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Sammanfattning 
I din hand håller du Skåne läns regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 
och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, med förlängningsåren 2021-2022. 
Dessa program syftar till att tillsammans med de övriga strukturfonderna bidra till 
att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla. För 
landsbygden innebär detta att de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiven måste få utrymme i utvecklingen av framtidens landsbygd. 

De regionala prioriteringarna i handlingsplanen utgår från länets behov vilka har 
identifierats i en SWOT-analys där landsbygdens styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot har kartlagts. Analysen gjordes tillsammans med partnerskapet och ett 20-
tal olika organisationer i Skåne.  

Vi investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden, 
kustbygden och miljön. Vi arbetar för en aktiv bygd som utvecklar fisket, vatten- 
och lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Det görs 
huvudsakligen genom att erbjuda ett 20-tal olika investeringsmöjligheter som var 
och en har ett specifikt syfte och mål. Ansökningarna konkurrensutsätts och urvalet 
görs med hjälp av nationella och regionala urvalskriterier där de ansökningar som 
bäst bidrar till målen beviljas medel. 

Det skånska partnerskapet för Landsbygds- och Havs- och Fiskeriprogrammet 
medverkar aktivt till att få ett så bra genomförande som möjligt i Skåne. 
Partnerskapet har en rådgivande funktion utifrån de olika medlemmarnas 
kompetens inom programmens olika områden. Under programperioden är 
partnerskapet särskilt viktigt i arbetet med att identifiera behov och därefter föreslå 
åtgärder som behöver genomföras för att nå programmålen.  

Den regionala handlingsplanen är inget statiskt dokument, utan kan uppdateras 
årligen. Detta görs i samråd med partnerskapet utifrån de regionala behov som 
identifieras. Aktuell information om handlingsplanen, budget, beslutsomgångar och 
utlysningar finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/skane. 
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1. Syftet med handlingsplanen och bakgrund 

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet ska användas för att 
styra vårt arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, 
kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal 
utveckling.  

Stöden till landsbygdsutveckling som finns i landsbygdsprogrammet regleras i första 
hand genom EU-förordningen[1], landsbygdsförordningen[2] och förskriften om 
företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar[3]. Handlingsplanen är ett 
komplement till dessa bestämmelser och används för att vi ska kunna anpassa våra 
prioriteringar efter våra förutsättningar. I den regionala handlingsplanen ingår 
också att ange sådana uppgifter som vi har beslutat om för vissa stöd, som högsta 
stödbelopp, stödnivå och regionala urvalskriterier.  

Det är Jordbruksverket som godkänner handlingsplanen. Jordbruksverket är 
förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. 

Den regionala handlingsplanen gäller även för havs- och fiskeriprogrammet. Men vi 
gör inte några egna prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet i 
handlingsplanen. Stöden i havs- och fiskeriprogrammet regleras i första hand 
genom EU-förordningen[4], fiskeförordningen[5] samt förskriften om företagsstöd, 
projektstöd och miljöinvesteringar. För havs- och fiskeriprogrammet finns en 
nationell handlingsplan. 

När vi fattar ett beslut om stöd, ska den handlingsplan som gällde när ansökan kom 
in ligga till grund för stödnivåer och högsta stödbelopp. I övriga fall ska den senast 
gällande handlingsplanen ligga till grund för beslutet. . 

 

  

 
[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 
[2] Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
[3] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd 
utveckling 
[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1255/2011 
[5] Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
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2. EU:s mål styr innehållet i programmen  
Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar 
bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för 
en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor 
social sammanhållning. 

I Sverige ska landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala 
strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de 
fondgemensamma tematiska målen, se bilderna nedan. Dessa mål bidrar i sin tur 
alla till EU 2020.   
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 Landsbygdsprogrammets koppling till  
fondgemensamma mål och EU 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 2020 
Övergripande mål 

Fondgemensamma 
tematiska mål 

Unionens prioriteringar 
för landsbygdens 

utveckling 

1. Sysselsättning 
75 % av 20–64‐åringar ska ha 
ett arbete 
2. FoU/Innovation 
3% av EU:s BNP (off. Och 
privata tillsammans) ska 
investeras i FoU/Innovation 
3. Klimatförändring/energi 

 Utsläppen av växthusgaser 
20 % lägre än 1990 

(eller 30 % om förutsätt‐
ningarna är de rätta) 

 20 % av energin från 
förnybara energikällor 

 20 % ökning av 
energieffektiviteten 

 
4 Utbildning 

 minska avhopp från skolan 
till under 10 % 

 minst 40 % av 30–34‐
åringar avslutad utbildning 
på högskolenivå 
 

5. Fattigdom/social utslagning 
minst 20 miljoner färre 
människor i eller i riskzonen för 
fattigdom och social 
utestängning 
 

1. Stärka forskning, tekniska 
utveckling, innovation 

2. Öka tillgång till informations‐ 
och kommunikationsteknik 

3. Ökad konkurrenskraft i SME, 
jordbruk och fiske 

4. Stödja koldioxidsnål ekonomi 

5. Anpassning, riskförebyggande, 
riskhantering i samband med 
klimatförändringar 

6. Miljöskydd och resurs‐
effektivitet 

7. Främja hållbara transporter 
och infrastruktur 

8. Främja sysselsättningar och 
arbetskraftens rörlighet 

9. Främja social utveckling och 
bekämpa fattigdom 

10. Investera i utbildning, 
kompetens och ett livslångt 
lärande 

11. Förbättra institutionella 
kapaciteten och effektiviteten i 
offentlig förvaltning 

1. Horisontell prioritering: Främja 
kunskapsöverföring och innovation 
inom jord‐ och skogsbruk samt på 

landsbygden 

2. Förbättra lönsamheten 
och konkurrenskraften i 
alla typer av 
jordbruksföretag och i alla 
regioner, samt främja 
innovativ jordbruksteknik 
och hållbart skogsbruk 

