
Välkommen till partnerskapsmöte!



Elisabeth Schöning, Länsstyrelsen Uppsala län

Inledning och välkomna



14:00-14:10 Inledning och välkomna 

14:10-14:20 Lägesrapport nuvarande landsbygdsprogram - Maria Axelsson,

Länsstyrelsen Uppsala län

14:20-15.10 Nuläge inför det nya landsbygdsprogrammet  - Länsstyrelsen,

Enheten för landsbygdsutveckling

15:10-15:30 Paus och reflektioner

15:30-15:50 Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling - Sven Uhlås, Upplandsbygd Lokalt

Ledd Utveckling

15:50-16:10 Leader Nedre Dalälven - Lotta Heimersson, Leader Nedre Dalälven

16:10-16:30 Leader Mälardalen - Mia Lundqvist, Leader Mälardalen

16:30-16:40 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte   

Partnerskapsmöte 28 november 2022
Tema: Extern finansiering



Deltagare



Lägesrapport
nuvarande landsbygdsprogram

Partnerskapet för landsbygdsutveckling 28 november 2022
Maria Axelsson, Enheten för landsbygdsutveckling



Landsbygdsprogrammet 2014-2022 
- ärendebalans under programperioden

Ansökan om stöd; 55

Ansökan om utbetalning; 25

Totalt antal ärenden;  80
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Översikt 
budget



EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har fokus på miljö och hållbarhet 
och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden. 

Den strategiska planen beskriver mål att uppnå och stöd/ersättningar att få:

• Jordbrukarstöd: gårdsstöd, nötkreaturstöd, kompensationsstöd, miljö- och 
klimatersättningar, djurvälfärdsersättningar, stöd till unga jordbrukare

• Projekt- och investeringsstöd: startstöd, stöd för ökad konkurrenskraft, stöd till 
vattenvårdsåtgärder/kalkfilterdiken/bevattningsdammar, stöd till diversifiering 
till annat än jordbruk, stöd till samarbete och kompetensutveckling

• Samt stöd till Leader, stöd till producentorganisationer, samt stöd till 
biodlingssektorn

Ny jordbrukspolitik fr o m 2023



Projekt- och investeringsstöd - förändringar
• Många stöd går att söka även i den nya programperioden, t ex många av 

investeringsstöden för stärkt konkurrenskraft och vattenåtgärder.
• En del stöd finns inte med i nya programperioden, ex stöd till kommersiell 

service, stöd till bredband, Investeringsstöd för restaureringsstöd av 
betesmark och slåtterängar, investeringsstöd för gårdsbaserade 
biogasanläggningar stängsel mot rovdjur.

• Vissa stöd i nuvarande programperiod får förlängd ansökningstid - under 
förutsättning att det finns budget kvar



Stöd som förlängs under 2023
Vissa stöd inom landsbygdsprogrammet och vissa miljöinvesteringar förlängs 
och går att söka fram till 31 december 2023. Sista datum för ansökan om 
slututbetalning är 5 april 2025.

Miljöinvestering för rovdjursstängsel
Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark (endast avrop möjligt)
Investeringsstöd för biogas?
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar (dock översökt i nuläget)
Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service 
Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer 
Investeringsstöd för förädling (ett nytt stöd för förädling kommer troligen 
under 2023, men fram tills dess går det att söka det gamla stödet)



Presentation av de nya 
projekt- och investeringsstöden



Syftet med startstöden är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en 
jordbruksverksamhet. Stödet ska främja generationsskiften.

Kommande startstöd kommer att likna dagens stöd i landsbygdsprogrammet. 
Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort. 

• Förändringar i villkoren

Startstöd



Ålder
Yngre än 41 år. Skicka in ansökan senast dagen innan man fyller 41 år.

Utbildningskrav
Minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller 
arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 
12 månaders heltidsarbete.

Belopp:
• 150 000 kronor om produktionspotentialen motsvarar ett halvtidsarbete på 

minst 860 timmar
• 300 000 kronor om produktionspotentialen motsvarar ett heltidsarbete på 

minst 1 720 timmar.

Startstöd (forts.)



Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
Syftet är att förbättra konkurrenskraften för jordbruks-, trädgårds- och 
rennäringsföretag. Stödet ska bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins 
mål och prioriteringar, och till en produktion som är långsiktigt hållbar.

Kommande investeringsstöd kommer att likna dagens stöd i landsbygds-
programmet. De tidigare investeringsstöden för energieffektivisering, 
förnybar energi och ammoniak/växthusgaser upphör som egna stöd och 
ingår nu i detta stöd. Du kommer kunna söka stöd för begagnad 
utrustning och begagnat material.



