
Bilaga 1 

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 

Del 1 – generella respektive valbara urvalsmoduler 

Version 2023-02-02 

Underlaget innehåller generella och valbara urvalsmoduler (om stödet har sådana) 

för nedan listade stöd. Modulerna ska tillämpas under år 2023 för poängsättning 

och prioritering. 

Uppgifterna har fastställts i beslut av Jordbruksverket enligt 2 kap 9 § 1 

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och 

projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

111 Startstöd Startstöd Startstöd 

121 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Greppa Näringen 

122 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ekologisk produktion  

123 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ett rikt odlingslandskap 

124 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Hållbart skogsbruk 

125 Kompetensutveckling 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

126 Kompetensutveckling Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

131 Samarbete Miljö och klimat  Nya blommande ytor och andra småbiotoper 

132 Samarbete Miljö och klimat  Övriga projekt 

133 Samarbete 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

134 Samarbete Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

141 Innovation inom EIP Agri Projekt Projekt 

142 Innovation inom EIP Agri Grupp Grupp 

151 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Djurstallar eller inhysningssystem Djurstallar eller inhysningssystem 

152 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Energiskog Energiskog 

153 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Täckdikning Täckdikning 

154 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Växthus och odlingstunnlar Växthus och odlingstunnlar 

155 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Torkning och lagring efter skörd Torkning och lagring efter skörd 



 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

156 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Rennäring Rennäring 

157 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Ny teknik Ny teknik 

158 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Minskad ammoniakavgång Minskad ammoniakavgång 

161 
Investeringsstöd för diversifiering 
till annat än jordbruk 

Diversifiering till annat än jordbruk Diversifiering till annat än jordbruk 

171 
Investeringsstöd för 
livsmedelskedjan 

Tillkommer efter programändring 
under 2023/2024 

Tillkommer efter programändring under 
2023/2024 

181 
Investeringsstöd för 
bevattningsdammar 

Bevattningsdammar Bevattningsdammar 

191 
Investeringsstöd för 
kalkfilterdiken 

Kalkfilterdiken Kalkfilterdiken 

201 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Biologisk mångfald  Biologisk mångfald  

202 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Retention av kväve eller fosfor Retention av kväve eller fosfor 

203 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Övriga vattenvårdsåtgärder Övriga vattenvårdsåtgärder 

Läsanvisningar: 

Alla stöd, där urval ska görs med hjälp av urvalskriterier, har generella 

urvalsmoduler. För att möta regionala behov har vissa av dessa stöd även valbara 

urvalsmoduler. Respektive handläggande myndighet kan välja att tillämpa valbara 

urvalsmoduler genom att fördela poäng ur fördelningsbar poängpott, om stödet har 

en sådan pott. 

Varje modul består av följande delar: 

• Kort rubrik: för identifikation i e-tjänsten (ALF) och handläggningssystemet

(FLIT)

• Urvalskriterium: en kort beskrivning av vad som ska uppnås

• Bedömningsgrund: information om hur man bedömer om ansökan uppfyller

poängkravet

• Poängkrav: information om vad som krävs för att få poäng

• Underlag: uppgifter om de svar och underlag som efterfrågas av sökande i e-

tjänsten (ALF)

Observera att det i detta dokument endast finns information om de 
stöd som går att söka i Värmlands län. Information om urvalsmoduler 
för resterande stöd har tagits bort från dokumentet.

Du kan hitta originaldokumentet på Jordbruksverkets webbplats, på sidan om den 
strategiska planen.

Tips! Visa bokmärkesfliken till vänster för att enkelt komma till det stöd du 
är intresserad av.

https://jordbruksverket.se/stod/eus-politik-for-jordbruk-och-fiske/strategiska-planen--for-eus-jordbrukspolitik
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Urvalsmoduler för startstöd (111) 
Avser år 2023. 

Stödet har dessa urvalsmoduler: 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Effektiva arbetsmetoder Generell 

Lönsamt företagande Generell 

Inkomst från företaget Generell 

Utbildning inom de gröna näringarna Generell 

Utbildning utanför de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna 
näringarna 

Generell 

Plan för fortbildning Generell 

Arbetsledande ställning Valbar 

Starta utan befintlig verksamhet Valbar 

Ta över befintlig verksamhet Valbar 

Prioriterad produktionsinriktning Valbar 

Traditionell samisk kunskap Valbar 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget Valbar 

Olika samiska näringar Valbar 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område Valbar 

Heltidsarbete Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Effektiva arbetsmetoder 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Bedömningsgrund 

 
Effektiva arbetsmetoder är arbetssätt som förbättrar företagets styrning, ledning eller 
produktion. För nystartad verksamhet ska sökande visa att man valt effektiva 
arbetsmetoder. 
 