3. Förbättra djurvälfärd, 
riskhantering i jordbruket 
och organisationen av 
livsmedelskedjan inklusive 
bearbetning och 
marknadsföring av 
jordbruksprodukter 

5. Främja resurseffektivitet 
och stödja övergången till 
en koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi inom 
jordbruket 

6. Främja social utveckling, 
bekämpa fattigdom och 
skapa ekonomisk 
utveckling på landsbygden 

4. Återställa, bevara och 
främja ekosystem kopplade 
till jord‐ och skogsbruk 

Tekniskt stöd och förhandsvillkor 
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 Havs- och fiskeriprogrammets koppling till  
fondgemensamma mål och EU 2020 
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 Åtgärder och prioriteringar i landsbygdsprogrammet 
Det svenska landsbygdsprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 15 
mer detaljerade fokusområden. Regeringen har beslutat hur programmets pengar 
ska fördelas på fokusområden och delåtgärder. Fokusområdena1abc ska genomsyra 
samtliga åtgärder och finns därför inte med i tabellen ”landsbygdsprogrammet 
2014-2020”. 1 abc handlar om kunskapsöverföring och innovation.  
 
Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska 
landsbygdsprogrammet: 
 
1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på 
landsbygden. 
a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden 
b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och 

innovation, även i syfte att utveckla miljöledning och miljökvalitet.  
c) främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk. 

2.  Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag 
och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk 
a) konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, 

rennäring och skog 
b) underlätta för unga med rätt kompetens att starta företag inom jordbruk-, 

trädgård samt rennäring. 

3. Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive 
bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter 
a) förbättra konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja samt bättre 

djurvälfärd 

4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk 
a) återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden 
b) förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel 
c) förebygga markerosion och förbättra markskötseln 

5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi inom jordbruket  
b) effektivisera energianvändningen inom jordbruket 

Gränsdragningen mellan fokusområdena 5b och 5c är ofta svår att göra, varför 
dessa insatser av förenklingsskäl hanteras under fokusområde 5c, på så sätt kan 
en resursmässig splittring på flera fokusområden undvikas.(från programmet) 

c) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och 
andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel. 

d) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak   
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6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden 
a) främja diversifiering, skapande och utveckling av nya små företag och 

arbetstillfällen 
b) främja lokal utveckling på landsbygden 
c) anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur  

Här ser du de åtgärder som finns i landsbygdsprogrammet och hur dessa ska bidra 
till olika fokusområden. Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Samtinget, 
Skogsstyrelsens och Tillväxtverket är myndigheter som handlägger stöd och 
ersättningar i landsbygdsprogrammet. 

I handlingsplanens kapitel 5-10 finns de åtgärder som Länsstyrelsen Skåne 
handlägger. 

 

 

Landsbygdsprogrammet 2014‐2020

Fokusområde
2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c
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1 Kompetensutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

1.1 Stöd till kompetensutveckling x x x x

1.2 Stöd till demonstrationer och information x x x x

2 Rådgivning  2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

2.1 Stöd till rådgivningstjänster x x x x

2.3 Stöd till fortbildning av rådgivare x x x

4 Investeringar till jordbruk, trädgård och rennäring 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

4.1 Investeringsstöd inom jordbruk, trädgård och rennäring x x x

4.2 Förädlingsstöd x x

4.4 MiIjöinvesteringar

4.4 Stängsel mot rovdjur x

4.4 Engångsröjning av betesmark x

4.4 Reglerbar dränering x

6 Jordbruks‐ och affärsutveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

6.1 Startstöd  x

6.4 Investeringsstöd för jobb och klimat x x x

Kod för åtgärd och delåtgärd

x

x

x

x
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7 Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

7.2 Stöd till investeringar  i  småskalig infrastruktur x

7.3 Stöd till bredband x

7.4 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden x

7.5 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism 

samt för turistinformation

x

7.6 Stöd till utveckling av natur och kulturmiljö  x

7.6 Miljöinvestering  – förbättrad vattenkvalitet x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk 

mångfald

x

7.6 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad 

vattenkvalitet

x

7.6 Anlägga tvåstegsdiken x

7.6 Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet x

8 Stöd för miljöåtgärder i skogen 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

8.4 Stöd till återställande av skadad skog x

8.5 Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden x

10 Miljö‐ och klimatvänligt jordbruk 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

10.1 Miljöersättningar x

Betesmarker och slåtterängar x

Komplement ‐ Lieslåtter x

Komplement ‐ Efterbete x

Komplement – Höhantering x

Komplement ‐ Lövtäkt x

Komplement ‐ Bränning x

Komplement – Svårtillgängliga platser x

Fäbodar x

Restaurering av betesmarker och slåtterängar x

Vallodling x

Skötsel av våtmarker och dammar x

Minskat kväveläckage x

Skyddszoner x

Hotade husdjursraser x

10.2 Projektstöd till lantrasföreningar  x

11 Ekologisk produktion 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

11.1 Omställning till ekologisk produktion x

11.2 Ersättning för ekologisk produktion x

13 Kompensationsstöd                                                                                     x

14 Djurvälfärdsersättningar 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

Extra djuromsorg för suggor x

Extra djuromsorg för får x

Utökad klövhälsovård för mjölkkor x

16 Samarbete  2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

16.1 Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt 

inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP

x x x x x

16.2  Stöd till utveckling inom jordbruk‐, livsmedel och skog samt 

pilotprojekt

x x x x x x x x

16.4 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom 

livsmedelskedjan

x

16.5 Stöd till samarbeten inom miljö x x x

16.9 Stöd till samarbeten som främjar diversifiering och information 

om miljö och mat

x x x

19 Lokalt ledd utveckling 2a 2b 3a 4abc 5bc 5d 6a 6b 6c

19.1 Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling x

19.2 Stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier x

19.3 Stöd till samarbetsåtgärder inom lokalt ledd utveckling x

19.4 Löpande kostnader och ledning x
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 Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition 
Landsbygdsdefinitionen i landsbygdsprogrammet består av fyra huvuddelar; 
jordbruksföretag, mindre tätorter, regionala undantag samt särskild definition för 
lokalt ledd utveckling. Under vissa omständigheter kan enskilda åtgärder tillämpa 
en annan definition. 

