
Bilaga ansökan om startstöd 

- Gäller för startstödsansökningar

Landsbygdsavdelningen 
Enheten landsbygd/samverkan Länsstyrelsen Skåne  

  Enheten landsbygd/samverkan 
  291 86 Kristianstad 

A. Uppgifter om sökande

Namn 

Adress 

Postnr och postort 

Personnummer 

Checklista till ansökan om startstöd 

• Har du drivit lantbruksverksamhet i ett företag  med start för över 24 månader sedan.
Kontakta handläggare på länsstyrelsen Skåne.

• Har du läst ”Bedömningsgrunden” noga under rubriken ”Etableringar som inte prioriteras
regionalt” och gjort bedömningen att inget av dem rör dig. Det som inte ger regionala poäng
anges kort här nedan. Mer detaljerat går det att läsa i bedömningsgrunden punkt D.
 Att endast två i samma bolag kan få startstöd
 Att du måste inneha minst 25 % av företaget om ni är flera annars minst 51 %.
 Att ditt företag skall kunna ge minst 100 kr i timmen i lön.
 Att om du har en annan verksamhet också så får omsättningen högst uppgå till

dubbelt så mycket som omsättningen i lantbruket.
 Att du inom 9 månader från det att du ansöker ska ha en drift i företaget på minst

860 timmar inom primärproduktion.
 Du skall själv arbeta 860 timmar inom primärproduktionen
 Du ska inte enbart ha frilandsodling och då en areal mindre än 2 ha.

• Har du utbildning inom lantbruk motsvarande 10 veckor? Om inte börja leta efter lämplig
utbildning och kontakta Länsstyrelsen för bedömning av kursen.

Detta är en hjälpblankett för 
kompletterande frågor inom startstöd. 
Denna skall i första hand laddas upp 
som en pdf tillsammans med ansökan. 

version 210315



• Bilagor som skall skickas med en ansökan om startstöd
 Driftsplan (Du kan använda den som länsstyrelsen tillhandahåller på sin hemsida eller 

skicka in en egen motsvarande)
 Beräkning från standardtimsmallen över dina timmar. Länsstyrelsen bedömer alltid 

primärt från denna mall. Om du inte anser att timmarna i mallen överensstämmer 
med din verksamhet kan du ange egna timmar i den av länsstyrelsen tillhandahållna 
driftsplanen, du skall då även kort styrka detta.

 Underlag till ditt CV. Arbetsintyg, betyg mm som styrker ditt CV skall medskickas
 Underlag arrendekontrakt skall medskickas. Viktigast är att det framgår tillträde 

samt arrendetid, arrendator, markägare samt omfattning areal och 
fastighetsbeteckning.

• Uppgifter om företaget

1. Kompletterande Frågor gällande företaget struktur och kommunikation

Har du en hemsida för företaget? Om 
detta inte finns svara då detta. 
I vilken företagsform kommer du att 
driva ditt lantbruk? 
Vilken SNI-kod har din verksamhet? 

2. Ange fastigheterna som du bedriver eller kommer att bedriva verksamhet på vid
etablering. Glöm inte att skicka med kopior på arrendekontrakt

Namn på fastighet Åker 
(ha) 

Bete 
(ha) 

Skog 
(ha) 

Arrende
/Ägd 

Datum 
tillträde 

Gällande tabell 1 ska du bara kort svara kort på kompletterande frågor om ditt företag 

Gällande tabell 2 skall du fylla i kort namnet på fastigheten ( är det fler nr på samma arrende så 
skriv bara det första) samt om marken och gården ägs eller arrenderas 

Gällande tabell 3 behövs vid köp av djur det första köpekontraktet för att visa datum vid 
övertagande. 

OBS! Endast areal som är ägd eller arrenderad skall tas med här. Areal på skötselavtal eller 
liknande skall tas upp som övrig verksamhet. 



3. Ange om du har djurproduktion och när du övertog denna. Hänvisa även till underlag
såsom köpekontrakt etc

Djurslag Datum för övertagande Kort hänvisning till 
underlag 

Har du idag en fast anställning utanför företaget eller har du annan inkomst av tjänst? 
Beskriv omfattningen av tjänsten här nedan. 

Kommer du att arbeta på en fast anställning utanför företaget eller ha annan inkomst av tjänst de 
närmsta tre åren, från ansökanstidpunkten och framåt? Beskriv omfattningen av tjänsten här 
nedan. Beskriv även om du tänker ha denna tjänst stadigvarande. 

Har du drivit företag mer än 24 månader innan ansökan görs? Beskriv kort den verksamheten. 
Bifoga även resultaträkningar för de tidigare åren. 

Har du ägt mer än 50 % i något annat bolag som bedriver jordbruksverksamhet? 

Ange när du kommer att vara helt etablerad och affärsplanen genomförd. Datumet får vara 
tidigast tre år efter ansökan om stöd (du kan ange annat datum än slutdatum för utbetalning). 
Om du inte anger något datum bedöms affärsplanen omfatta tre år. 

