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Ändringar

• Alla stöd ska ses över, gå igenom planerade 
beslutsomgångar, upphandlingar, utlysningar och arbete 
i egen regi. Var uppmärksam på budgetjusteringar (se 
särskild bild).

• Skrivning hur man hanterar sista ärendet i förhållande till 
budget.

• Se över lägsta poängen för urvalskriterierna. Eventuell 
reglera nivån, t ex för att få pengarna att räcka längre.

• Är budgeten inom insatsområden slut ska detta skrivas i 
handlingsplanen.

• Se över ÖOS. Uppsala län har redan höjt ÖOS till 
maximalt 60 %.

• Ska skickas in i så snart som möjligt och träder i                  
kraft efter beslut från Jordbruksverket.



Budgetjusteringar
• Avstämning den 1 november inom vissa utpekade områden

• Gränsen för indragning av medel: minst 70 % av beviljad budget ska vara beslutade 
för att länet ska få behålla alla tilldelade medel 

• Om länet beslutat mindre än 70 % av beviljad budget, får länet behålla 30 % av 
tilldelad budget

• Inom vattenåtgärderna räknas även de ärenden in som fått förhandsbesked

• De pengar som dras in till central pott kan länen avropa enligt  kronologiskt 
kösystem

• Avrop är möjliga för följande insatsområden:

• Energieffektivisering och energigrödor (4.1/5BC)

• Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak (4.1/5D)

• Engångsröjning av betesmark/Rovdjursstängsel (del av 4.4/4B)

• Reglerbar dränering (4.4/4B)

• Förnybar energi (6.4/4BC)

• Idrott, fritid och samlingslokaler (del av 7.4/6B)

• Rekreation och turism (7.5/6B)

• Vattenåtgärder (7.6/6B)

• Utveckling av natur- och kulturmiljö- övrigt (7.6/6B)



Exempel på skrivningar

• Inom insatsområdet stängsel mot rovdjur 
hanteras pengarna via avrop från 
Jordbruksverket. 

• Länsstyrelsen kommer att ha två 
beslutsomgångar per år och när pengarna är slut 
i länsstyrelsens budget kommer efterkommande 
ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket.



Tidsplan för revidering av regional handlingsplan (RHP)

• Sista beslutsdatum för stöd i nuläget är 2020-12-31

• Enheten för landsbygdsutveckling ser över alla åtgärder 
och gör en planering inför 2020 utifrån söktryck och 
tillgängliga medel 

• Därefter bedömer länsstyrelsen om några ändringar i 
exempelvis minimipoäng är aktuella

• Länsstyrelsen arbetar med detta under november och 
avser att skicka in förslag till revidering av RHP under 
december

• Efter beslut från Jordbruksverket kommer den 
reviderade handlingsplanen att träda i kraft under 2020

• Finns det synpunkter på denna process? 

• Vill ni ha information under processen?
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