Ingen geografisk avgränsning kommer att tillämpas för de insatser som har 
anknytning till jordbruksföretag, jordbruksverksamhet, skogsbruksverksamhet, 
målen för miljö- och klimatvänligt jordbruk eller för investeringar i bearbetning 
och saluföring av jordbruksprodukter även om stödmottagaren är lokaliserad i en 
tätort. 

För övriga åtgärder, delåtgärder eller typer av insatser med undantag för lokalt 
ledd utveckling, definieras landsbygd som områden utanför tätorter med mer än    
3 000 invånare enligt SCBs befolkningsstatistik för år 2015. I de fall där 
stödmottagaren (projektägaren) är lokaliserad till en tätort med mer än 3 000 
invånare ska projektets mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygdsområdet. 
Insatser ska kunna genomföras även i större tätorter om projektet tillför mervärden 
till landsbygdsområden. 

Förekomsten av tätorter i ett annars glest befolkat område kan vara viktiga 
stödjepunkter i genomförandet av programmet. Av denna anledning bör berörda 
myndigheter som handlägger stöd som riktas till de län där befolkningstätheten är 
lägre än medelvärdet för riket (22,9 invånare per kvadratkilometer) ges möjlighet 
att nyansera och utveckla den ovan bestämda huvudregeln. Detta kan göras genom 
att större tätorter räknas in i tillämpningsområdet för dessa län.  

 Länsstyrelsens Skånes landsbygdsdefinition  
Landsbygd består av många olika bygder med skilda förutsättningar och kan därför 
inte definieras som en homogen landsbygd. Dock krävs en beskrivning av 
landsbygd för att landsbygdsprogrammet ska vara praktiskt genomförbart.  
 
Skånsk landsbygd kännetecknas av: 
 Glesa strukturer. 
 Låg befolkningstäthet. Bostadsbebyggelsen är glesare än i tätorter med mer än 

3 000 invånare. 
 Hög koncentration av natur- och kulturresurser i kombination med stor andel 

privatägd mark. 
 Hög koncentration av produktion (mat, energi m m). 
Nyttan av satsningarna inom landsbygdsprogrammet ska direkt tillfalla 
landsbygd i Skåne. 
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I genomförandet av landsbygdsprogrammet arbetar Länsstyrelsen Skåne efter 
landsbygdsprogrammets nationella landsbygdsdefinition (2.3.1).  

 Länsstyrelsens definition på fäbod 
I Skåne län finns inga fäbodar. Därför är det inte möjligt att få åtagande för 
miljöersättning till fäbodar i Skåne. 
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 Åtgärder och prioriteringar i havs- och fiskeriprogrammet 
Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 
16 fokusområden. Följande prioriteringar och fokusområden finns inom 
programmet.  

1. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt 
och kunskapsbaserat fiske genom att sträva efter följande specifika mål:  
a) minskad påverkan av havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så 

långt som möjligt undviks och minskas 
b)  skyddad och återställd biologisk mångfald i vattenmiljöer och i de akvatiska 

ekosystemen  
c) säkerställd balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter 
d) ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företag inom fisket, bland annat för 

det småskaliga kustfisket, samt förbättrad säkerhets- och arbetsförhållandena 
e) stärkt teknisk utveckling och innovation, här ingår ökad energieffektivitet och 

kunskapsöverföring.  
f) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

2. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt 
och kunskapsbaserat vattenbruk genom att sträva efter följande specifika mål:  
a) stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring  
b) stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet för vattenbruket, här ingår 

förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och 
medelstora företag  

c) skyddad och återställd biologisk mångfalden i vattenmiljöer samt förbättrade 
ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främja ett resurseffektivt 
vattenbruk 

d) ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främja djurhälsa 
och välbefinnande samt folkhälsa och allmän säkerhet  

e) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.  

3. Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att sträva 
efter följande specifika mål:  
a) förbättrade vetenskapliga rön som fler kan ta del av samt förbättrad insamling 

och hantering av data  
b) bättre övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och 

en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökar  

4. Öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att sträva 
efter följande specifika mål: 
 ekonomisk tillväxt 
 social delaktighet 
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 ökad sysselsättning genom att fler går att anställa och arbetskraftsrörligheten i 
de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk ökar, 
här ingår diversifiering av verksamheten inom fisket och inom andra sektorer av 
den maritima ekonomin  

5. Främja saluföring och beredning genom att sträva efter följande specifika mål:  
a) bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter 
b) fler investeringar i berednings- och saluföringssektorerna.  

6. Främja genomförandet av den integrerade havspolitiken.  

Här ser du de åtgärder som finns i havs- och fiskeriprogrammet och hur dessa ska 
bidra till de olika fokusområdena.  

 
Artikel1 Specifikt 

mål 
Åtgärd 

38, 44.1c 1a Investeringar inom fiske 
37 1a Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete 
39, 44.1c 1a Nya tekniska lösningar inom fiske 
39, 44.1c 1a Nya former av förvaltning och organisation inom fiske 
40.1a 1a Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 
40.1b, c, i, 44.6a-
b 