Datum då affärsplanen är genomförd och 
du är etablerad. 



C. Sammanställning av din erfarenhet (CV)

1. Grundläggande gymnasieutbildning

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

2. Annan utbildning

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

3. Eftergymnasial utbildning

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

4. Arbetserfarenhet från lantbruk (ange särskilt om du varit arbetsledare)

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

Här skall du skriva om dina erfarenheter. Du måste styrka det du anger med underlag för att det 
skall kunna räknas. Ta därför endast med sådan erfarenhet som kan styrkas. 



5. Arbetserfarenhet från yrken med koppling till lantbruk

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

6. Annan yrkeserfarenhet ej lantbruk

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 

7. Erfarenhet att driva eget företag (ej lantbruk)

Vad Startar Slutar Vilken 
omfattning 
% 

Finns 
underlag 



D. Bedömningsgrund till Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare (6.1/2b)

Etableringar som inte prioriteras regionalt 

Ansökningar där någon av nedanstående punkt föreligger kommer inte att få några poäng för de regionala urvalskriterierna. 

• Om två eller fler delägare i företaget tidigare beviljas startstöd inom programperioden

• Om flera unga finns i ett bolag och varje enskild sökande av startstöd innehar mindre än 25 % av ägandet och röstandelarna vid ansökningstillfället och
affärsplanens slutmål.

• Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 100 kr/tim före skatt och sociala avgifter i sin primärproduktion.

• Om sökande även har annan verksamhet utöver primärproduktion och omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört med
primärproduktionen, vid affärsplanens slutmål. Även företag där sökande äger 50 % eller mer av andelarna, aktierna eller motsvarande ska medräknas.
Sådan omsättning som bedöms vara kopplad till lantbruk/trädgård skall inte räknas med vid bedömning. Intern omsättning av egna jordbruksprodukter
kan räknas som omsättning inom primärproduktion om belopp kan på ett tillförlitligt sätt kan fastställas

• Om sökande inte kan visa med underlag ägande eller arrendekontrakt om minst 1 år på drift inom primärproduktion som motsvarar minst 860
arbetstimmar per år vid ansökanstillfället och framåt. Undantag för de som skall ha primärproduktion med biodling motsvarande mer än 860 h vid
affärsplanens slutmål behöver endast ha 300 h inom 9 mån. Drift som påbörjas inom 9 månader efter ansökansdatum får medräknas.

• Om sökande vid affärsplanens slutmål arbetar mindre än halvtid dvs 860 tim per år med primärproduktion.

• Om sökande enbart bedriver frilandsodling där omfattningen är < 2 ha

Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående urvalskriterier med tillhörande poängsättning. Det är vad du skriver i din ansökan som ligger till grund för 
hur din ansökan kommer att prioriteras. I kolumnen ”Tänk på detta!” har vi sammanfattat det du behöver funderar över när du gör din ansökan så att du skriver in 
den informationen som krävs för att vi ska kunna prioritera din ansökan. Varje urvalskriterium ska poängsättas och poängsättningen leder fram till hur din ansökan 
kommer att prioriteras. Skriver du inget i ansökan som berör det specifika urvalskriteriet kommer du inte att få något poäng. Vi utgår ifrån vad du skriver i din 
ansökan och vi kommer bara i undantagsfall begära komplettering när det gäller dina svar angående urvalskriterierna.  

Om det står plustecken före poängen betyder det att den poängen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas enbart den 
högsta poängnivån som uppfylls.  I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium.  Du kan ladda upp denna ifyllnadsmall med dina egna 
svar på respektive urvalskriterium till din e-ansökan eller kan du bifoga en extra bilaga där du lägger till den informationen som efterfrågas. Observera att vi i vissa 
fall kommer att titta på företag med organisatorisk/ekonomisk koppling till det företag som du startar när vi bedömer din ansökan.   



Urvalskriterier med bedömningsgrund: Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare (6.1/2b) 

Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Bedömningsgrund Tänk på detta! Dina uppgifter/svar 
(Har du redan svarat på ett urvalskriterium i din e-
ansökan, skriv då en hänvisning i rutan till din ansökan. 
Anser du att du inte uppfyller ett urvalskriterium, ange 
då detta.) 

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

Fråga 1 kan max ge 50 
poäng. 

+20 poäng: Planerad
drift bedöms bidra till
att uppfylla minst ett
nationellt
miljökvalitetsmål.

Poäng ges om 
etableringen bidrar till att 
uppfylla minst ett 
miljökvalitetsmål. Det som 
är viktigt är att se på hur 
produktionen bidrar till att 
nå miljökvalitetsmålen. Ett 
exempel kan vara att den 
som tar över en gård 
fortsätter med betesdjur 
vilket bidrar till 
miljökvalitetsmålet ett rikt 
odlingslandskap. 