Effektiva arbetsmetoder ska långsiktigt effektivisera företagets verksamhet för förbättrad 
lönsamhet och ökad livsmedelsproduktion. 
 
Handläggaren bedömer om valda arbetsmetoder är effektiva. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv vilka arbetsmetoder du kommer att använda och hur de långsiktigt effektiviserar 
verksamheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företagande 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppnår lönsamhet 
 

Bedömningsgrund 

 
Ansökan bedöms som tillräcklig om både beskrivningen och den ekonomiska beräkningen 
styrker att företaget kan uppnå lönsamhet.  
 
En beskrivning av hur företaget uppnår lönsamhet ska inkludera exempelvis uppskattade 
intäkter och utgifter och vad de beräknas komma ifrån.  
 
Den ekonomiska beräkningen visar att produktionen är lönsam om resultat efter 
finansiella intäkter och kostnader är större än 0 kr vid budgetår 3.  
 
Produktionens lönsamhet beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Startstöd  
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen och den ekonomiska beräkningen är rimliga. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande visar att företaget uppnår lönsamhet 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur ditt företag ska uppnå lönsamhet inom tre år. 
 

Underlag 2 

 
Ange värdet för företagets lönsamhet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Inkomst från företaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den som söker kommer att ha sin huvudsakliga inkomst från det egna företaget.  
 
Huvudsaklig innebär att minst 80 procent av inkomsten varje år under de tre första åren 
kommer från det egna företaget.  
 
De tre första åren beräknas utifrån den etableringstidpunkt som den sökande anger i 
urvalsmallen. 
 
Procentuell inkomst beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren kontrollerar etableringstidpunkten och bedömer om uppgifterna om 
inkomsten är rimliga.   
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Underlag 1 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 1. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 2 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 2. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 3. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 4 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbildning inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning för verksamhet inom de gröna näringarna som är 
användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
 Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga utbildningsbevis. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbildning utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning som inte primärt avser verksamhet inom de gröna 
näringarna, men som ändå är användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra 
företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningar utanför de gröna näringarna är till exempel utbildning inom ekonomi, 
byggnation eller maskinservice.  
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis. 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt? 
 

Underlag 2 

 
Bifoga utbildningsbevis. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta inom de 
gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18-års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis.  
 
Både anställning och arbete som egenföretagare kan tillgodoräknas. Även avlönat arbete 
på familjegård godkänns.  
 
För sökande inom rennäringen gäller samma som ovan, med undantag för att också 
arbetslivserfarenhet från oavlönat arbetet kan tillgodoräknas. 
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, och erfarenheten har 
inhämtats från arbete på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt? 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor. 
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta utanför 
de gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna är till exempel erfarenhet från 
verksamhet inom ekonomi, byggnation eller maskinservice.  
 
Erfarenhet från arbete inom de gröna näringarna kan inte tillgodoräknas. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18 års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Både anställning och arbete som 
egenföretagare kan tillgodoräknas.  
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet som bidrar till 
företagets lönsamhet.  
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, som bidrar till 
företagets lönsamhet, och arbetet har varit på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt. 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Plan för fortbildning 
 

Urvalskriterium 

 
Det finns en plan för hur den sökande kan genomgå fortbildning som kommer att gynna 
företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för fortbildning för den sökande är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken kunskap som fortbildningen ska ge. 
2. Vilken typ av fortbildning det är. 
3. Vem som ger fortbildningen. 
 
Kunskapen ska vara användbar i företaget. 
 
Typ av fortbildning är till exempel seminarier, rådgivning, kurser eller erfarenhetsutbyte.  
 
Fortbildning ger kunskaper och färdigheter utöver tidigare, grundläggande utbildning.  
 
Fortbildningen ska äga rum inom tre år från det datum då ansökan om stöd kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om fortbildningen är användbar för företaget. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om planen för fortbildning är tillräcklig. 
 

Underlag 1 

 
Vilken kunskap kommer fortbildningen att ge dig och hur blir denna användbar i ditt 
företag? 
 

Underlag 2 
 
Vilken typ av fortbildning kommer du att genomgå? 
 

Underlag 3 
 
Vem kommer att ge dig fortbildning? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Arbetsledande ställning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning kan ha inhämtats genom anställning eller 
som egenföretagare.  
 
Arbetsledande ställning är till exempel VD, driftsledare eller förman.  
 
Erfarenhet kan ha inhämtats både inom och utanför de gröna näringarna, det vill säga 
jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. 
 
Erfarenheten ska vara användbar för att öka företagets lönsamhet. 
 
Erfarenhet från arbete i arbetsledande ställning ska ha inhämtats under en 
sammanhängande period om minst ett år och på minst halvtid. Halvtid är minst 860 
timmar på årsbasis. 
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Underlag 1 
 
Hur kan din erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning öka företagets lönsamhet?  
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Starta utan befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har startat nytt företag utan att ta över en befintlig jordbruksverksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Nytt företag avser här att sökanden har startat sin jordbruksverksamhet utan att ha tagit 
över en redan befintlig verksamhet.  
 