1b Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 

40.1d-g, 44.6a 1b Bevarandeprojekt för skyddade områden 
36 1c System för tilldelning av fiskemöjligheter 
42, 44.1e 1d Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 
43.1, 44.1f 1d Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad 

infrastruktur 
43.2 1a Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till 

landningsskyldigheten 
30, 44.4 1d Diversifiering inom fiske 
26, 44.3 1e Utveckling av produkter och processer inom fiske 
28, 44.3 1e Partnerskap mellan forskare och fiskare 
29.1-2, 44.1a 1f Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske 
47 2a Innovationsprojekt inom vattenbruk 
48.1a, d, g-h 2b Produktiva investeringar i vattenbruk 
48.1e, j 2c Miljöinvesteringar i vattenbruk 
52 2b Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 
51.1a 2c Kommunal planering av vattenbruk 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
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56.1a-b 2d Djurs hälsa och välbefinnande                    
50 2e Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 
77 3a Datainsamling 
76 3b Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvarsmyndigheter 
76 3b Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer 
63 4 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier – lokalt ledd utveckling 
64 4 Samarbetsåtgärder – lokalt ledd utveckling 
62.1a 4 Förberedande stöd – lokalt ledd utveckling 
62.1d 4 Löpande kostnader och ledning – lokalt ledd utveckling  
68.1a 5a Bilda producent- eller branschorganisationer 
68.1b-e 5a Saluföringsåtgärder 
66 5a Produktions- och saluföringsplaner 
69.1c-d,f 5b Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
80.1b 6a Skydd av havsmiljön 
 80.1c 6a Öka kunskapen om havsmiljön 

 
Det är Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som 
handlägger de olika åtgärderna. Följande åtgärder handlägger länsstyrelsen: 

 investeringar inom fiske 
 investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 
 fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur 
 fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till 

landningsskyldigheten 
 diversifiering inom fiske 
 produktiva investeringar i vattenbruk 
 miljöinvesteringar i vattenbruk 
 startstöd för hållbara vattenbruksföretag 
 beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 

Det finns mer information om respektive åtgärd i den nationella handlingsplanen 
för havs- och fiskeriprogrammet. Här finns också information om budget. 
Handlingsplanen kommer att finnas på Jordbruksverkets webbplats. 
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3. Partnerskapet 
Skåne län har bildat ett gemensamt partnerskap för Landsbygdsprogrammet och 
Havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsen Skåne leder partnerskapet och 
personal som arbetar med både landsbygdsfrågor och havs- och fiskerifrågor ingår. 
Dessa kommer att säkra upp att såväl landsbygds- som havs- och fiskerifrågorna tas 
om hand i partnerskapet. I partnerskapet ingår representanter från följande 
organisationer:  

 LRF Skåne 

 SLU Alnarp/Partnerskap Alnarp 

 Region Skåne 

 Representanter för Skånes Leaderområden/Lokalt Ledd Utveckling (LLU) 

 Hushållningssällskapet Skåne 

 Skogsstyrelsen 

 Hela Sverige ska leva 

 Representation från Europeiska Socialfonden (ESF) 

 LRF Ungdomen i Skåne 

I Skåne är sötvattensfiske och vattenbruk en liten verksamhet i förhållande till 
havsfiske. När det gäller vattenbruk kan många av de verksamma företagen även 
vara medlemmar i LRF Skåne. Länsstyrelsen bedömer därför att det i partnerskapet 
är mest lämpligt att ha en representant för havsfisket. 

Länsstyrelsen Skåne tar även hjälp av personal på myndigheten som arbetar med 
specifika frågor. Ett exempel är särskilt sakkunnig i jämställdhet för att granska den 
regionala handlingsplanen så att den har ett jämställdhetsperspektiv. Denna resurs 
är en referensperson, inte en ordinarie medlem av partnerskapet. 

Partnerskapets sammansättning är en bra avvägning mellan en bred representation 
och ett aktivt partnerskap. Det finns representanter – direkt eller indirekt – från 
offentlig, privat och ideell sektor och dessa aktörer bidrar med den kompetens som 
behövs. Vid val av representanter till partnerskapet ska jämställdhetsaspekten 
beaktas och åldersfördelningen vara varierad. Det är även viktigt att få med 
personer i organisationerna som verkligen brinner för landsbygds- och havs- och 
fiskefrågor och vi har nu ett engagerat och mycket kompetent partnerskap.  

Partnerskapets medlemmar företräder bland annat organisationer som söker och 
beviljas projektstöd för olika insatser inom ramen för Landsbygdsprogrammet och 
Havs- och Fiskeriprogrammet 2014-2020, samt under förlängningsåren. De deltar 
även som samarbetspartners i andra projekt. De deltar alltså till stor del själva i 
projekt och har därför god insyn i genomförandet av programmen. Däremot deltar 
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de inte i enskilda beslut om t ex projekt- eller företagsstöd, eftersom det då kan 
leda till otydligheter kring att partnerskapet har en rådgivande roll. 

Partnerskapet har en rådgivande funktion utifrån de olika medlemmarnas 
kompetens inom programmens olika områden och är särskilt viktigt i arbetet med 
att identifiera behov och därefter föreslå åtgärder som behöver genomföras för att 
nå programmålen. Partnerskapet är även en snabb och effektiv 
kommunikationskanal för att sprida nyheter till sina medlemmar och målgrupper. 
Dessa aktörer utgör i många fall de primära målgrupperna för programmet, d v s 
brukare och lokala utvecklingsaktörer. 

Vi arbetar kontinuerligt med målen i programmet, uppföljningar och revideringar 
av handlingsplanen. Länsstyrelsen föreslår i samråd med partnerskapet 
uppdateringar och revideringar av handlingsplanen utifrån Jordbruksverkets 
instruktioner och rekommendationer, eller utifrån de regionala behov som 
identifierats. Partnerskapet spelar mycket stor roll i arbetet och även om 
Länsstyrelsen är beslutande så ska besluten vara förankrade i partnerskapet. Detta 
är viktigt eftersom partnerskapet utgör eller representerar målgrupperna för 
Landsbygdsprogrammet, och Havs- och Fiskeriprogrammet, och förväntas förankra 
och bidra till programmens mål inom sina respektive organisationer.  

Partnerskapet har flera medlemmar som aktivt arbetar med lokal utveckling, varav 
två som specifikt representerar Leader/Lokalt Ledd Utveckling. Dessa 
representanter är viktiga för att fånga upp det arbete som genomförs lokalt. Det 
blir också en ingång för att etablera långsiktiga samarbeten med Skånes områden 
för Lokalt Ledd Utveckling under programperioden.  
 