Beskriv om du anser att ditt företag 
bidrar till att uppfylla något 
miljökvalitetsmål. Det finns fastställda 
nationella miljö- och klimatkvalitetsmål 
som du kan hitta på naturvårdsverkets 
hemsida. 

+10 poäng: Det finns
en nyligen upprättad
energikartläggning.

Poäng ges för 
energikartläggningen som 
bör vara gjord tidigast för 
3 år sedan och omfatta 
den aktuella 
verksamheten. 

Om en energikartläggning har gjorts för 
den verksamhet som du ska driva, ange 
när och bifoga bilaga med 
energikartläggningen. 

+10 poäng: Det finns
dokumenterat
strukturerat
miljökvalitetsarbete.

Poäng ges för att 
dokumentationen är 
aktuell för det senaste 
året. Exempel på 
strukturerat 
miljökvalitetsarbete kan 
vara Miljöhusesyn; 
www.miljohusesyn.nu 

Beskriv i din ansökan om du har ett 
dokumenterat strukturerat 
miljökvalitetsarbete. Bifoga underlag 
som styrker detta. 

+10 poäng: Planerad
drift avser ekologisk
produktion.

Poäng ges för ekologisk 
produktion som ska 
omfatta företagets alla 
relevanta 
produktionsgrenar och 
inte bara del av en 
produktionsgren. 

Ange i din ansökan om du är ekologisk 
producent eller är under omställning. 
Bifoga underlag som visar detta. 



2. Etableringen bidrar till 
att införa av nya 
produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder det vill 
säga innovation. 
 
Fråga 2 kan max ge 100 
poäng. 
 

+60 poäng: 
Etableringen medför 
ny produktion/ 
produkter eller 
tjänster. 

Poäng ges om 
etableringen innebär att 
den som söker startstödet 
börjar med en helt ny 
produktion. Verksamhet 
som tidigare ägare hade 
börjat med får inte räknas 
med. 

Beskriv om och hur du startar upp ny 
produktion (t.ex. ny teknik införs i 
företaget), om du producerar nya 
produkter eller om du börjar erbjuda 
nya tjänster. Nya produkter kan t ex 
vara om företaget tidigare hade 
mjölkproduktion och du väljer att starta 
nötköttsproduktion.  

 

 +40 poäng: Sökanden 
använder sig av nya 
arbetsmetoder. 

Poäng ges om 
etableringen innebär att 
den som söker startstödet 
börjar med nytt arbetssätt 
för företaget avseende 
styrning-, ledning, 
organisatoriskt eller 
verksamhetens 
genomförande. Exempel 
kan vara att samverka 
med andra företag i 
produktionen eller i 
ledning. Det kan också 
vara införa Lean-metoden 
i företaget. Arbetsmetoder 
som tidigare ägare hade 
börjat med får inte räknas 
med. 

Beskriv i din ansökan om du efter 
etableringen startar ett helt nytt 
arbetssätt för företaget avseende  

• Styrningen, dvs  
• Ledning 
• Organisatoriskt   
• Ändrar verksamhetens 

genomförande  
 
Det kan t.ex. vara samverkan med 
andra företag, införande av LEAN, 
ändrar företagsform, ny 
ledningsstruktur tex tar in 
rådgivare i styrelsen, börjar med 
eko etc. 
 

 

 +40 poäng: Stödet 
bidrar till en lönsam 
primärproduktion 
 

Poäng ges om den 
sökanden tjänar 140 
kr/tim eller mer på 
primärproduktionen. 
Beräkningen görs innan 
avdrag för skatt och 
arbetsgivaravgifter. 

Du ska göra en egen driftsplan för ditt 
företag. Du kan använda dig av den som 
finns på länsstyrelsen Skånes hemsida. 
Se under ansökningshjälpen 
företagsstöd eller göra en egen 
motsvarande denna. 

 



3. Den som söker har 
kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet 
att driva företaget. 
 
Fråga 3 kan max ge 200 
poäng. 
 

+120 poäng: 
Sökanden har 
praktisk utbildning i 
jordbruk som går 
utöver minimikraven i 
stödvillkoren. 

Poäng ges till den som 
söker startstöd och som 
har mer kompetens än det 
som ställs i minimikraven. 
Poäng ges om sökande har 
arbetat mer än 2 år inom 
jordbruks-, trädgårds- eller 
rennäring efter 18 års 
ålder. Eller om sökande 
har mer än ett års 
erfarenhet i arbetsledande 
ställning inom jordbruks-, 
trädgårds- eller 
rennäringen. Arbetet ska 
vara någon annanstans än 
på föräldragården. 

Beskriv din arbetserfarenhet inom 
jordbruk eller trädgård. Ange hur länge 
du har arbetat och bifoga underlag som 
styrker detta. 
 
Sammanställ underlaget för utbildning 
och arbetslivserfarenhet. Använd vår 
mall på Länsstyrelsens hemsida som 
finns under delsidan ”Ansökningshjälp”, 
eller gör en egen motsvarande. 

