sensor  

 Strukturkalkning  

 Dränering 

Bara naturlig för-
surning 

Minskad ammoniak-
avgång. 

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med tak 
över gödselbrunn  

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
flytgödselhantering, vilket kan innebära investe-
ringar i lagringsbehållare, omrörare och en göd-
seltankvagn eller ett matarslangsystem med tillhö-
rande spridningsaggregat  

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar, vilket 
kan innebära investeringar i rening av frånluft 

Giftfri miljö Minskad risk för utsläpp av 
skadliga ämnen till mark, 
luft och vatten. Minskad 
risk för hälsa och miljö vid 
användning av växt-
skyddsmedel. 

 Tunnelodling 

 System för cirkulerande vatten och re-
ning i växthus  

 Investeringar i företag med ekologisk 
produktion  

 Investeringar som är en del i omställ-
ning till ekologisk produktion  
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 Utrustning och installationer som 
minskar risk för oavsiktlig spridning 
av växtskyddsmedel (exempelvis hård-
gjord yta med uppsamlingstank, pre-
paratpåfyllare och sköljvattentank till 
spruta) 

Ingen övergödning Minskad ammoniakavgång, 
Minskat kväve- och/eller 
fosforläckage. 

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstal-
lar med flytgödselhantering, vilket kan 
innebära investeringar i lagringsbehål-
lare, omrörare och en gödseltankvagn 
eller ett matarslangsystem med tillhö-
rande spridningsaggregat  

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstal-
lar med tak över gödselbrunn  

 N-sensor  

 System för vattenrecirkulering och re-
ning i växthus  

 Strukturkalkning  

 Dränering 

Ett rikt odlingsland-
skap 

Ökad areal betesmarker 
som betas. Bevara och för-
stärka flora och fauna. Be-
varad kulturmiljö. 

 Ny- till- eller ombyggnader av djurstal-
lar avsedda för djur som kommer att 
hållas på bete  

 Investeringar för biodling  

 Särskilt anpassad utformning av nya 
byggnader med hänsyn till kulturmil-
jön  

 GPS-övervakning av betesdjur på 
svårtillgängliga platser 

Bidrar till energief-
fektivitet 

Energibesparing  Energikartläggning eller motsvarande 
har gjorts  

 Investeringar i byggnader, anläggning-
ar och maskiner med fokus på energi-
effektivitet  

 Ett nytt växthus eller stall med isole-
ring t.ex. energivävar i växthus  

 Ett nytt växthus eller stall med värme-
växlare t.ex. luftvärmepump, värmeå-
tervinning, frikyla 

Bidrar till djurväl-
färd 

Minskad skaderisk och 
ökat välbefinnande för dju-
ren. 

 Ny skonsammare golvbeläggning i be-
fintliga djurstallar  

 Ny inredning/utrustning i djurstallar 
med fokus på djurvälfärd (utöver lag-
krav). 
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Miljö -, kultur- och friluftsmål för stöd till service och fritid på landsbygden 

7.4/6a 

 
Detta används som ett vägledningsdokument bedömningen av kriterierna för miljö-, kultur- och fri-
lufsmålen i insatsområdet 7.4/6b. 
 
Målen för kulturmiljöarbetet 
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:  
- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas  

- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön 
- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upple-
velser  

- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhälls-
utvecklingen 

http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-
mangfald-prop.-20121396 
 
Mål för friluftslivet  
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med bland annat allemansrätten som grund 
stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.  
 
1. Tillgänglig natur för alla  
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- och 
kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgäng-
lighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög pri-
oritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra om-
råden av betydelse för friluftslivet.  
 
2. Starkt engagemang och samverkan  
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. Orga-
nisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor 
ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning 
av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt.  
 
3. Allemansrätten  
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och allmänhet, 
markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.  
 
4. Tillgång till natur för friluftsliv  
Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvändning 
tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 
 
5. Attraktiv tätortsnära natur  
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.  
 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör 
innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala at-
traktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och 
kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnä-

http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
http://www.regeringen.se/contentassets/000712cd24cd4b2aa28995d4139efd31/kulturmiljons-mangfald-prop.-20121396
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ringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och 
säkerhet.  
 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet  
Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden 
för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främ-
jar friluftsliv och rekreation.  
 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan  
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande 
skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för 
en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever 
bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.  
 
9. Friluftsliv för god folkhälsa  
Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 
kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättning-
ar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organi-
sationer och andra berörda aktörer. 
 
10. God kunskap om friluftslivet  
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och statistikin-
samling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är lång-
siktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, 
kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, land-
skapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism. 
 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 
  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
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14.31. Bilaga 31: Stödprocent för bredband 
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