Mer information om Skånes arbete med lokal utveckling finns i kapitel 12. 
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4. Gemensamt för prioriteringar, urvalskriterier, 
mål och hantering av beslut i 
landsbygdsprogrammet  

Alla stöd i landsbygdsprogrammet ska bidra till EU:s prioriteringar i programmet. I 
kapitel 5 till och med 10 visas de övergripande prioriteringarna för de projekt- och 
företagsstöd samt de miljöinvesteringar som länsstyrelsen ska handlägga. Här visas 
också de regionala prioriteringar som görs utifrån den SWOT-analys som finns i 
bilaga 1.  

För att välja ut de ansökningar som effektivast leder till programmets prioriteringar 
finns det urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna är samma i hela landet. De 
regionala urvalskriterierna har Länsstyrelsen tagit fram med hjälp av sitt 
partnerskap. De speglar prioriteringarna i länet och bygger på SWOT-analysen. 

Det finns inte några urvalskriterer som utgår från diskrimineringsgrunderna kön, 
ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning med mera. Det beror på att 
kriterier inom det här området riskerar att hamna i konflikt med lagstiftning och 
rättspraxis.  

Vi kommer att ta hänsyn till jämställdhet genom att jämställdhetsintegrera 
handlingsplanen. Arbetet kommer att ske successivt under programperioden.  

I utvärderingen av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 framkom att kvinnor sökte 
och blev beviljade företagsstöd i betydligt mindre utsträckning än män. En av 
orsakerna till detta är att det fortfarande är fler män än kvinnor som driver 
jordbruksföretag. I många jordbruksföretag som drivs som enskild firma är dock 
både en man och en kvinna aktiva i företaget, men det är mannen som står på 
företaget, och därmed även på ansökan om stöd. Generellt kunde man också se att 
kvinnor sökte stöd för lägre belopp än män. En av anledningarna till att kvinnor 
fick avslag på sina ansökningar var att de sökte stöd för lägre belopp än 
minimibeloppet på 100 000 kr.  

Unga var också underrepresenterade bland dem som sökte och beviljades stöd i 
programperioden 2007-2013, och särskilt unga kvinnor. Inom företagsstöd 
beviljades 6,5 procent av pengarna i Skåne till enskilda företagare upp till 30 år. 56 
procent beviljades till enskilda företagare över 30 år och 37,4 procent till övriga 
företag. Av de enskilda företagarna var ca 2 procent kvinnor upp till och med 30 år 
och 13 procent var män till och med 30 år. Bland de unga företagarna som sökte 
stöd fick 48 procent av kvinnorna avslag på sina ansökningar medan endast 16,5 
procent av männen fick avslag.  

Vi arbetar också aktivt med en jämställd kommunikation, läs mer under kapitel 11 
och kapitel 12.2.  
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 Urvalskriterier 
Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras. 

 Poängsättning 
För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken före 
poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med 
andra. Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån 
som uppfylls. Det totala antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att 
eventuella poäng över 5 inte räknas. 

Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig. 
Bedömningsgrunderna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grunder 
ansökan poängsätts.  

 Viktning 
När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. 
Detta leder till att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på 
hur ansökan ska prioriteras 

 Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 
För att en ansökan ska prioriteras krävs följande: 
 Den viktade summan för urvalskriterier är minst lika hög som minimipoängen 

som gäller för insatsområdet. Det kan gälla både nationella och regionala 
urvalskriterier. 

 Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  
Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som 
anges i insatsområdet. 

 Rangordning av ansökningar med lika många poäng 
Huvudregeln är att om två ansökningar har lika många poäng rangordnar vi 
ansökningarna i följande ordning:  
1. den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium 
2. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 
 

 Rangordning av ansökningar om stöd till 
bredband  

Om två ansökningar har lika många poäng rangordnar vi ansökningarna enligt 
följande: 

1. den beräknade anslutningsgraden (faktiskt procenttal) 

2. den ansökan som har flest antal möjliga anslutningar 
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3. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 

 Indikatorer och målvärden 
För att kunna följa hur det går med landsbygdsprogrammet finns det obligatoriska 
indikatorer som EU har tagit fram för varje insatsområde. Målvärdena har 
beräknats av Jordbruksverket utifrån bland annat tidigare erfarenheter. Målvärdena 
har sedan fördelats enligt samma fördelningsnycklar som budgeten. EU:s 
indikatorer med målvärden samt budget, finns i bilaga 2 Budget och mål.  

Miljöinvesteringar inom delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc 
I bilaga 2 har budget och målvärde för följande fyra miljöinvesteringar inom 
delåtgärd 7.6 fokusområdena 4abc slagits samman, i en gemensam budget och ett 
gemensamt målvärde:  

 anlägga våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 
 anlägga våtmarker och dammar för biologisk mångfald 
 miljöinvesteringar – förbättrad vattenkvalitet 
 anlägga tvåstegdiken  

Reglerbar dränering 
För miljöinvesteringen reglerbar dränering har pengarna inte fördelats utan 
pengarna kan avropas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är        
5 miljoner kronor. Det finns ett mål, ”Antal insatser som fått stöd”, med målvärde 
15 stycken. 

Investeringsstöd till gödselbaserad biogas  
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas har pengarna inte fördelats utan 
pengarna kan avropas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är 
279,3 miljoner kronor. Det finns två mål, ”Antal djurenheter”, med målvärde      
46 000 stycken samt ”Total investering”, med målvärde 698,3 miljoner kronor. 

 Beslutsomgångar och utlysningar 
För att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse med insatsområdena 
tillämpar Länsstyrelsen olika former för hur ansökningar hanteras och beslutas. 
Vilken form som används beror på hur många ansökningar som förväntas komma in 
och hur stor konkurrensen är inom de olika stöden. Läs mer under respektive 
kapitel i handlingsplanen om hur just det insatsområdet hanteras och eventuella 
undantag från huvudreglerna som beskrivs nedan.  