Att start av nytt företag sker utan övertagande av en befintlig verksamhet ska framgå av 
den redogörelse som den sökande lämnar. 
 
Handläggaren bedömer om sökanden på trovärdigt sätt kunnat styrka att den har startat 
sitt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden startar nytt företag utan att ta över en befintlig 
jordbruksverksamhet. 
 

Underlag 1 
 
Redogör för hur du startat ditt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Ta över befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 

 
Sökanden har tagit över en befintlig jordbruksverksamhet alternativt har tagit över och 
utökat verksamheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet innebär att sökande ensam, eller 
tillsammans med andra, tar över en redan etablerad verksamhet.  
 
Övertagandet av en etablerad jordbruksverksamhet kan ske genom att man startar ett 
nytt företag eller tar över ett befintligt företag.  
 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet kan också ske genom att sökanden går in 
som delägare i ett befintligt företag.  
 
Att utöka verksamheten kan till exempel innebära ökat antal djur, ökad areal, ny 
anläggning eller ny verksamhetsgren. Produktionsökningen ska börja i samband med 
övertagandet och vara av tillräcklig omfattning. 
 
Handläggaren bedömer om det handlar om ett övertagande av befintlig verksamhet och 
om den eventuella utökningen av verksamheten är av tillräcklig omfattning. 
 

Poängkrav 

 
Trappa med två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har tagit över en befintlig verksamhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har utökat verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den befintliga verksamheten som du tog över när du startade ditt företag.  
 

Underlag 2 
 
Beskriv hur och i vilken omfattning du har utökat verksamheten efter övertagandet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterad produktionsinriktning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden startar en verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade produktionsinriktningar finns i till exempel  
en regional utvecklingsplan, en regional livsmedelsstrategi eller ett annat regionalt 
styrande dokument.  
 
Prioriterade produktionsinriktningar kan ha sitt ursprung i regionala behov eller i den 
nationella livsmedelsstrategin. 
 
Lista med produktionsinriktningar som prioriteras vid etablering av nya företag finns hos 
den handläggande myndigheten. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges för nystartad verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Underlag 1 

 
Vilken eller vilka regionalt prioriterade produktionsinriktningar kommer din nystartade 
verksamhet att ha? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Traditionell samisk kunskap 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden använder traditionell samisk kunskap för att utveckla företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med traditionell samisk kunskap menas kunskap om naturens och människans livsvillkor i 
sitt sammanhang.  
 
Denna kunskap ska användas för att utveckla företaget på ett hållbart sätt utifrån 
miljökvalitetsmålen, såsom storslagen fjällmiljö, levande skogar och myllrande våtmarker. 
 
Handläggaren bedömer om kunskapen räknas som traditionell samisk kunskap och om 
den används för att bidra till en hållbar utveckling av företaget. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden använder traditionell samisk kunskap för att bidra till en hållbar 
utveckling av företaget. 
 

Underlag 1 

 
Vilken traditionell samisk kunskap kommer du att använda och hur kommer denna 
kunskap att främja en hållbar utveckling av ditt företag?  
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har en plan för verksamhetens långsiktiga utveckling inom rennäringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för verksamhetens långsiktiga utveckling är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken typ av aktivitet som ska genomföras. 
2. När aktiviteten ska äga rum. 
3. Hur aktiviteten bidrar till långsiktig utveckling. 
 
Typ av aktivitet är till exempel inköp av livdjur för avel eller förbättrad hjordstruktur. 
 
Planen ska omfatta berörda aktiviteter under fem år från det datum då ansökan om stöd 
kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om planen är tillräcklig. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en tillräcklig plan för långsiktig utveckling av verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Vilken typ av aktivitet ska du genomföra för att långsiktigt utveckla din verksamhet? 
 

Underlag 2 
 
När ska du genomföra aktiviteten? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar aktiviteten till en långsiktig utveckling av din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Olika samiska näringar 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden kombinerar olika samiska näringar i sin verksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
 Ett företags sårbarhet kan minimeras genom att man breddar verksamheten med flera 
samiska verksamhetsgrenar. Genom att ha flera verksamhetsgrenar ökar möjligheten till 
ett mer stabilt inflöde av intäkter. 
 
Sökanden kan bredda sin verksamhet genom att själv starta en ny verksamhetsgren. 
Sökanden kan också bredda verksamheten genom att ta över en redan etablerad 
verksamhet. 
 
Binäringar som har en tydlig samisk koppling och med ursprung i den samiska kulturen 
som kan kombineras är jakt, fiske, duodji, samisk matproduktion, samisk turism, 
tolktjänster samt musik- och mediaproduktion.  
 