 

 +80 poäng: Sökanden 
har praktisk 
utbildning från 
verksamhet utanför 
jordbruket som är 
användbar i 
företaget. 

Poäng ges till den som har 
praktisk erfarenhet eller 
yrkesutbildning av 
verksamheter utanför 
jordbruket under 
förutsättning att 
kompetensen är 
användbar i företaget. Det 
kan exempelvis vara inom 
ekonomi, byggnad, 
maskinservice och så 
vidare.  
 
Poäng ges om sökande har 
arbetat mer än 2 år i 
annan bransch än 
jordbruks-, trädgårds- eller 
rennäring efter 18 års 
ålder.  
 
Eller om sökande har drivit 
företag utanför jordbruks-, 
trädgård- eller 
rennäringen i mer än 1 år. 
 

Beskriv din praktiska erfarenhet eller 
yrkesutbildning av verksamheter 
utanför jordbruk eller 
trädgårdsbranschen. Beskriv i din 
ansökan hur länge du arbetade eller 
drev företag. Bifoga arbetsintyg 
och/eller utbildningsintyg. Sammanställ 
underlag för utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Använd gärna vår 
mall på Länsstyrelsens hemsida, under 
Ansökningshjälp, eller gör en egen. 

 



 +40 poäng: Den 
sökande har 
eftergymnasial 
utbildning eller 
internationell 
utbildning eller 
praktik. 

Poäng ges om sökande har 
eftergymnasial examen 
inom jordbruks- eller 
trädgårdsnäringen eller 
teoretisk erfarenhet inom 
jordbruk om minst 6 
månader. 

Beskriv i din ansökan vilken 
eftergymnasial utbildning inom 
jordbruk eller trädgård som du har 
alternativt teoretisk erfarenhet inom 
jordbruk. Ange längden på utbildningen 
och bifoga bilaga som styrker 
utbildningen/erfarenheten. 
Sammanställ underlag för utbildning 
och arbetslivserfarenhet. Använd vår 
mall på Länsstyrelsens hemsida på vår 
sida som heter ”Ansökningshjälp”, eller 
gör en egen motsvarande den. 

 

 + 40 poäng: Den som 
söker stöd har 
arbetat i minst 2 år 
med marknadsmässig 
lön på 
föräldragården.  
 

Poäng ges om den 
sökande har arbetat i 
minst 2 år med 
marknadsmässig lön, 
motsvarande en 
lantarbetares, på 
föräldragården. 

Skicka in intyg och tex kopior på 
deklaration eller kontrolluppgift för de 
perioder som avses.  

 

4. Sökanden är i behov av 
stöd för att underlätta 
starten som företagare. 
 
Fråga 4 kan max ge 150 
poäng. 

 

+60 poäng: Den som 
söker kommer endast 
att ha inkomst från 
företaget, det vill 
säga ingen inkomst av 
tjänst utanför 
företaget. 

Poäng ges till de som inte 
har någon inkomst utöver 
det egna företagets 
avkastning.  
 
Även inkomst från F-
skattjänster som ligger 
helt utanför jordbruk eller 
trädgård bör betraktas 
som inkomst av tjänst om 
det inte bara handlar om 
enstaka uppdrag och 
intäkterna högst uppgår 
till 10 % av företagets 
totala omsättning.  
 
 

Ange i din ansökan om du kommer att 
ha någon inkomst av tjänst utanför ditt 
företag vid affärsplanens slutmål. 
Kommer du att ha inkomst av tjänst 
före du har nått ditt mål så ska du ange 
det med. 
 
Ange även i din ansökan om du 
kommer att ha inkomst från F-
skattjänster i ditt företag. Ange vilken 
typ av tjänster du kommer att ha samt 
vilken omsättning du räknar med.  
 
Bifoga en driftsplan för hela ditt 
företags planerade verksamhet. 
Driftsplanen ska spegla din verksamhet 
vid affärsplanens slutmål.  Se hjälpmall 
på Länsstyrelsen hemsida, på fliken som 
heter ”Ansökningshjälp”.  
 

 



 +60 poäng: Den som 
söker stöd startar ett 
företag utan någon 
pågående 
produktion. 
 

Poäng ges till den som 
startar ett företag som 
inte har någon befintlig 
produktion som är igång 
och det därmed tar längre 
tid innan företaget får 
intäkter. Kriteriets 
betydelse kan bero på 
företagets 
produktionsgrenar. 
Exempelvis är betydelsen 
mindre inom vanlig 
spannmålsodling, medan 
det för andra produktioner 
kan ta flera år innan insatt 
rörelsekapital kommer 
tillbaka som inkomst. 
Poäng bör endast tilldelas 
om det tar längre tid att få 
inkomst än om 
produktionen varit i full 
drift. 

Beskriv tydligt på vilket sätt din 
verksamhet/produktion är ny. 
Observera att det är endast 
primärproduktionsgrenar som avses.  
 