 Beslutsomgångar och beslutstillfällen 
För insatsområdet Stöd till investeringar i kommersiell service (kap 9.3.) tillämpar 
Länsstyrelsen beslutsomgångar/beslutstillfällen. Läs mer under kapitel 9.3.3 om 
vad som gäller för detta insatsområde.  
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 Utlysningar 
En utlysning är en typ av beslutsomgång med särskild avgränsning gällande 
ansökningsperiod, budget och prioriterade ämnesområden. Beslut om utlysning 
fattas i samråd med partnerskapet. En utlysning består av följande tre delar: 

 Ansökningsperiod 

 Handläggning  

 Beslutstillfälle 

Ansökningsperioderna behöver inte avlösa varandra.   

En ansökan måste vara inkommen till Länsstyrelsen och komplett i e-tjänsten senast 
det datum som anges i samband med utlysningen. En för sent inkommen ansökan 
avslås. Ansökningar som inte är kompletta i e-tjänsten, i samband med att 
utlysningen stängs, avslås. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade 
ämnesområden avslås.  

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minimipoängen för urvalskriterierna. Minst två 
av urvalskriterierna måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 
Minimipoängen varierar mellan insatsområdena. Läs mer om vad som gäller för de 
olika stöden under respektive kapitel i handlingsplanen. Ansökningar som inte når 
miniminivån för urvalskriterierna kommer att avslås löpande. 

Ett beslutstillfälle är den tidpunkt då stödmyndigheten beslutar om stöd. Det är ett 
fastställt datum där alla ärenden som är kvalificerade och beslutsklara jämförs med 
varandra genom poängsättning i urvalskriterieverktyget. Stöd kommer att beviljas 
till de ärenden som har flest poäng så långt budgeten räcker. De ärenden som 
uppfyller alla villkor men inte kan beviljas stöd på grund av medelsbrist kommer 
att avslås. Blir det pengar över vid ett beslutstillfälle kommer dessa att föras över 
till länets totala budget för insatsområdet.  

Information om utlysningar kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane eller 
www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygdsprogrammet. 

 Löpande beslut 
I flertalet insatsområden  kommer ansökningar att beslutas löpande. Det gäller 
framför allt de insatsområden där Länsstyrelsen räknar med ett relativt lågt 
söktryck. Att tillämpa beslutsomgångar i dessa insatsområden skulle förlänga tiden 
för beslut och försena genomförandet av investeringar. Vi skulle inte heller kunna 
säkerställa ett bra urval av kvalificerade ansökningar eftersom antalet ansökningar i 
varje beslutsomgång skulle bli för litet, och därmed konkurrensen inte tillräcklig. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med 
kortare handläggningstider.  
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Länsstyrelsen Skåne kommer att ta emot ansökningar och handlägga i den ordning 
de blir kompletta. Ansökan betraktas som komplett när alla uppgifter och bilagor 
som efterfrågas via e-tjänsten finns i ansökan. För att ansökan ska kunna prioriteras 
krävs att minst två urvalskriterier ger poäng. Ansökan måste också nå 
minimipoängen för urvalskriterierna. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval och 
en god måluppfyllelse av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. 
Minimipoängen varierar mellan insatsområdena. Läs mer om vad som gäller för de 
olika stöden under respektive kapitel i handlingsplanen.  

Information om handläggning kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane eller 
www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygdsprogrammet. 

 När sista pengarna i budgeten inte räcker till hela sista 
ansökan 

När budgeten för ett insatsområde är slut  och hela sista ärendet inte ryms sänks 
stödsatsen. Detta gäller det ärende som rangordnas högst av de ärenden som inte 
ryms inom budgeten. För alla åtgärder sänks stödsatsen till 20 procent som lägst.  
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5.  (Åtgärd 1 och 2) Kompetensutveckling och 
rådgivning 

Syftet med kompetensutvecklingen och  rådgivningen är att öka kompetensen hos 
verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra 
måluppfyllelsen för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska de två 
åtgärderna bidra till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av 
landsbygden.   

Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom kompetensutveckling och 
rådgivning. Det är länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen 
och Tillväxtverket. Varje myndighet har sin egen handlingsplan. Jordbruksverket 
är den enda myndigheten som handlägger stöd inom kompetensutveckling och 
rådgivning inom följande områden: ökad konkurrenskraft, djurvälfärd samt kort 
livsmedelskedja och lokala marknader. 
 

 Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom  
miljö och klimat (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1  inom 
fokusområdena 4abc och 5bcd) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Dessa stöd riktar sig till 
kompetensutveckling och rådgivning inom miljö 
och klimat (delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1, inom 
fokusområdena 4abc och 5cd) och syftar till att  

 återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de 
europeiska landskapens karaktär (fokusområde 4a) 

 förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och 
växtskyddsmedel (fokusområde 4b) 

 förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4c) 

 effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling 
(fokusområde 5b som enligt programmet generellt ingår i fokusområde 5c 
om förnybar energi) 

 minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 
5d).  

 

Ett livskraftigt, mångfacetterat 
lantbruk med hög 

miljömålsuppfyllelse. 
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 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

 Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 

Bakgrund 
Skåne är expansivt med en ökande befolkning, framförallt i sydväst. Expansionen 
leder till påfrestningar på naturen och stora uttag av naturresurser. Den biologiska 
mångfalden är rik i Skåne idag och landskapet har en speciell flora och fauna. 1 878 
av landets 4 127 rödlistade arter finns i Skåne, vilket motsvarar 45,5 %, trots att 
enbart ca 5 % av Sveriges Natura 2000 områden finns i länet. Men de natursköna 
och biologiskt mest värdefull områdena ligger ofta isolerat i landskapet utan 
möjlighet för arter att röra sig emellan. För att gynna den biologiska mångfalden är 
det viktigt att jordbrukslandskapet inte överexploateras eller växer igen ytterligare. 
Trots många insatser, naturreservat, arbetet med hotade arter etc. hotas den 
biologiska mångfalden i Skåne idag av bland annat exploatering och intensiv 
markanvändning. 
 