Den föreslagna verksamheten som kombinerar olika samiska näringar ska bedrivas under 
minst tre år.  
 
Handläggaren bedömer om näringarna är samiska näringar och om föreslagen 
kombination av näringar breddar verksamheten. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden i sin verksamhet under minst tre år kommer att kombinera olika 
samiska näringar. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer du att bredda din verksamhet genom att kombinera olika samiska näringar 
och under hur lång tid kommer du att bedriva denna breddade verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens verksamhet finns i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade geografiska områden finns i till exempel en regional 
utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren bedömer om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Underlag 1 
 
I vilket prioriterat geografiskt område kommer du att bedriva din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Heltidsarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen vid ansökningsdatum.  
 
Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av 
energigrödor och biodling. 
 
Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Sökanden bifogar ifylld 
standardtimmarmall för heltid vid ansökningstillfället som underlag för bedömningen. 
 
Standardtimmarmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om motiveringen och underlaget styrker efterfrågad heltid. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv ditt företags verksamhet inom primärproduktionen, och beskriv ditt heltidsarbete 
i ditt företag.  
 

Underlag 2 

 
Omfattningen av arbetet framgår av standardtimmarmallen som är en obligatorisk bilaga 
till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Djurstallar eller inhysningssystem (151) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, exkl minskad ammoniakavgång 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 8 av 9 

Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Energiskog (152) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Täckdikning (153) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, exkl minskad ammoniakavgång 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 2 av 9 

Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Växthus och odlingstunnlar (154) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Torkning och lagring efter skörd (155) 
Avser år 2023. 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet Generell 

Lönsamt företag Generell 

Lönsam investering Generell 

Behov av stöd Generell 

Minskad sårbarhet Generell 

Ökad marknadsanpassning Generell 

Geografiskt område Valbar 

Prioriterad bransch Valbar 
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Generell 
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Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, exkl minskad ammoniakavgång 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 7 av 9 

Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Ny teknik (157) 
Avser år 2023. 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet Generell 

Lönsamt företag Generell 

Lönsam investering Generell 

Behov av stöd Generell 

Minskad sårbarhet Generell 

Ökad marknadsanpassning Generell 

Geografiskt område Valbar 

Prioriterad bransch Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Avser år 2023. 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Investeringsalternativ Generell 

Minskad ammoniakavgång Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Investeringsalternativ 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen avser något av följande tre alternativ:  

• tak över gödselvårdsanläggning 

• myllningsaggregat 

• utrustning för surgörning av gödsel 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser ett av de listade alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Ange det alternativ din investering avser.  
 

☐ Tak över gödselvårdsanläggning 

☐ Myllningsaggregat 

☐ Utrustning för surgörning av gödsel 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad ammoniakavgång 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringens ska leda till minskad ammoniakavgång.  
 
Minskningen beräknas i kilo ammoniak per investerad krona. Beräkningen tar hänsyn till 
investeringens livslängd. 
 
Investeringens minskade ammoniakavgång räknas fram i ammoniakmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tio steg för minskad ammoniakavgång per krona (MA). 
 
Steg 1. 0 ≤ MA < 0,05  
Steg 2. 0,05 ≤ MA < 0,10 
Steg 3. 0,10 ≤ MA < 0,15 
Steg 4. 0,15 ≤ MA < 0,20 
Steg 5. 0,20 ≤ MA < 0,25 
Steg 6. 0,25 ≤ MA < 0,30 
Steg 7. 0,30 ≤ MA < 0,35 
Steg 8. 0,35 ≤ MA < 0,40 
Steg 9. 0,40 ≤ MA < 0,45 
Steg 10. MA ≥ 0,45 
 

Underlag 1 

 
Ange minskad mängd ammoniak per investerad krona. 
  
Hämta värdet i ammoniakmallen och ange värdet med två decimaler. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld mall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för diversifiering till annat 
än jordbruk (161) 
Avser år 2023 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet Generell 

Lönsamt företag Generell 

Lönsam investering Generell 

Behov av stöd Generell 

Ökad sysselsättning Generell 

Nystartat företag Generell 

Ökad digitalisering Generell 

Prioriterat område Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar förädlingsvärdet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde (FV) är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde (FV) dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i urvalsmallen. Bokslut skal bifogas för både sökanden och eventuella 
medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg.  
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 40  
Steg 2. 40 ≤ FVK < 80 
Steg 3. 80 ≤ FVK < 120 
Steg 4. FVK ≥ 120 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM).  
 