Vi bedömer att den som tar över en 
verksamhet utan pågående produktion 
får poäng.   
 
Exempelvis:  
* Du köper en gård med tomma stallar 
och startar upp nötköttsproduktion. Då 
kan du få poäng. 
* Du köper en fastighet med lämplig 
mark och du börjar med 
trädgårdsproduktion t.ex. fruktodling. 
Då kan du få poäng eftersom det tar 
längre tid att få intäkter. 
* Vi bedömer att om du tar över en 
växtodlingsgård och sår grödor med 
årlig avsättning så får du inte poäng.  
 
 

 
 



 +30 poäng: Den som 
söker stöd går in i en 
befintlig verksamhet 
och utökar 
verksamhet. 

Poäng ges till den som tar 
vid ett företag som har en 
befintlig produktion som 
är igång och utökar den 
befintliga 
produktionsgrenen eller 
en ny produktionsgren i 
företaget. Utökningen 
medför troligen 
investeringsutgifter och 
ökat rörelsekapital och det 
tar viss tid innan 
satsningen genererar 
resultat. Kriteriets 
betydelse kan bero på 
produktionsgren, men 
poäng bör tilldelas alla 
satsningar i utökad 
produktion om minst 10 % 
eller som lägst 300 timmar 
jämfört med utgångsläget. 

Beskriv din verksamhet/produktion i 
ansökan.  
 
Vi bedömer att den som tar över en 
befintlig verksamhet och utökar med 
300 timmar eller 10 % gentemot 
utgångsläget (från föregående ägare) 
får poäng.  
 
Var tydlig i din ansökan om du utökar 
en befintlig produktionsgren eller om 
du inför en ny produktionsgren. Beskriv 
i din ansökan omsättningen/arbetstiden 
för produktionsgren, före respektive 
efter utökningen. Utökningen styrks 
lämpligen med t.ex. resultaträkning 
från tidigare brukare, arrendekontrakt, 
eller beslut från förprövning. 
 
Exempelvis: du tar över ett befintligt 
djurbestånd på 75 mjölkkor. Du 
kommer i och med övertagandet utöka 
med 45 mjölkkor. Detta ger en ökad 
arbetstid med mer än 300 timmar, men 
också en utökad produktion mer än 10 
%. Du kan i din driftsplan visa på 
utökning både i tid och också i 
omsättning.  

 



  +30 poäng: Sökandes 
arbetstid inom 
primärproduktion 
och 
livsmedelsförädling 
omfattar heltid, det 
vill säga minst 1 720 
timmar per år. 

Poäng ges till de som 
arbetar minst 1720 
timmar i företaget med 
verksamheten jordbruk, 
trädgård eller rennäring. 
Livsmedelsförädling av 
egna produkter får ingå i 
arbetstiden men 
primärproduktionen ska 
avse minst 860 timmar per 
år. 

En rimlighetsbedömning kommer att 
göras av antalet arbetstimmar. Det är 
därför viktigt att du är noggrann vid 
beräkningen av din arbetstid.  
 
Länsstyrelsen kommer att använda sig 
av mallen för standardtimmarna i första 
hand. Anser du att standardtimmarna 
klart avviker från din bedömning ska du 
skicka in vad du anser så tar 
länsstyrelsen ställning till om dina 
timmar är rimliga eller ej.  I mallen 
räknas dina timmar på 
primärproduktionen fram, inte 
förädling.  Så kommer du att syssla med 
förädling av egna råvaror i ditt företag 
så måste du i din ansökan och driftsplan 
ange hur många timmar som du 
kommer att lägga på förädling.  
 

 

  



Regionala 
urvalskriterier 

Poängsättning 
 

Bedömningsgrund Tänk på detta! Dina uppgifter/svar 
 

5. Etableringen bidrar till 
att uppfylla nationella 
miljö- och klimatmål. 
 
Fråga 1 kan max ge 100 
poäng. 
 

+40 poäng: Planerad 
drift avser ekologisk 
produktion eller drift 
som är under 
omläggning. 

Poäng ges om planerad 
drift visar på certifierad 
ekologisk produktion eller 
om driften är under 
omställning till certifierad 
ekologisk produktion i 
hela företaget. 

Om du är ekologisk producent eller om 
du är under omställning så ska du 
bifoga underlag som visar detta. 
 

 

 +60 poäng: Stödet 
bidrar till 
öppethållande av 
betesmarker. 

Poäng ges om planerad 
drift visar på hållande av 
betesdjur med minst 60 
djurenheter (EU) i 
besättningen. 

Beskriv din verksamhet/produktion i 
ansökan och ange planerat antal 
betesdjur omvandlat i (EU) djurenheter. 

 

6. Den som söker stöd har 
kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet 
för investeringen. 
 
Fråga 3 kan max ge 150 
poäng. 
 

30- 120 poäng: 
Sökanden har 
arbetslivserfarenhet 
inom jordbruk. 

