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VAD ÄR EN MILJÖINVESTERING? 

Du kan få stöd för många aktiviteter som 
miljöinvestering: 

• Anlägga eller restaurera en våtmark 

• Anlägga eller restaurera en fosfordamm 

• Åtgärder som minskar övergödning 

• Åtgärder för att minska erosion 

• Installation av kalkfilterbrunnar 

• Skapa fria vandringsvägar för fisk 

• Skapa nya biotoper längst med och i 
vattnet 

 

 
 

Sök stöd till miljöinvesteringar 

Det finns miljöinvesteringsstöd att söka för dig som vill genomföra ett 
projekt för förbättrad vattenkvalitet eller anläggande/ restaurering av 
våtmarker och dammar. Totalt ska över 13 miljoner kronor fortfarande 
fördelas i länet. 
 

Miljöinvesteringsstödet för våtmarker och dammar samt förbättrad 
vattenkvalitet är en del av landsbygdsprogrammet, som pågår till år 2020. 
Ytterligare information om stödet finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/uppsala under "Lantbruk & Landsbygd"/ "Stöd inom 
lantbruk och landsbygd". 
 
Det som avgör om din ansökan beviljas är hur väl den uppfyller nationella och 
regionala bedömningsmål. Det handlar om att projektet ska bidra till mål för 
bland annat förbättrad vattenkvalitet, biologisk mångfald, rekreations-
möjligheter och minskade läckage av växtnäringsämnen. Mer om 
bedömningsgrunderna och poängsättningen kan du läsa om i vår regionala 
handlingsplan som du hittar via länken ovan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala


 
 
 
Inom stödet kan totalt 90 procent av kostnaderna beviljas. Om det finns 
definierad företagsnytta med investeringen är stödet 50 procent. I särskilda fall 
ges stöd till 100 procent av kostnaderna, det är exempelvis när miljö-
investeringen placeras vid vattenförekomster med mycket höga 
näringsförluster, eller i områden där det finns arter som är hotade enligt den 
svenska rödlistan. 
 
Det minsta beloppet du kan ansöka om är 30 000 kr. Maxbelopp per ansökan är 
olika på vilken sorts miljöinvestering du gör: 
 
• Förbättrad vattenkvalitet – max 500 000 kr per ansökan 

• Våtmark för biologisk mångfald – max 2 miljoner per ansökan, men högst 

200 000 kr / hektar 

• Våtmark för förbättrad vattenkvalitet – max 2 miljoner per ansökan, men 

högst 200 000 / hektar 

 
Kom ihåg att du själv måste betala dina fakturor innan du kan söka utbetalning 
av stödet. Det går att söka utbetalning löpande men de sista 20 procenten 
betalas ut först efter din slutredovisning. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Tänk på det här 
Stödet till miljöinvesteringar kan sökas fram till slutet av år 2020. Pengarna kan 
dock ta slut tidigare än så och därför är det större chans att få stöd ju tidigare 
din ansökan kommer in.  Ansökningarna bedöms i datumordning från den dag 
när de skickades in till Jordbruksverket. Redovisning av projektet ska ske senast 
april 2023.  
 
För att vi ska bevilja stödet måste alla intyg och tillstånd som krävs finnas och 
vara godkända.  
 
 
 

TIPS INNAN DU GÖR DIN ANSÖKAN 
• För att genomföra en miljöinvestering krävs ofta 

olika sorters tillstånd. Se till att du har rett ut 

markägarförhållanden och om marken ingår i ett 

markavvattningsföretag innan du ansöker om 

stöd. 

 

• Det behövs oftast en anmälan om 
vattenverksamhet för att genomföra 
miljöinvesteringen. För att få stöd för 
anmälansavgiften måste du ha skickat in en 
ansökan om stöd innan du skickar in 
anmälningsblanketten. 



 
 
 

Guide för e-tjänsten 

Du söker om stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Här följer 
en guide som tar dig igenom tjänsten steg för steg. 
 
Om någon annan gör ansökan om stöd åt dig, till exempel en konsult, behövs en 
giltig fullmakt innan konsulten kan använda e-tjänsten. Ni måste då fylla i 
fullmaktsblanketten "Fullmakt - E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar" som du hittar i Jordbruksverkets webbutik: 
http://webbutiken.jordbruksverket.se/ Om du ansöker om stöd som 
privatperson eller enskild firma behöver du ingen fullmakt utan kan söka på ditt 
personnummer. 
 
Jordbruksverkets e-tjänst finns på: 
http://jordbruksverket.se/etjanster/minasidor 
För att logga in i den behöver du ha en e-legitimation kopplad till ditt eget 
personnummer. Om en konsult ansöker åt dig loggar hen in med sitt eget 
personnummer, och väljer sedan att skicka in en ansökan i ditt namn. 
 