Vinstmarginal anges i procent och är resultat före finansiellt netto dividerat med 
omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om vinstmarginal (VM) efter investering är ≥ 10. 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för stödet Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
  
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Med hjälp av en kalkylränta kan framtida intäkter och kostnaders nuvärde beräknas till 
dagens penningvärde.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad sysselsättning 
 

Urvalskriterium 
 
Företagets sysselsättning ökar efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad sysselsättning mäts i timmar (tim).  
 
Företagets ökade arbetstimmar beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Ökning av sysselsättning (ÖS): 
 
Steg 1. 860 ≤ ÖS < 1720 timmar 
Steg 2. 1720 ≤ ÖS < 3440 timmar 
Steg 3. ÖS ≥ 3440 timmar 
 

Underlag 1 

 
Ange ökad sysselsättning i timmar. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9.Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Nystartat företag 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett nystartat företag. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett nystartat företag har blivit godkänt för F-skatt eller registrerats för moms inom tre år 
från det datum då ansökan om stöd kommer in.  
 
Utdrag från Skatteverket styrker datum för nystart.  
 
Handläggaren kontroller att företaget är nystartat. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs i ett nystartat företag. 
 

Underlag 1 

 
Har ditt företag funnits kortare tid än tre år? 

☐ Ja 

☐ Nej 
 

Underlag 2 

 
Bifoga efterfrågat utdrag från Skatteverket.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad digitalisering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad digitalisering av företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen leder till ökad digitalisering av företagets olika verksamhetsdelar, som 
produktionsprocesser och försäljningsmetoder.  
 
Stödet omfattar investeringar i anläggningar eller inventarier som är uppkopplade till  
styr-, rapporterings- eller mätsystem. Stödet omfattar även informationsflöden som finns 
till exempel genom blockkedjor eller liknande tekniker. 
 
Processer är i detta sammanhang produktionsmetoder och produktionsflöden i 
verksamheten. 
 
Försäljning avser i detta sammanhang digitala försäljningsplattformar, gränssnitt för 
databaser, näthandel, kassasystem, bokning och liknande. 
 
Handläggaren bedömer om investeringen leder till att företagets verksamhet blir mer 
digital. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen medför att verksamheten blir mer digital. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur investeringen bidrar till att din verksamhet blir mer digital. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat tematiskt eller geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat tematiskt eller geografiskt område är definierat i en regional utvecklingsplan, i 
regionala strategier eller liknande styrande dokument.  
 
Information om aktuella prioriterade tematiska eller geografiska områden finns tillgänglig 
hos handläggande myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
För tematiskt område, beskriver sökanden i korthet de aktiviteter som investering avser. 
 
För geografiskt område, anger sökanden det geografiska läget för investeringen, till 
exempel ort, plats eller annan känd geografisk referens. 
 
Handläggaren bedömer om beskrivna aktiviteter eller det geografiska läget faller inom 
prioriterat område. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs inom ett prioriterat tematiskt eller geografiskt område. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv i korthet de aktiviteter eller ange geografiska läget som investering avser.  
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för  
bevattningsdammar (181) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Risk för vattenbrist Generell 

Kostnadseffektivitet Generell 

Näringsbelastning Generell 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Dricksvatten vilda djur Generell 

Brist på vattenbiotoper Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Risk för vattenbrist 
 

Urvalskriterium 

 
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns risk för brist på 
vatten för bevattning under odlingssäsongen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns risk för brist på vatten för bevattning under odlingssäsongen finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Risken för vattenbrist är angiven i fem klasser 1 – 5, där klass 1 innebär lägst risk. Poäng 
ges om uttaget sker i område med riskklass 2 – 5. 
 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer vilken nivå som gäller för investeringen. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om vattenuttaget till dammen sker inom ett område med risk för vattenbrist. 
 
Poäng ges i fyra steg. 
Steg 1. Riskklass 2 
Steg 2. Riskklass 3 
Steg 3. Riskklass 4 
Steg 4. Riskklass 5 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska 
bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kostnadseffektivitet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen i dammen är kostnadseffektiv. 
 

Bedömningsgrund 

 
Kostnadseffektiviteten beräknas genom att dividera den totala investeringen för 
anläggningen, i kronor, med effektiv vattenvolym i dammen, i kubikmeter. 
 
Effektiv vattenvolym är volymen mellan dammens högsta och lägsta vattennivå som går 
att ta ut ur dammen för bevattning. 
 
Dammens utformning markeras av sökanden på ritningen för ansökan. Högsta och lägsta 
vattennivå och area anges på ritningen. 
 
Kostnadseffektiviteten beräknas i den urvalsmall för bevattningsdammar som fylls i av 
sökanden. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Ritningen är obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt 
i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg för kostnadseffektivitet. 
Steg 1. Kostnad ≥ 40 kr/m3 
Steg 2. 40 kr/m3 > Kostnad ≥ 30 kr/m3 
Steg 3. 30 kr/m3 > Kostnad ≥ 20 kr/m3 
Steg 4. 20 kr/m3 > Kostnad ≥ 10 kr/m3 
Steg 5. Kostnad < 10 kr/m3 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens kostnadseffektivitet. 
 
