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Aktuella miljömål för investeringar i 
jordbruk- och trädgårdsföretag 

I bedömningsgrunden för investeringar i jordbruk och trädgårdsföretag ska 
Länsstyrelsen bedöma om investeringen uppfyller nationella miljö- och klimatmål. 
Här är de fem vanligaste målen. I första kolumnen beskrivs den positiva effekt som 
ska uppnås. I andra kolumnen ges exempel på tänkbara investeringar. 
 

Miljömål Exempel på tänkbara investeringar 
  Begränsad klimatpåverkan 
 
  Önskad positiv effekt: 
Ökad effektivitet i 
kväveanvändning  
Minskad växthusgasavgång från 
hantering av stallgödsel  
Produktion av förnybar energi  
Energibesparing/ -effektivisering  
Omställning från fossila bränslen 
till förnybar energi.  

   

 
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
flytgödselhantering, vilket kan innebära 
investeringar i lagringsbehållare, omrörare och 
en gödseltankvagn eller ett matarslangsystem 
med tillhörande spridningsaggregat. 
-Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
lagringskapacitet över lagkrav för stallgödsel.  
- Ett nytt stall med tak över gödselbrunn.  
- N-sensor.  
- Strukturkalkning.  
- Dränering.  
 

 

  Bara naturlig försurning 
 
  Önskad positiv effekt: 
Minskad ammoniakavgång.  

 

 
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
tak över gödselbrunn.  
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
flytgödselhantering, vilket kan innebära 
investeringar i lagringsbehållare, omrörare och 
en gödseltankvagn eller ett matarslangsystem 
med tillhörande spridningsaggregat.  
- Rening av frånluft. 
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  Giftfri miljö 
 
Önskad positiv effekt: 
Minskad risk för utsläpp av 
skadliga ämnen till mark, luft 
och vatten. Minskad risk för 
hälsa och miljö vid användning av 
växtskyddsmedel.  
  

 

 
- Tunnelodling. 
- System för cirkulerande vatten och rening i 
växthus. 
- Investeringar i företag med ekologisk 
produktion.  
- Investeringar som är en del i omställning till 
ekologisk produktion.  
- Utrustning och installationer som minskar risk 
för oavsiktlig spridning av växtskyddsmedel 
(exempelvis hårdgjord yta med uppsamlingstank, 
preparatpåfyllare och sköljvattentank till spruta). 
 

 

Ingen övergödning 
 
Önskad positiv effekt: 
Minskad ammoniakavgång, Minskat          
kväve- och/eller fosforläckage.  
 

 
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
flytgödselhantering, vilket kan innebära 
investeringar i lagringsbehållare, omrörare och 
en gödseltankvagn eller ett matarslangsystem 
med tillhörande spridningsaggregat.  
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar med 
tak över gödselbrunn.  
- N-sensor.  
- System för vattenrecirkulering och rening i 
växthus.  
- Strukturkalkning.  
- Dränering.  
  

 

Ett rikt odlingslandskap  
 
Önskad positiv effekt: 
Ökad areal betesmarker som betas.  
Bevara och förstärka flora och 
fauna. Bevarad kulturmiljö.  

 
- Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar 
avsedda för djur som kommer att hållas på bete.  
- Investeringar för biodling.  
- Särskilt anpassad utformning av nya byggnader 
med hänsyn till kulturmiljön.  
- GPS-övervakning av betesdjur på 
svårtillgängliga platser.  
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