HITTA TILL RÄTT E-TJÄNST 

När du har loggat in på ”Mina sidor” väljer du vem du representerar (förutsatt 
att du har beviljats fullmakt) eller om du söker för din egen räkning. 
 
Klicka sedan vidare i vänstermenyn enligt röd markering nedan för att komma 
till rätt e-tjänst för projektstöd inom landsbygdsprogrammet: 
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Nu har du kommit till e-tjänsten med rubriken ”Ansök om miljöinvestering”. 

Ansökan består av följande steg: 

1. Övergripande 
2. Kontaktpersoner 
3. Välj investering 
4. Om investeringen 
5. Utgifter 
6. Finansiering 
7. Bilagor 

 
Allra längst ner på webbsidan kan du hela tiden välja att spara det som du har 
fyllt i. Kom ihåg att spara ofta! Om du inte blir klar med hela ansökan med en 
gång kan du spara den och logga in och fortsätta en annan gång. 
 

 

TIPS STEG FÖR STEG 

Under 1. Övergripande finns rubriken ” Ge en tydlig beskrivning av den 

planerade investeringen, projektet eller etableringen i odlingslandskapet. Om 
din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden". Där behöver vi få veta följande om ditt projekt utifrån 
bedömningsgrunderna (som vi sätter poäng efter): 

• En övergripande beskrivning av projektet 

• Hur lång tid investeringen tar att genomföra 

• Vilka aktiviteter som ingår i investeringen 

• På vilket sätt som investeringen bidrar till biologisk mångfald och/eller förbättrad 

vattenkvalitet 

Under 2. Kontaktpersoner kan högst fyra personer läggas till.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Under 3. Välj investering klickar du på den sort av miljöinvestering som du 

vill genomföra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du väljer förbättrad vattenkvalitet ska du välja om din investering riktar in  
sig på a) Minskad övergödning b) Förbättra livsmiljöer i vattendrag eller c) 
Övriga åtgärder.  
 
Om du väljer våtmark ska du specificera om du din investering riktar in sig på 
biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet. Sedan ska du välja om det är 
en nyanläggning eller en restaurering av en befintlig våtmark.  
 
Eftersom de områden som du väljer genererar resterande frågor i ansökan är 
det viktigt att du dels väljer rätt områden och dels har med alla som er ansökan 
gäller för. 
 

Under 4. Om investeringen ska du svara på olika frågor om miljö-

investeringen. Under rubriken ”Beskriv varför du ska genomföra projektet eller 
investeringen” vill vi att du svarar på följande utifrån bedömningsgrunderna: 
 
• Hur utformas miljöinvesteringen för att öka retentionen av växtnäringsämnen? 

• Hur utformas investeringen för att gynna biologisk mångfald? 

• Görs några särskilda insatser för att öka tillgängligheten? 

• Genomförs investeringen av dig enbart eller samarbetar du med någon aktör? 

Under denna rubrik ska du också fylla i blocknumret på de jordbruksblock som 
påverkas av investeringen, och hur många hektar investeringen omfattar.



Innan du fyller i 5. Utgifter ska du fylla i en budgetmall som du hittar en länk 

till i det blå fältet i e-tjänsten. Du hittar också mallen "Budgetmall Projektstöd" i 
Jordbruksverkets webbutik: http://webbutiken.jordbruksverket.se/. I mallen 
anger du summorna fördelat på utgiftstyper som du sedan ska fylla i i e-
tjänsten.  

För miljöinvesteringar är alla utgifter av utgiftstypen ”Investeringar”. 

Under 6. Finansiering ska du ange finansieringstyp, finansiär och belopp. 

Dessa bilagor är obligatoriska att skicka in under 7. Bilagor: 

• Karta  

• Ritning 

• Projektplan (lägg in som ”Annan bilaga”) 

• Budgetmall för projektstöd (se steg 5) 

• Fullmakt (om en konsult ansöker åt dig) 

• Dokumentation från eventuell rådgivning 

• Offerter eller kostnadsförslag för större utgiftsposter 

 
När du har fyllt i en komplett ansökan klickar du på ”Granska och skicka 
in” längst ner till höger på sidan. Då kommer en ruta upp där du ska 
försäkra att uppgifterna i ansökan är fullständiga och riktiga samt att du 
kommer att följa regelverket. Om något saknas i din ansökan får du då 
information om det. 
 
Skriv ut ansökan via länken ”Utskriftsversion av ansökan, PDF”. 
 
När du har försäkrat ansökan och klickat på knappen ”Skicka in ansökan” 
skickas den till Länsstyrelsen i Uppsala som handlägger och beslutar om 
ditt stöd. 
 
 
 

KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN 
Enheten för landsbygdsutveckling    Enheten för landsbygdsutveckling 

Handläggare: Martina Dernroth    Handläggare: Matilda Markne 
E-post:martina.dernroth@lansstyrelsen.se   E-post: matilda.markne@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010–223 32 35     Telefon: 010–223 34 46 
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