+30 poäng ges om 
sökande har arbetat mer 
än 2 år (motsvarande 
heltid) inom 
jordbruk/trädgård efter 
18 års ålder.  
 

Skicka in intyg som styrker din 
yrkeserfarenhet. Var tydlig i din 
ansökan, beskriv väl vad du har arbetat 
med och hur länge du har arbetat. 
Glöm inte att redogöra för eventuell 
erfarenhet du har fått både inom och 
utanför jordbruk.  
 
Sammanställ underlag för utbildning 
och arbetslivserfarenhet. Använd gärna 
vår mall på Länsstyrelsens hemsida på 
delsidan ”Ansökningshjälpen” eller gör 
en egen motsvarande. 
  
 
 
 

 

+30 poäng ges om 
sökande har arbetat mer 
än 3 år (motsvarande 
heltid) i annan bransch än 
jordbruk/trädgård efter 
18 års ålder.  
 

  
 

+30 poäng ges om 
sökande har mer än 6 
månaders (motsvarande 
heltid) erfarenhet i 
arbetsledande ställning 
inom jord- och 
trädgårdsnäringen.  
 

 

  



  +30 poäng ges om 
sökande har drivit 
företag utanför jord- och 
trädgårdsnäringen mer 
än 2 år (motsvarande 
heltid). 
 

  

 +30 poäng: Sökanden har 
högskoleutbildning inom 
jordbruk eller trädgård. 

Poäng ges om sökande 
har eftergymnasial 
examen inom jord- och 
trädgårdsnäringen 

Skicka in intyg som styrker din 
eftergymnasiala examen inom jord- och 
trädgårdsnäringen. Sammanställ 
underlag för utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Använd vår mall 
på Länsstyrelsens hemsida på delsidan 
”Ansökningshjälpen” eller gör en egen 
motsvarande. 

 

 +30 poäng: Sökanden har 
internationell praktisk 
eller teoretisk erfarenhet. 

Poäng ges om sökande 
har dokumenterad 
internationell praktisk- 
eller teoretisk erfarenhet 
inom jordbruk om minst 
6 månader (motsvarande 
heltid). 

Skicka in intyg som styrker din 
internationella praktisk- eller teoretisk 
erfarenhet inom jord- och 
trädgårdsnäringen. 

 

7. Stödet bidrar till en 
positiv 
landsbygdsutveckling. 
 
Fråga 4 kan max ge 
150 poäng. 
 

+60 poäng: Stödet gynnar 
sökanden som är i behov 
av stöd för att kunna 
utveckla sitt företag. 

Poäng ges om sökande 
inte har någon 
anställning vid sidan om 
sitt företagande från 
beslutstillfället. 

Ange i din ansökan om du har/kommer 
att ha inkomst av tjänst utanför ditt 
egna företag eller ej. Här bedömer 
Länsstyrelsen att det är de sökande 
som inte kommer ha inkomst av tjänst 
från tidpunkten beslut om stöd och 
framåt, som får poäng. Var tydlig i din 
ansökan hur du har planerat.  

 

 +60 poäng. Stödet bidrar 
till en lönsam 
primärproduktion. 

Poäng ges om sökande 
tjänar 140 kr/tim eller 
mer (före skatt och 
sociala avgifter) på 
primärproduktionen. 

Bedömningen baseras på de 
ekonomiska tal du redovisar i din 
driftsplan, resultatrapport och 
underliggande kalkyler. Därför är det 
viktigt att kalkylen är så realistisk som 
möjligt.  

 



 +60 poäng: Stödet bidrar 
till att gynna länets 
prioriterade 
produktionsinriktningar. 

Poäng ges om sökande 
har något av följande 
alternativ:  
• minst 60 EU 
djurenheter för 
animalieproduktion.  
• minst 100 ha åkermark.  
• minst 5 ha 
frilandsodling.  
• minst 1000 kvm 
växthusyta.  
• minst 300 bikupor 

Bedömningen baseras på din ansökan, 
driftsplan och dina kalkyler.  

 

8. Etableringen bidrar 
till att förbättra 
sysselsättning. 
 
Fråga 5 kan max ge 
100 poäng. 
 

20–100 poäng: Stödet 
bidrar till ökad 
sysselsättning. 

20 poäng ges om 
sökandes företag har en 
primärproduktion som 
uppgår till 1290 timmar 
per år vid affärsplanens 
slutmål. 
 
60 poäng ges om 
sökandes företag har en 
primärproduktion som 
uppgår till 1720 timmar 
per år vid affärsplanens 
slutmål. 
 
100 poäng ges om 
sökandes företag har en 
primärproduktion som 
uppgår till 3440 timmar 
per år vid affärsplanens 
slutmål. 

Bedömningen baseras på din ansökan, 
eventuell driftsplan och dina kalkyler. 
Därför är det viktigt att ansökan är så 
realistisk som möjligt.  
 