• anläggning av energiskog (salix, hybridasp och poppel) på åkermark

• ny- och omläggning av täckdikning på åkermark

• ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande inhysningssystem 
för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion

• ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar

• ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring av 
skörd

• utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem

• investeringar för minskad ammoniakavgång, tak på gödselvårds-
anläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för 
flytgödsel 

Investeringsstöd till ökad konkurrenskraft 
(forts)



Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
(forts)
Du kan få stöd med 30 procent av de stödberättigande utgifterna. Du kan 
få 40 procent om du är ung jordbrukare (dock inte för täckdikning eller 
energiskog). Åtgärder för minskad ammoniakavgång kan få stöd med 50 
procent.

Du kan maximalt få upp till 2 400 000 kronor i stöd inom en treårsperiod. 

Stödtaket utökas med ytterligare 500 000 kronor på den del som avser 
minskad ammoniakavgång.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 200 000 kronor. För 
energiskog är det 100 000 kronor.



Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygderna, och därigenom skapa 
tillväxt och sysselsättning.

Fokus i detta stöd är att stödja jordbruksföretag, trädgårdsföretag och 
rennäringsföretag som vill investera i annan verksamhet, så kallad 
diversifiering. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, 
entreprenad och liknande. Sådana investeringar minskar företagens 
sårbarhet och ger dem ytterligare ett ben att stå på.

Investeringsstöd för diversifiering till 
annat än jordbruk



• Du kan få stöd för 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

• Du kan få maximalt 800 000 kronor inom en treårsperiod.

• För att kunna få stöd måste du ha utgifter på minst 100 000 kronor.

Investeringsstöd för diversifiering till 
annat än jordbruk (forts)



Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Våtmarker för biologisk mångfald anlagda i länet genom Landsbygdsprogrammet 2015-2022



Det här kan du få stöd för:

• våtmarker för att fånga upp kväve eller fosfor

• våtmarker för att gynna biologisk mångfald

• kalkfilterbäddar för att minska läckaget av fosfor

• tvåstegsdiken i eller vid åkermark för att minska läckaget av kväve och 
fosfor

• andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, vattendrag och hav. 
Investeringarna ska vara kopplade till övergödning eller fysisk påverkan 

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder



Du kan få stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Så här mycket stöd kan du som mest få:

• våtmarker och dammar: 400 000 kronor per hektar

• fosfordammar: 600 000 kronor per hektar

• tvåstegsdiken: 1 000 kronor per meter.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 30 000 kronor.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
(forts)



• nytt stöd från 2023

• syfte att minska fosforförluster till omgivande vattendrag

• stöd för 50 procent av stödberättigande utgifter 

• kalkfilterdike i kombination med ny- eller omläggning av täckdikning på 
åkermark med lerjord

Investeringsstöd för kalkfilterdiken



• nytt stöd från 2023

• begränsa effekterna av klimatförändringar

• anpassa jordbruket till klimatförändringar

• stöd 30 procent av stödberättigande utgifter

• max  750 000 kronor i stöd per damm

• i område med begränsad tillgång på vatten under odlingssäsongen

Investeringsstöd för bevattningsdammar



Projektstöd i nya programperioden liknar dagens landsbygdsprogram och 
innefattar:

Stöd till kompetensutveckling 

Syftet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden på ett sätt 
som bidrar till målen i den strategiska planen. Stödet ska bidra till en hållbar 
ekonomisk, miljömässig och social utveckling. 

Stöd till samarbete

Syftet är att lösa utmaningar och nyttja möjligheter inom områden där den 
gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället, men där 
incitament för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett 
utvecklingsarbete. 

Projektstöd



Nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
Programmet är godkänt av EU-kommissionen
Öppnar för ansökningar och handläggning av beslut om stöd i 
december
Stor del av budget till vattenbruk



Läs med om stöd och ersättningar i den strategiska planen på 
Jordbruksverket.se:
Stöd till jordbruket och landsbygden 2023-2027 -
Jordbruksverket.se
samt på Länsstyrelsen.se:
Stöd för landsbygdsutveckling | Länsstyrelsen Uppsala 
(lansstyrelsen.se)

Mer detaljerad information kommer att finnas i december/januari

Information på hemsida

https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-jordbruket-och-landsbygden-2023-2027
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling.html


Paus och reflektioner!



Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, 
Sven Uhlås, Emma Mattila

https://www.youtube.com/watch?v=VMsv-m53stQ
https://www.upplandsbygd.se/mojligheter/hallbart-entreprenorskap/

https://www.youtube.com/watch?v=VMsv-m53stQ
https://www.upplandsbygd.se/mojligheter/hallbart-entreprenorskap/


Leader Nedre Dalälven

Partnerskapsmöte i Uppsala län
28 november 2022

Lotta Heimersson, verksamhetsledare



Leader Nedre Dalälven



NEDA
1986

• Lokal förankring och 
finansiering

• Kommuner, 
markägare, 
entreprenörer

• Främja turism, 
inflyttning, 
företagande

• Bas i områdets 
värdefulla natur- och 
kulturmiljöer

• Beakta 
medlemmarnas och 
de areella 
näringarnas intressen

Leader
2001

• Lokalt ledd utveckling
• EU-program
• Samverkan genom 

finansiering, projekt 
och lokal styrning

• Lokala projekt som 
främjar besöksnäring, 
stärker 
entreprenörskap, 
attraktiva miljöer för 
boende och besökare 
samt öppna landskap, 
mötesplatser på 
landsbygden mm

Biosfär
2011

• Lokalt och regionalt 
förankrat

• UNESCO utser
• Modellområden för 

hållbar utveckling
• Fokusområden: 

öppna landskap, 
hållbar turism, 
biologisk 
myggkontroll, 
fiskevård

• Skyddade områden, 
buffertzoner, 
utvecklingsområden 

MYGGBEKÄMPNING



Vad är Leader?

• LEADER är en metod för utveckling och inte en bankomat!
• Bygger på SAMVERKAN mellan olika sektorer i samhället och en stark 

lokal förankring
• Beslut fattas lokalt av LAG = styrelsen, som beviljar ekonomiskt stöd 

till lokala projekt 
• Projekten ska skapa utveckling och tillväxt där man bor och verkar
• Skall genomföras tillsammans och med lokalt engagemang
• Bygger på en lokal utvecklingsstrategi framtagen i samverkan



”Ett attraktivt område med hållbara jobb och 
livskraftiga verksamheter”

Total budget 2014-2020: 49 777 030 kr

Landsbygdsfonden 42 308 633 kr allt beslutat
Regionalfonden  3 695 474 kr allt beslutat
Socialfonden 3 774 923 kr allt beslutat

Förlängningsåren 2021-2022: 15 miljoner

Återstår ca 6 miljoner varav ansökningar för 4 miljoner ligger inne

Del i havs- och fiskerifonden totalt 7 531 347 kr, upparbetas idag på seminariet ”Säl & 
Skarv”(administreras av Leader Gästrikebygden)

2 projekt: Fiskevård i Nedre Dalälven & Samverkan mellan fiskets intressenter, 1,8 milj



Leader Nedre Dalälven

Nuläge innevarande program Landsbygdsfonden:
• 25 avslutade projekt 
• 9 pågående projekt
• 5 pågående paraplyer
• 3 projekt som väntar på beslut hos SJV, inklusive ett paraply
Regionalfonden, stängd:
• 2 avslutade projekt
Socialfonden, stängd:
• 3 avslutade projekt



Projekt i Uppsala län:

Adrenalin & Romantik Tierp & Älvkarleby
Framtidens fotboll som landsbygdsutvecklare Heby, Tierp & Älvkarleby
Ett Kvarterskooperativ för trygghet och integration Heby, Tierp & Älvkarleby

Svarthälls fäbod Heby
Lundaprojektet Heby
Gropen, ridled och lösdrift i Heby Heby

Dokumentärfilm om Vendelbygden Tierp
Nygammal kanotled i Tämnarån Tierp
Framtidsfabriken Tierp
Från Köping till Kärna Tierp
Framtid Hållnäs Tierp

Fler ben för landsbygdsföretag Älvkarleby
Utveckling av Gårdskärs fiskehamn Älvkarleby



Pågående projekt i hela området:

Externa aktörer:
BUS i Biosfären hela området
Hållbart skogsbruk och mångbruk i skog hela området

LAG-ägda projekt:
Ung i Nedre Dalälven 2.0 hela området
Slow Trips hela området
Upplev Smakerna av Nedre Dalälven(ej beslutat) hela området

Paraplyprojekt Lokal Mat hela området
Paraplyprojekt Idrott, Hälsa & Livskvalitet hela området
Paraplyprojekt Klimat & Miljö hela området
Paraplyprojekt Småortsutveckling 3.0 hela området
Paraplyprojekt Av Unga för Unga hela området



Vår vision: ”Tillsammans skapar vi en välkomnande och smart 
landsbygd där utveckling sker med hänsyn till naturen”

Övergripande principer: Leadermetoden
Hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ett hållbart 
område

Livskraftiga 
bygder

En stark
besöksnäring

ENTREPRENÖRSKAP & INNOVATION

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

LOKAL UTVECKLING

KLIMAT & MILJÖ

SMARTA BYGDER

Våra 
mål
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41
Milj.



