
6.3. Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och 
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag  

(delåtgärd 4.1 fokusområde 5d) 

Nya medel har tilldelats budgeten. Utlysning av tillgängliga medel sker genom information på 

Länsstyrelsens webbplats. En utlysning innebär att stödet tillfälligt öppnar upp för ansökningar.  

Mer information om utlysningen kommer på vår webbplats. 

6.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 

jordbruks- trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1) och syftar till att minska utsläppen 

av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d). 

6.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

För jordbruket är de stora bidragen av klimatpåverkande gaser kopplade till kväveanvändning, 

idisslares ämnesomsättning samt odling av mark som tär på dess kolförråd. Länsstyrelsen 

Västra Götaland anser att alla åtgärder för att minska utsläpp med negativ klimatpåverkan är 

viktiga. Det regionala urvalet sker genom att ge högst poäng till investeringar som görs inom 

områden med hög klimatbelastning. Karta med den geografiska områdesindelningen utifrån 

klimatbelastning finns i bedömningsgrunderna, se bilaga. 

Exempel på investeringsåtgärder: nedmyllningsaggregat för stallgödsel, frånluftsrening, 

rötrestlager med tak, gödselbrunnar med tak. 

6.3.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Stödet kommer utlysas, se mer under kapitel 4. Ansökningar som kommer in utanför 

utlysningsperioden kommer att avslås. 

Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

Om två ärenden konkurrerar om samma pengar och har samma poäng bör det som minskar 

ammoniakutsläppen prioriteras, vilket avgörs i urvalskriterium 1. 

6.3.4. Urvalskriterier  

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d) 

Nationella och regionala urvalskriterier 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Investeringen 

bidrar till att 

uppfylla nationella 

miljö- och 

klimatmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att minska 

avgången av ammoniak, metan eller lustgas 

5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt 

minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas 

+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat 

nationellt miljökvalitetsmål utöver minskad avgång 

av metan, lustgas eller ammoniak 

40 

2. Investeringen 

bidrar till 

införandet av nya 

produkter, tjänster 

eller 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 

och är bland de första inom länet 

10 



arbetsmetoder 

(innovation). 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ 

inriktning och är bland de första inom branschen 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår 

i en testanläggning 

3. Den som söker 

stöd har kunskap, 

kompetens och 

genomförande-

kapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: den som söker har tillräcklig egen eller 

köpt kompetens för att genomföra investeringen 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig 

erfarenhet av planerad verksamhet som anställd 

eller egen företagare 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och 

relevant målbild 

+1 poäng: Investeringen ingår i en 

samverkanslösning 

20 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Viktning 

4. Det finns ett 

identifierat 

regionalt behov av 

investeringen. 

5 poäng: Investeringen bidrar till minskat 

näringsläckage 

30 

 

Summa nationell viktning  100 

 

6.3.5. Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 

2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas 

Poängen ges till investeringar som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak eller 

växthusgaser till atmosfären. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av 

ammoniak är rening av frånluft från stallar, surgörning av flytgödsel, täckning av 

lagerbehållare för flytgödsel, urin och rötrester, övergång från fast- till flytgödsel samt 

släpslangsramp, släpfotsramp eller myllningsaggregat för spridning av stallgödsel. Ett exempel 

på en investering som bidrar till att minska avgången av växthusgaser är rötning av stallgödsel 

till biogas, vilket minskar metanavgången. Ett annat är ökad lagringskapacitet för stallgödsel 

(exempelvis satellitbrunnar) som ger ett större tidsmässigt handlingsutrymme för 

gödselspridning och därmed effektivare kväveanvändning.  

5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt minska avgången av ammoniak, metan eller 

lustgas 

Poängen ges till investeringar som betydligt minskar avgången av ammoniak eller växthusgaser. 

Exempel på investeringar som kan minska ammoniakavgången betydligt är surgörning av 

flytgödseln och övergång från fast- till flytgödsel. Vid investeringar som rör täckning av 

lagerbehållare för flytgödsel, urin och rötrester bedöms de som ger en reduktion på 90 procent 

eller mer minska avgången betydligt. Det är när behållarna täcks med till exempel betongblock, 

tätslutande tak av plastduk, flytande plastduk och sexkantiga plastelement. Slätfotsramp och 

myllningsaggregat bedöms ge bättre effekt än släpslangsramp och får därmed fem poäng.  

Bland de exempel på investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som presenteras 

ovan bedöms rötning av stallgödsel minska avgången betydligt.  



+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt miljökvalitetsmål utöver minskad 

avgång av metan, lustgas eller ammoniak 

En poäng ges till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska ammoniakavgången men som 

också minskar avgången av växthusgaser eller till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att 

minska växthusgasavgången men också minskar ammoniakavgången. Exempelvis kan 

surgörning av flytgödsel, övergång från fast- till flytgödsel och täckning av lagerbehållare för 

flytgödsel och rötrest bidra till att minska så väl avgången av ammoniak som avgången av 

växthusgaser. Poängen ges också till åtgärder som bidrar till något annat miljökvalitetsmål. 

Exempelvis kan vissa typer av rening av frånluft från stallar även minska lukt, investeringar 

som minskar ammoniakavgången från stallgödsel vid lagring och spridning ger bättre 

kväveutnyttjande, rötning till biogas ger också förnybar energi och en effektivare 

kväveanvändning (genom exempelvis utökad lagringskapacitet) minskar även risken för 

kväveläckage.  

Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation) 

Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga bidrar till att ta fram eller använda 

nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det 

gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på 

ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern 

teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av 

jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa 

nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Kunskap inom området behöver spridas mer för att 

på ett bättre sätt kunna minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Ansökan bedöms dels 

utifrån de uppgifter som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella 

området.  

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen 

Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 

investeringen 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra 

investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 

kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan 

typ att den sökande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna 

poäng utan någon mer noggrann kontroll. 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller 

egen företagare 

Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller 

underhållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen ökar 

chanserna att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan typ 

att den sökande inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa poäng 

utan någon mer noggrann kontroll. 



+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 

framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här 

stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande.  

Regionala bedömningsgrunder 

Investeringar som inte prioriteras regionalt: Maskiner och utrustning som inte längre bedöms 

som ny innovativ teknik, exempelvis autostyrning. 

4. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen.  

5 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage 

Fem poäng ges till investeringar som sker inom område med stort kväveläckage. För jordbruket 

är lustgasförluster kopplade till kväveanvändning en viktig post. Genom ett bättre 

kväveutnyttjande minskas både lustgasförluster (klimatpåverkan) och kväveläckage 

(övergödning). Denna prioritering innebär att både lustgasförluster och kväveläckage minskas. 

Det blå området på kartan nedan visar områden med hög kväveomsättning vilket också 

indikerar att risken för lustgasförluster är högre där.  

 

Bildtext: Karta med den geografiska områdesindelningen utifrån kväveläckage som indikator för 

kväveintensitet. Källa: Vattenmyndigheterna, geodatasamverkan. 



 

6.3.6. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för de regionala urvalskriterierna. 

• Maskiner och utrustning som inte längre bedöms som ny innovativ teknik, exempelvis 

autostyrning 

6.3.7. Stödnivå 

I Västra Götaland är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. Stödnivån ska vara 

40 procent av stödberättigade utgifter upp till högsta stödbelopp. 

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det 

europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först 

inkomna ansökan.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade 

utgifter. 

 