Vi tittar på den tid du beräknar att lägga 
ned i primärproduktionen vid 
affärsplanens slutmål. 
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	1 Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål Fråga 1 kan max ge 50 poäng 20 poäng Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål Poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst ett miljökvalitetsmål Det som är viktigt är att se på hur produktionen bidrar till att nå miljökvalitetsmålen Ett exempel kan vara att den som tar över en gård fortsätter med betesdjur vilket bidrar till miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap Beskriv om du anser att ditt företag bidrar till att uppfylla något miljökvalitetsmål Det finns fastställda nationella miljöoch klimatkvalitetsmål som du kan hitta på naturvårdsverkets hemsida 10 poäng Det finns en nyligen upprättad energikartläggning Poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan och omfatta den aktuella verksamheten Om en energikartläggning har gjorts för den verksamhet som du ska driva ange när och bifoga bilaga med energikartläggningen 10 poäng Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete Poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året Exempel på strukturerat miljökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn wwwmiljohusesynnu Beskriv i din ansökan om du har ett dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete Bifoga underlag som styrker detta 10 poäng Planerad drift avser ekologisk produktion Poäng ges för ekologisk produktion som ska omfatta företagets alla relevanta produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren Ange i din ansökan om du är ekologisk producent eller är under omställning Bifoga underlag som visar detta_3: 
	1 Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål Fråga 1 kan max ge 50 poäng 20 poäng Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål Poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst ett miljökvalitetsmål Det som är viktigt är att se på hur produktionen bidrar till att nå miljökvalitetsmålen Ett exempel kan vara att den som tar över en gård fortsätter med betesdjur vilket bidrar till miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap Beskriv om du anser att ditt företag bidrar till att uppfylla något miljökvalitetsmål Det finns fastställda nationella miljöoch klimatkvalitetsmål som du kan hitta på naturvårdsverkets hemsida 10 poäng Det finns en nyligen upprättad energikartläggning Poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan och omfatta den aktuella verksamheten Om en energikartläggning har gjorts för den verksamhet som du ska driva ange när och bifoga bilaga med energikartläggningen 10 poäng Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete Poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året Exempel på strukturerat miljökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn wwwmiljohusesynnu Beskriv i din ansökan om du har ett dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete Bifoga underlag som styrker detta 10 poäng Planerad drift avser ekologisk produktion Poäng ges för ekologisk produktion som ska omfatta företagets alla relevanta produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren Ange i din ansökan om du är ekologisk producent eller är under omställning Bifoga underlag som visar detta_4: 
	och startar upp nötköttsproduktion Då: 
	i din ansökan omsättningenarbetstiden: 
	så måste du i din ansökan och driftsplan: 
	5 Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål Fråga 1 kan max ge 100 poäng 40 poäng Planerad drift avser ekologisk produktion eller drift som är under omläggning Poäng ges om planerad drift visar på certifierad ekologisk produktion eller om driften är under omställning till certifierad ekologisk produktion i hela företaget Om du är ekologisk producent eller om du är under omställning så ska du bifoga underlag som visar detta 60 poäng Stödet bidrar till öppethållande av betesmarker Poäng ges om planerad drift visar på hållande av betesdjur med minst 60 djurenheter EU i besättningen Beskriv din verksamhetproduktion i ansökan och ange planerat antal betesdjur omvandlat i EU djurenheter: 
	5 Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål Fråga 1 kan max ge 100 poäng 40 poäng Planerad drift avser ekologisk produktion eller drift som är under omläggning Poäng ges om planerad drift visar på certifierad ekologisk produktion eller om driften är under omställning till certifierad ekologisk produktion i hela företaget Om du är ekologisk producent eller om du är under omställning så ska du bifoga underlag som visar detta 60 poäng Stödet bidrar till öppethållande av betesmarker Poäng ges om planerad drift visar på hållande av betesdjur med minst 60 djurenheter EU i besättningen Beskriv din verksamhetproduktion i ansökan och ange planerat antal betesdjur omvandlat i EU djurenheter_2: 
	Skicka in intyg som styrker din yrkeserfarenhet Var tydlig i din ansökan beskriv väl vad du har arbetat med och hur länge du har arbetat Glöm inte att redogöra för eventuell erfarenhet du har fått både inom och utanför jordbruk Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd gärna vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande: 
	Skicka in intyg som styrker din yrkeserfarenhet Var tydlig i din ansökan beskriv väl vad du har arbetat med och hur länge du har arbetat Glöm inte att redogöra för eventuell erfarenhet du har fått både inom och utanför jordbruk Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd gärna vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande_2: 
	Skicka in intyg som styrker din yrkeserfarenhet Var tydlig i din ansökan beskriv väl vad du har arbetat med och hur länge du har arbetat Glöm inte att redogöra för eventuell erfarenhet du har fått både inom och utanför jordbruk Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd gärna vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande_3: 
	30 poäng ges om sökande har drivit företag utanför jordoch trädgårdsnäringen mer än 2 år motsvarande heltid: 
