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• Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s strategi för en 
smart och hållbar tillväxt.

• Mål med programmet är att utveckla lantbruk och 
landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. 

• Stöden i programmet ska bidra till prioriterade mål inom 
miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, 
trädgård och skogsbruk samt utvecklande av nya jobb på 
landsbygd.

• Budgeten för denna programperiod är sammantaget ca 
37 miljarder kronor och de fördelas till länsstyrelser, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och 
Sametinget. 62 procent går till området miljö och klimat.

• En tilldelning av budget för förlängningsåren 2021-2022 
tillkom i mars 2021. Ny budgettilldelning i oktober 2021 
till länsstyrelserna på 406 miljoner kr i och med 
ytterligare ny programändring. Alla nya budget-
tilldelningar har slagits ihop med kvarvarande budget. 

Landsbygdsprogrammet så här långt

Landsbygdsprogrammet UPPSALA Fördelad budget Beviljat stöd 
(justerat med 
återflöde)

Tillgänglig budget *) Hittills utbetalt

Projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar (PoF) 

442 423 498 kr 375 681 606 kr (85%) 66 741 892 kr 288 993 356 kr (77%)

*) Kvarvarande budget ska beslutas senast 2022-12-31



• Alla myndigheter som ansvarar för stöd inom landsbygds-
programmet har handlingsplaner, som beskriver hur målen 
ska nås. Det finns både nationella och regionala 
handlingsplaner.

• Regional handlingsplanen beskriver landsbygdsprogrammets 
stöd. Se www.lansstyrelsen.se/uppsala. 

• Löpande handläggning gäller. Länsstyrelsen strävar efter 
snabb hantering och att pengarna kan beslutas upp senast 
under första halvåret 2022. 

• I samband med programändring (enligt EU-kommissionens 
beslut) under oktober i år så tilldelas Uppsala ytterligare ca 
11,8 miljoner kronor i budget, och vissa delar är öronmärkta 
för täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdikning. 
Budgettilldelning även inom energieffektivisering, nya jobb 
och vildsvinsåtgärder. 

Det mesta i den nu reviderade handlingsplanen är samma som för 
2021 års regionala plan, förutom bl a dessa ändringar/tillägg:

• Inom rådgivning inom miljö och klimat öppnas möjlighet 
för rådgivning för hästhållare. Länsstyrelsen kommer att 
upphandla aktiviteter inom område.

• Takbeloppet är borttaget för åtgärden natur- och 
kulturmiljöer.

• Ersättning för rovdjursavvisande stängsel har varit 
prioriterade för inhägnad av får och getter. Nu är även 
kalvar av nöt prioriterade inom åtgärden.

• Förändrad stödnivå för täckdikning till följd av ändring i 
förordningen. Stödnivån ändras från 40 procent till 30 
procent.

• Förändrad golvnivå för strukturkalkning till följd av ändring 
i förordningen. Lägsta stödbelopp för utgifter ändras från 
100 000 kronor till 30 000 kronor.

Ytterligare tilldelning av budget och revidering 
av regional handlingsplan (okt-21)

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala


Åtgärd Budget Ansökan Information

1.1 4C – Kompetensutveckling, miljö/klimat 1 825 741

1.1 6A - Kompetensutveckling, nya jobb 155 927

1.2 4C – Demonstrationer och info, miljö/klimat 2 157 997

1.2 6A – Demonstrationer och info, nya jobb 475 955 Söks av länsstyrelsen, som i projektform upphandlar rådgivningar mm

2.1 4C – Rådgivning, miljö/klimat 7 362 526

2.1 6B – Rådgivning, nya jobb 172

4.1 2A – Investeringsstöd jordbruk, konkurrenskraft 28 330 840 40 Översökt,  större anspråk i ansökningar än vad som finns i budget.

4.1 5C - Investeringsstöd jordbruk, förnybar energi 306 982 0

4.1 5D – Investeringsstöd, minska utsläpp av växthusgaser 418 566 0

4.2 3A – Förädlingsstöd, djurvälfärd/kort livsm kedja 2 358 706 2

4.2 6A – Förädlingsstöd, nya jobb 74 397 1

4.4 4A – Rovdjursavvisande stängsel 591 993 1

6.1 2B - Startstöd 3 200 000 5

6.4 5C – Investeringsstöd, förnybar energi 64 000 0

6.4 6A – Investeringsstöd för jobb och klimat, nya jobb 4 008 192 8

7.4 6B – Service och fritid på landsbygd 4 571 314 8

7.5 6B – Infrastruktur för rekreation och turism 4 626 0

7.6 4C – Natur- och kulturmiljö, våtmarker 6 507 538 1 Angeläget att få in ansökningar. Informationsinsatser - nätverk, nyhetsbrev mm

7.6 6B – Natur- och kulturmiljö, lokal utveckling 2 081 904 4

16.2 6A Pilotprojekt och utveckling – nytt! vildsvin 2 244 516 1 Samverkan inom ramen för regionala livsmedelsstrategin (ÄT UPPsala län)

Uppdaterad 2021-10-19Landsbygdsprogrammet

Nyhet i PÄ8
Stöd till täckdikning (insatsområde 
4.1/2a), strukturkalkning (insatsområde 
4.1/2a), kalkfilterdiken (insatsområde 
7.6/4abc) eller kalkfilterdiken i 
kombination med täckdikning 
(insatsområde 7.6/4abc) är några av de 
stöd som är särskilt prioriterade.





Bloggen 
Programmen 
och pengarna

Programmen och pengarna | En blogg från Jordbruksverket (wordpress.com)

https://programmenochpengarna.wordpress.com/


EU-program 2014-2020 (tillvaxtverket.se)

• I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du 
söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

• Det gäller landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet samt regional- och 
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

• Du kan välja att bläddra i listan över samtliga projekt 
och där filtrera utifrån olika värden för att få fram 
projekt som du är intresserad av, till exempel projekt 
inom ett särskilt program.

Projektbanken

https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff


Nyhetsbrev
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