Hämta värdet i investeringskalkylen. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för bevattningsdammar. Underlaget bifogas endast en gång per 
ansökan. Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor. Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Dammens högsta och lägsta vattennivå och area ska anges på ritningen som du ska bifoga 
till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsbelastning 
 

Urvalskriterium 
 
Vattnet som leds in i bevattningsdammen har hög näringshalt. 
 

Bedömningsgrund 

 
I ett avrinningsområde med en hög andel åkermark antas vatten som avleds eller pumpas 
till en bevattningsdam ha en hög näringshalt. 
 
Avrinningsområdet är det område som dammen får sitt vatten ifrån. 
 
Procentandelen av avrinningsområdets areal som är åker räknas ut genom att dividera 
arealen åkermark inom avrinningsområdet med storleken på avrinningsområdet 
uppströms vattenuttaget för dammen. 
 
Den geografiska utbredningen för avrinningsområdet och ytor med åkermark inom 
avrinningsområdet, med angivna arealuppgifter, ska framgå av översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg för andelen av avrinningsområdets areal som är åker. 
 
Steg 1. 20 % ≤ Åker < 40 % 
Steg 2. 40 % ≤ Åker < 60 % 
Steg 3. 60 % ≤ Åker < 80 % 
Steg 4. Åker ≥ 80 % 
 

Underlag 1 

 
Avrinningsområdets geografiska utbredning och andelen åkermark inom 
avrinningsområdet ska framgå av översiktskartan som ska bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 5 av 7 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns behov av att 
minska läckaget av näring. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om vattenuttaget sker inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska 
bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Dricksvatten vilda djur 
 

Urvalskriterium 

 
Bevattningsdammen har minst en nedfart så att vilda djur har möjlighet att nå vattenytan 
för att dricka. 
 

Bedömningsgrund 

 
Bevattningsdammar med en eller flera nedfarter till vattenytan kan bli viktiga vattenkällor 
som ger vilda djur tillgång till dricksvatten under hela året. 
 
En lämpligt avpassad nedfart ska inte luta mer än 1:5 och den ska vara minst 3 meter 
bred. 
 
Utformningen av nedfarten eller nedfarterna markeras av sökanden på den ritning som är 
en obligatorisk bilaga till ansökan. Ritningen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om dammen har minst en lämpligt avpassad nedfart. 
 

Underlag 1 

 
Kommer din bevattningsdamm att ha minst en nedfart avpassad för vilda djur? 
 
 Ja 
 Nej 
 

Underlag 2 

 
Om ja, så ska utformningen av nedfarten eller nedfarterna framgå av den ritning som 
bifogas ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Brist på vattenbiotoper 
 

Urvalskriterium 
 
Bevattningsdammen tillför en ny livsmiljö för biologisk mångfald i området. 
 

Bedömningsgrund 

 
En bevattningsdamm kan utgöra en viktig sötvattensmiljö för att främja biologisk 
mångfald. Detta gäller speciellt i områden där det saknas öppna vattenytor med 
sötvatten. 
 
Det råder brist på vattenbiotop om det inom en 1 000 meter bred zon från dammens 
yttre omkrets saknas vattenytor som minst har en yta på 0,5 hektar. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om det inom en radie på 1 000 meter saknas en vattenyta som är minst 0,5 
hektar stor. 
 

Underlag 1 

 
Saknas det vattenytor som är minst 0,5 ha inom ett avstånd på 1 000 meter från din 
bevattningsdamm? 
 
 Ja 
 Nej 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för kalkfilterdiken (191) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Hög lerhalt Generell 

Åtgärdsbehov fosfor Generell 

Prioriterat område Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hög lerhalt 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs på åkermark där lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av arealen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Poäng ges om ansökan möter poängkravet att lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av den sökta arealen. 
 
En förutsättning för att få poäng är att ansökan också möter det grundläggande 
stödvillkoret att lerhalten är minst 15 procent på minst 90 procent av den sökta arealen. 
 
Lerhalten bedöms för de block som ansökan avser. Blocken kontrolleras mot antingen 
den sökandes egen markkarta eller den digitala karta som anger lerhalten på blocknivå. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om lerhalten är minst 25 procent på minst 60 procent av den sökta 
åkerarealen.  
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov fosfor 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs i ett område där det finns ett utpekat behov för jordbruket att 
minska fosforbelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Åtgärdsbehovet för att minska fosforbelastningen från jordbruket framgår av den digitala 
karta som visar behovet på blocknivå. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om den sökta arealen finns i ett område med ett åtgärdsbehov. 
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen genomförs i ett geografiskt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där det finns ett behov av att förbättra 
vattenkvaliteten med avseende på övergödning och som handläggande myndighet vill 
prioritera. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökta block finns inom ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
 Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Biologisk mångfald (201) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Gynnsam utformning Generell 

Arter och naturtyper Generell 

Naturlig utformning Generell 

Metod Generell 

Tillgänglig allmänheten Generell 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Prioriterat område Valbar 

Prioriterade arter Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Gynnsam utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant om den har förutsättningar att 
gynna den eller de organismgrupper som sökanden avser att gynna. 
 