	30 poäng Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk eller trädgård Poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jordoch trädgårdsnäringen Skicka in intyg som styrker din eftergymnasiala examen inom jordoch trädgårdsnäringen Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande 30 poäng Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet Poäng ges om sökande har dokumenterad internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader motsvarande heltid Skicka in intyg som styrker din internationella praktiskeller teoretisk erfarenhet inom jordoch trädgårdsnäringen 7 Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling Fråga 4 kan max ge 150 poäng 60 poäng Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för att kunna utveckla sitt företag Poäng ges om sökande inte har någon anställning vid sidan om sitt företagande från beslutstillfället Ange i din ansökan om du harkommer att ha inkomst av tjänst utanför ditt egna företag eller ej Här bedömer Länsstyrelsen att det är de sökande som inte kommer ha inkomst av tjänst från tidpunkten beslut om stöd och framåt som får poäng Var tydlig i din ansökan hur du har planerat 60 poäng Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion Poäng ges om sökande tjänar 140 krtim eller mer före skatt och sociala avgifter på primärproduktionen Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din driftsplan resultatrapport och underliggande kalkyler Därför är det viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt: 
	30 poäng Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk eller trädgård Poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jordoch trädgårdsnäringen Skicka in intyg som styrker din eftergymnasiala examen inom jordoch trädgårdsnäringen Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande 30 poäng Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet Poäng ges om sökande har dokumenterad internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader motsvarande heltid Skicka in intyg som styrker din internationella praktiskeller teoretisk erfarenhet inom jordoch trädgårdsnäringen 7 Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling Fråga 4 kan max ge 150 poäng 60 poäng Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för att kunna utveckla sitt företag Poäng ges om sökande inte har någon anställning vid sidan om sitt företagande från beslutstillfället Ange i din ansökan om du harkommer att ha inkomst av tjänst utanför ditt egna företag eller ej Här bedömer Länsstyrelsen att det är de sökande som inte kommer ha inkomst av tjänst från tidpunkten beslut om stöd och framåt som får poäng Var tydlig i din ansökan hur du har planerat 60 poäng Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion Poäng ges om sökande tjänar 140 krtim eller mer före skatt och sociala avgifter på primärproduktionen Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din driftsplan resultatrapport och underliggande kalkyler Därför är det viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt_2: 
	30 poäng Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk eller trädgård Poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jordoch trädgårdsnäringen Skicka in intyg som styrker din eftergymnasiala examen inom jordoch trädgårdsnäringen Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande 30 poäng Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet Poäng ges om sökande har dokumenterad internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader motsvarande heltid Skicka in intyg som styrker din internationella praktiskeller teoretisk erfarenhet inom jordoch trädgårdsnäringen 7 Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling Fråga 4 kan max ge 150 poäng 60 poäng Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för att kunna utveckla sitt företag Poäng ges om sökande inte har någon anställning vid sidan om sitt företagande från beslutstillfället Ange i din ansökan om du harkommer att ha inkomst av tjänst utanför ditt egna företag eller ej Här bedömer Länsstyrelsen att det är de sökande som inte kommer ha inkomst av tjänst från tidpunkten beslut om stöd och framåt som får poäng Var tydlig i din ansökan hur du har planerat 60 poäng Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion Poäng ges om sökande tjänar 140 krtim eller mer före skatt och sociala avgifter på primärproduktionen Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din driftsplan resultatrapport och underliggande kalkyler Därför är det viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt_3: 
	30 poäng Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk eller trädgård Poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jordoch trädgårdsnäringen Skicka in intyg som styrker din eftergymnasiala examen inom jordoch trädgårdsnäringen Sammanställ underlag för utbildning och arbetslivserfarenhet Använd vår mall på Länsstyrelsens hemsida på delsidan Ansökningshjälpen eller gör en egen motsvarande 30 poäng Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet Poäng ges om sökande har dokumenterad internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader motsvarande heltid Skicka in intyg som styrker din internationella praktiskeller teoretisk erfarenhet inom jordoch trädgårdsnäringen 7 Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling Fråga 4 kan max ge 150 poäng 60 poäng Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för att kunna utveckla sitt företag Poäng ges om sökande inte har någon anställning vid sidan om sitt företagande från beslutstillfället Ange i din ansökan om du harkommer att ha inkomst av tjänst utanför ditt egna företag eller ej Här bedömer Länsstyrelsen att det är de sökande som inte kommer ha inkomst av tjänst från tidpunkten beslut om stöd och framåt som får poäng Var tydlig i din ansökan hur du har planerat 60 poäng Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion Poäng ges om sökande tjänar 140 krtim eller mer före skatt och sociala avgifter på primärproduktionen Bedömningen baseras på de ekonomiska tal du redovisar i din driftsplan resultatrapport och underliggande kalkyler Därför är det viktigt att kalkylen är så realistisk som möjligt_4: 
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