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

LEADER MÄLARDALEN
2023-2027

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

LEADER – Vad är det?
Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale

• Metod för att driva lokal utveckling genom samverkan
• Stödform som stöttar projekt för lokal utveckling

– EU-pengar, statliga pengar, kommunala pengar
• Utgår från lokala förutsättningar
• Bygger på flernivåsamverkan och trepartnerskap
• För ut EU till medborgarna
• Utvecklar demokratin och stärker medborgarna
• Investerar i den lokala utvecklingen i Leaderområdet

– Arbetar oftast på den mest lokala nivån, på by- och bygdenivå



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

LEADER:s 7 principer
1. Lokal strategi – skräddarsydda lösningar för lokala förutsättningar
2. Underifrånperspektiv – lokala behov, lokala initiativ och lokal förankring
3. LocalActionGroup, LAG – föreningen - ideell, privat och offentlig sektor
4. Innovation – kreativt och innovativt arbetssätt, nytänkande
5. Integrerade insatser – pusselbitar som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling
6. Nätverk – bildas och utvecklas inom projekt och mellan projekt och områden
7. Samarbete – lokalt, regionalt, nationellt, transnationellt, flernivåsamverkan





Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Leader Mälardalen 2023-2027

Vision:
Ett välmående och hållbart Leaderområde med god livskvalitet, 
skapat genom samverkan och lokalt engagemang.

Hur visionen ska uppnås är lika 
viktigt som vad som ska uppnås. 

LEADERMETODEN



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Leader Mälardalen 2023-2027

Mål:

• Attraktivare och smartare bygder
• Ökad delaktighet
• Stärkt entreprenörskap och företagande

Insatsområden:

• Attraktiva och smarta bygder
• Delaktighet
• Entreprenörskap och företagande

LEADERMETODEN



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Globala målen för hållbarhet – Agenda 2030



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Leader Mälardalen 2023-2027

• Ny sysselsättning

• Nya nätverk och samarbeten

• Nya mötesplatser 

• Nya fritids- och kultur-
verksamheter 

• Återkommande evenemang

• Miljö- och klimatprojekt

• Utökade nätverk 

• Bevarade mötesplatser 

• Bevarade fritids- och kultur-
verksamheter 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Budget 2023-2027

Totalbudget Sverige: 
1,675 miljarder kronor, varav 553 miljoner kronor ÖOS (33%)
40 beviljade Leaderområden

Leader Mälardalen 43 556 970 kr  

Det finns även pengar kvar att söka för SMÅPROJEKT i nuvarande 
programperiod, som kommer att pågå parallellt t o m 2024.



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Småprojekt

Lokal utveckling
Inkludering och integration
Hållbar utveckling (klimat, energi, miljö) 

• ”Snabbt och enkelt”
• Max 50.000 kr per aktivitet
• 100% av kostnaderna i stöd
• Egen insats – Ideell tid



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

Leader Mälardalen
Leaderprojekt, max 1,3 miljoner kr.

Småprojekt, max 50.000 kr.
”Företagsstöd”, max 200.000 kr.

Småstöd till företagsutveckling, max 35.000 kr.

100% stöd till faktiska kostnader
Ideell tid - egen insats i projektet värderas idag till 220 kr/h

Löpande ansökningar, inga utlysningar
Beslutsmöten 4 ggr per år för större projekt, Småprojekt beslutas löpnade
Ansökningssystemet för större projekt i kommande programperiod beräknas öppna i jan/feb.

Kontakta Leaderkontoret!



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, 
Håbo och Upplands-Bro

LEADER
En fantastisk metod för att gemensamt, 

med lokalt engagemang, 
få större, långsiktigt hållbara resultat 

från begränsade resurser!

www.leadermalardalen.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

http://www.leadermalardalen.se/


• Nästa möte sker 20 april kl. 14-17 och kommer ske fysiskt. Vi 
återkommer om var 

• Tema är inte beslutat, vi tar tacksamt emot förslag. Ett förslag vi 
fått in är Kris och beredskap

• Tidigare föreslagna teman: aktuellt läge i olika EU-fonder, 
Aktuella projektinitiativ samt Information budgetpropositionen

Avslut och information om kommande 
partnerskapsmöte
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