Med organismgrupp avses till exempel insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur 
och växter. 
 
Våtmarker som endast avser vatten för jaktbart vilt ger inte poäng. 
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Det geografiska läget för våtmarken 
markeras av sökanden på översiktskartan. Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor 
och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan.  
 
Handläggaren bedömer om investeringen är relevant. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen är relevant. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka organismgrupper av djur och växter som du vill gynna med 
våtmarken? 
 

Underlag 2 

 
Beskriv hur utformningen av våtmarken kommer att anpassas för de organismgrupper av 
djur och växter som du vill gynna. 
 

Underlag 3 

 
Våtmarkens utformning och storlek ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 4 

 
Våtmarkens placering ska framgå av översiktskartan som du bifogar till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arter och naturtyper 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken har förutsättningar att gynna nära hotade eller hotade arter eller naturtyper 
knutna till våtmarker i odlingslandskapet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med gynna avses förbättrade förutsättningar för arter och nyskapande eller restaurering 
av naturtyper. 
 
De arter och naturtyper som är aktuella i ditt län finns listade på länsstyrelsens 
webbplats. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter och/eller naturtyper är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om nära hotade eller hotade och/eller naturtyper gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka arter din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
 

Underlag 2 

 
Ange vilken eller vilka naturtyper kopplade till våtmarker som din våtmark kommer att 
gynna. 
 
Kontrollera att naturtyperna finns listade hos din länsstyrelse. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Naturlig utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har en naturlig utformning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Naturlig utformning innebär flacka stränder, heterogen kantlinje och varierande 
vattenstånd. 
 
Flacka stränder innebär att mer än hälften av våtmarkens kanter har en lutning som är 
högst 1:5. 
 
Heterogen kantlinje innebär att våtmarken utformas så att kantzonen mellan vattenyta 
och omgivande vegetation blir så lång och varierad som möjligt. Storleken på och läget för 
en våtmark avgör möjligheterna att förlänga kantlinjen, med till exempel vikar, uddar, 
eller öar, och att variera vegetation och markanvändning. 
 
Varierande vattenstånd innebär att vattennivån i våtmarken varierar över året.  
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Ritningen är en obligatorisk bilaga och 
bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kraven för naturlig utformning. 
 

Underlag 1 

 
Välj det eller de alternativ som gäller för din våtmark. 
 

☐ Flacka stränder 

☐ Varierande vattenstånd 

☐ Heterogen kantlinje 
 

Underlag 2 

 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – biologisk mångfald 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 5 av 9 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Metod 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Kostnaden för att skapa en våtmark och säkra vattentillförseln antas bli lägre om 
vattentillförseln sker genom att dämma eller leda om vatten. 
 
Platsen för dämning eller avledning av vatten ska framgå av ritningen eller 
översiktskartan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i 
ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Underlag 1 

 
Metod för vattentillförsel till dammen ska framgå av ritningen eller översiktskartan som 
du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor som du bifogar enligt instruktioner i ett 
annat avsnitt i ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Tillgänglig för allmänheten 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten om den uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
 
- Den nås via bilväg.  
- Det finns möjlighet att parkera inom två kilometers gångavstånd. 
- Den nås via en maximalt två kilometer lång gång- eller cykelväg från en tätort eller ett 
samhälle. 
 
För att räknas som tillgänglig måste våtmarken kunna nås utan att besökaren behöver 
beträda mark med växande gröda. 
 
En våtmark räknas inte som tillgänglig för allmänheten om den är placerad i den så 
kallade hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och 
fritidshus där den boende har rätt till ett privat område. 
 
Handläggaren bedömer om dammen uppfyller kraven på tillgänglighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kravet på tillgänglighet. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur våtmarken blir tillgänglig för allmänheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken anläggs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken anläggs i ett regionalt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av att anlägga och restaurera våtmarker för att gynna biologisk mångfald. 
 
Information om prioriterat geografiskt område finns hos den handläggande myndigheten. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs i ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – biologisk mångfald 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 9 av 9 
 

Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterade arter 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har förutsättningar att gynna regionalt prioriterade arter. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterade arter är arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet, som inte är nära 
hotade eller hotade, men som handläggande myndighet har bedömt vara i behov av 
särskilda insatser. 
 