Prioriteringar 
Återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden, bland annat inom 
Natura 2000 områden, områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar, 
jordbrukslandskapet och de europeiska landskapens karaktär. Vi vill också under 
2022 ha ett ökat fokus på aktiviteter kopplat till handlingsplanen till 
livsmedelsstrategin. 
 
 Ökad kunskap om hur man praktiskt gynnar insekter och vilda pollinatörer i 

odlingslandskapet. 
 Öka kunskapen om biologiska värden knutna till åkermark, hur de tas till vara 

och hur nya värden kan skapas. 
 Öka kunskapen om betesmarkernas betydelse för biologisk mångfald. 
 Öka arealen gräsmarker och energigrödor, inte minst i slättbygd, vilket passar 

väl ihop med ökad biogasproduktion och produktion av biomaterial.  
 Öka kunskapen om mellangrödor och nya grödor för ökad biodiversitet. 
 Öka kunskapen om markekologins betydelse. 
 Öka kunskapen om biologiska värden knutna till kulturmiljöer. 
 Öka kunskapen om kulturmiljöer och dess förvaltande med syfte att stärka 

förståelsen för hur jordbruket förändrats över tid och öka kunskapen om 
fortsatt skötsel. 

 Öka kunskapen om äldre lantraser och lantsorter. 
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Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder 
(delåtgärd 1.2 fokusområde 4a) 

Målet är att höja kunskapen om olika skötselmetoder i områden där brist på 
betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar utebliven skötsel. För att 
kunna bevara och utveckla ängs- och betesmarker samtidigt som antalet betande 
djur minskar kan det krävas olika typer av skötselmetoder. Det kan handla om mer 
extensivt bete, att betesdjuren flyttas från vall till naturbete, kompletterande 
skötsel som bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till exempel att 
marken betas vartannat år och slås vartannat), alternativa metoder och teknik för 
slåtter med mera. I arbetet ingår även att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer 
som kan ha nytta av att samarbeta med varandra, till exempel djurhållare, 
fastighetsägare utan djur och maskinstallar. 

 Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 
5cd) 

Bakgrund 
Övergödning från lantbruk till vattendrag innebär stora problem i Skåne och 
avrinningsområden med mycket jordbruksmark uppvisar de största förlusterna av 
kväve och fosfor. Regionen arbetar aktivt med frågan, bland annat genom Greppa 
Näringen, och överskotten minskar sakta för både kväve, fosfor och kalium. De 
största överskotten finns på djurgårdar med hög djurtäthet eftersom den mesta 
näringen stannar kvar på gården i form av stallgödsel.   

Markskötseln är avgörande för att bevara och öka markbördigheten. 
Markbördigheten har främst betydelse för en bibehållen förmåga att producera 
livsmedel men är också avgörande för ett effektivt utnyttjande av växtnäring . 
Avgörande moment här är god dränering, begränsad markpackning, tillräcklig 
mullhalt, god växtföljd, gödsling balanserad mot grödans behov och neutralt pH. 
På alla dessa punkter finns stor potential till förbättring i skånskt lantbruk.  

I Skåne behandlas idag ca 74% av jordbruksarealen med växtskyddsmedel. För att 
få lov att använda växtskyddsmedel inom klass 1 och 2 krävs en behörighet som fås 
via behörighetsutbildning. Trots obligatoriska kurser och välutbildade lantbrukare 
finns det fortfarande ett stort behov av kunskap och information för att i framtiden 
både kunna ha en fungerande vattenförsörjning och en säker och bra produktion av 
livsmedel. 

För att motverka klimatförändringarna måste vi begränsa vår klimatpåverkan. 
Jordbruksproduktionen måste minska sin klimatpåverkan och energianvändning så 
långt det är möjligt. Skåne som är ett län med intensivt jordbruk har ett stort 
ansvar för att minska sin klimatpåverkan, t.ex. genom att gödsla mer effektivt. 

Prioriteringar 
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 Effektivare stallgödselanvändning. 
 Bättre foderstyrning och effektivare betesdrift. 
 Minskade fosforutsläpp pga intensivt lantbruk och lång kuststräcka mot 

Östersjön. 
 Bättre kvävestyrning och minskad kväveintensitet, inte minst på 

stallgödselgårdar.  
 Bättre skötsel av dräneringen och ökad omdikning där den inte längre fungerar. 
 Minskad markpackningen, inte minst på lerjordar som utgör en stor andel av 

den skånska åkermarken.  
 Ökad mullhalt i slättlandskapet genom ökad tillförsel av organiskt material via 

tex skörderester, mellangröda, fånggröda, stallgödsel, biogödsel, vallar och 
andra mullbildande grödor. 

 Fortsatt satsning på våtmarker.  
 Energieffektivisering, framförallt på djurgårdar och i växthusodling. 
 Minskat läckage av bekämpningsmedel 
 Biologisk mångfald i åkerlandskapet 

 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 

Bakgrund 
Skåne har en låg andel ekologisk produktion. År 2019 var 8,8 % av 
jordbruksmarken certifierad för ekologisk produktion, eller under omställning till 
ekologisk produktion. Inom ekologisk produktion är en god markbördighet viktig 
för att kunna bibehålla en större skörd av god kvalitet för att kunna möta den 
växande efterfrågan på lokala ekologiska produkter. Viktiga faktorer för att kunna 
bibehålla en markbördighet av god kvalitet är bland annat dränering, gödsling 
balanserad mot grödans behov, neutralt pH, begränsad markpackning och en god 
mullhalt. För samtliga av dessa faktorer finns det en potential till förbättringar 
inom den Skånska ekologiska produktionen. 
 
Prioriteringar 
Förbättrad markskötsel, ökad avkastning och produktionsförbättrande åtgärder 
 
• En väl fungerade dränering är viktig för att gynna grödans förutsättningar och 

för att förebygga problem med svampangrepp vilket är några av 
grundförutsättningar för en god skörd inom ekologisk produktion. 