Information om prioriterade arter finns hos den handläggande myndigheten. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om en eller flera prioriterade arter gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka prioriterade arter som din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
 

 



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – näringsretention 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 1 av 5 
 

 

 

 

Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Näringsretention (202) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Näringsbelastning Generell 

Näringsrenande Generell 

Prioriterat område övergödning Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken anläggs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsbelastning 
 

Urvalskriterium 
 
Vatten som leds in till våtmarken har hög näringshalt. 
 

Bedömningsgrund 

 
I ett avrinningsområde med en hög andel åkermark antas vatten som leds in till 
våtmarken ha en hög näringshalt. 
 
Avrinningsområdet är det område som våtmarken får sitt vatten ifrån. 
 
Procentandelen av avrinningsområdets areal som är åker räknas ut genom att dividera 
arealen åkermark inom avrinningsområdet med storleken på våtmarkens 
avrinningsområde. 
 
Den geografiska utbredningen för avrinningsområdet och ytor med åkermark inom 
avrinningsområdet, med angivna arealuppgifter, ska framgå av översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg för andelen av avrinningsområdets areal som är åker.  
 
Steg 1. 20 % ≤ Andel åker < 40 % 
Steg 2. 40 % ≤ Andel åker < 60 % 
Steg 3. 60 % ≤ Andel åker < 80 % 
Steg 4. Andel åker ≥ 80 % 
 

Underlag 1 

 
Avrinningsområdets geografiska utbredning och andelen åkermark inom 
avrinningsområdet ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsrenande 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken är utformad så att den har en god näringsrenande effekt. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med god näringsrenande effekt menas att en stor del av våtmarken utnyttjas för 
näringsrening.  
 
En stor del är inget exakt volym- eller ytmått utan betyder att utformningen görs så att 
vattnet kan sprida sig runt i hela våtmarken. Därmed ökas vattnets uppehållstid i 
våtmarken och näringsprocesserna hinner verka. 
 
Utformningen som möjliggör vattnets spridning ska framgå av ritningen. Ritningen är en 
obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om en stor del av våtmarken utnyttjas för näringsrening. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer du att utforma våtmarken så att en stor del av våtmarken utnyttjas för 
näringsrening? 
 

Underlag 2 

 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen som du ska bifoga till ansökan. 
Ritningen är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område övergödning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken anläggs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där den handläggande myndigheten bedömer att 
det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs i ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Övriga vattenvårdsåtgärder (203) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Vattenkvalitet Generell 

Prioriterat område övergödning Valbar 

Prioriterat område fysisk påverkan Valbar 

Prioriterat område sulfatjord Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen görs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov av att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Vattenkvalitet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen förbättrar vattenkvaliteten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att vattenkvaliteten förbättras betyder antingen att fosfor- eller kvävebelastningen på 
vatten minskar, eller att effekterna av en fysisk förändring orsakad av jordbruket minskas. 
Två exempel är att ett uträtat vattendrag igen tillåts meandra eller att ett vandringshinder 
tas bort. 
 
Möjliga alternativ: 
• kalkfilterbädd 
• tvåstegsdike  
• fasa av slänter i dike  
• reglerbar dränering  
• meandra vattenfåra  
• lägga ut sten eller död ved i vattenfåra  
• anlägga kantzon med varierad växtlighet  
• anlägga sedimentfälla  
• anpassa eller ta bort kulvertar  
• annan insats. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan och utformningen ska framgå av ritningen. Kartan och ritningen är 
obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser något av de möjliga alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Geografiskt läge och omfattning av investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 2 

 
Utformning av investeringen ska framgå av ritningen som du ska bifoga till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område övergödning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där den handläggande myndigheten bedömer att 
det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område fysisk påverkan 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk påverkan. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av åtgärder för att minska effekten av fysisk påverkan orsakad av jordbruket.  
 
Det kan exempelvis handla om att lägga ut grus för att skapa lekbottnar eller återföra 
vattendraget till en mer ursprunglig form. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk 
påverkan. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område sulfatjord 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen motverkar de negativa effekter som uppstår vid dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Bedömningsgrund 

 
Negativa effekter av sura sulfatjordar är främst ett resultat av lågt pH-värde på dessa 
jordar. Lågt pH-värde kan leda till att ämnen som är skadliga för miljön, oftast metaller, 
frigörs från jorden och kommer ut i vattnet. 
 
Områden med sura sulfatjordar finns angivna på en digital karta. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Exempel på en åtgärd som minskar risken att metaller eller andra skadliga ämnen från 
sulfatjordar kommer ut i vattnet är reglerbar dränering. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område och motverkar de negativa 
effekter som uppstår vid dränering av sura sulfatjordar. 
 

Underlag 1 

 
Redogör för hur din investering motverkar negativa effekter av dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Underlag 2 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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