• Inom ekologisk odling är en väl balanserad gödsling en av de viktigaste 
faktorerna för att få en hög skörd av god kvalitet samt att en balanserad 
växtnäringstillförsel minskar risken för läckage av växtnäring vilket är en 
pusselbit för att nå miljökvalitetsmålet ingen övergödning. 

• Öka kunskapen om värdet av mellangrödor som bidrar till ökad biodiversitet. 
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• Öka kunskapen om hur ogräs, svampar och insekter ska bekämpas på ett 
effektivt sätt inom ekologisk produktion för att minska skördeförlusterna.  

• Öka andelen ekologisk odling.  
• Ekologisk odling med inslag av vallar bör ökas. 
• Ökad andel ekologisk djurhållning. 
• Ökad andel ekologisk odling av grönsaker, potatis, frukt och bär. 
• Ökad kunskap om markekologins betydelse för ekologisk produktion. 

 Upphandling, utlysning och länens eget arbete med 
kompetensutveckling och rådgivning 

Verksamhet inom kompetensutveckling och rådgivning ska upphandlas enligt lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Om det inte är möjligt kan Länsstyrelsen själv 
utföra något inom åtgärden.  
 
Information kring upphandlingar och utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 

Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)  
Vi planerar att upphandla kurser, grupprådgivningar och studieresor under 2022. 
Vi planerar även att göra upphandlingar som är kopplade till Länsstyrelsens eget 
arbete under 2022. Valet av aktiviteter grundar sig i de prioriteringar som görs 
inom fokusområdet. Prioriteringarna meddelas i offertförfrågan, samtliga 
aktiviteter som upphandlas kommer att ha en tydlig koppling till prioriteringarna. 
Kompetensutvecklingen kommer huvudsakligen handla om hur man långsiktigt kan 
bibehåller och ökar natur- och kulturvärden samt biologisk mångfald i 
odlingslandskapet, till exempel aktiviteter med fokus på slättbygd och ett 
långsiktigt bevarande och skötsel av betesmarker.   

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några upphandlingar under 2022, däremot planerar vi att 
göra upphandlingar som är kopplade till Länsstyrelsens eget arbete under 2022.  

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder  
Under 2022 planerar vi att enbart göra direktupphandlingar för att stödja 
Länsstyrelsens arbete. 

Rådgivning (2.1) 
Vi planerar att upphandla enskild rådgivning under 2022. Valet av aktiviteter 
grundar sig i de prioriteringar som görs inom fokusområdet. Prioriteringarna 
meddelas i offertförfrågan, samtliga aktiviteter som upphandlas kommer att ha en 
tydlig koppling till prioriteringarna. Rådgivningen kommer huvudsakligen handla 
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om hur man långsiktigt bibehåller och ökar natur- och kulturvärden samt biologisk 
mångfald i odlingslandskapet, till exempel aktiviteter med fokus på slättbygd och 
ett långsiktigt bevarande och skötsel av betesmarker. 

Utlysningar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder  
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att utföra kursverksamhet där Länsstyrelsen har speciell kompetens och 
där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi planerar även att vid behov utföra 
gruppaktiviteter inom prioriterade ämnesområden där ingen extern aktör lämnar 
anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. Kompetensutvecklingen kommer 
huvudsakligen handla om hur man långsiktigt bibehåller och ökar natur- och 
kulturvärden samt biologisk mångfald i odlingslandskapet. Till exempel aktiviteter 
med fokus på slättbygd och ett långsiktigt bevarande och skötsel av betesmarker 
samt medvetandegörande av natur- och kulturvärden.  

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att utföra informationsinsatser som syftar till att marknadsföra våra 
aktiviteter. Vi planerar att göra detta inom olika kanaler som t.ex. programtidning 
och facebook. Via de olika kanalerna vill vi också inspirera genom att visa på 
lyckade satsningar på landsbygden.  

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder  
Under 2022 planerar vi endast enstaka aktiviteter. Projektets förutsättningar var att 
genomföras t o m 2020 och de medel som fanns tilldelade har i stor utsträckning 
använts. Under 2022 planerar vi i första hand att skriva slutrapporten och på andra 
sätt avrunda och avsluta projektet. Den interna samverkan på Länsstyrelsen i Skåne 
samt med andra länsstyrelser och Jordbruksverket fortsätter också under året. 

Rådgivning (2.1)  
Vi planerar att utföra rådgivningar där Länsstyrelsen har speciell kompetens och 
där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi planerar även att vid behov utföra 
rådgivningar inom prioriterade ämnesområden där ingen extern aktör lämnar 
anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. Rådgivningen kommer 
huvudsakligen handla om hur man långsiktigt bibehåller och ökar natur- och 
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kulturvärden samt biologisk mångfald i odlingslandskapet till exempel ett 
långsiktigt bevarande och skötsel av betesmarker. 

 Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 
5cd) 

 
Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)  
Vi planerar att göra en förenklad upphandling av kurser under 2022, Inom Greppa 
finns drygt 40  st i detalj definierade rådgivningsalternativ (moduler), ytterligare 1 
ny planeras bli introducerad under 2022. Bland alla dessa moduler kan exempelvis 
nämnas växtnäringsbalanser, fosforstrategi och markpackning. Alla upphandlade 
aktiviteter kommer att ha en tydlig koppling till ett eller flera av de definierade 
rådgivningsalternativen. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att göra en förenklad upphandling av fältvandringar under 2022, Inom 
Greppa finns drygt 40 st i detalj definierade rådgivningsalternativ (moduler), 
ytterligare 1 ny planeras bli introducerad under 2022. Bland alla dessa moduler kan 
exempelvis nämnas växtnäringsbalanser, fosforstrategi och markpackning. Alla 
upphandlade aktiviteter kommer att ha en tydlig koppling till ett eller flera av de 
definierade rådgivningsalternativen. 

Rådgivning (2.1) 
Vi planerar att göra en förenklad upphandling av rådgivning under 2022. Inom 
Greppa finns drygt 40 st i detalj definierade rådgivningsalternativ (moduler ), 
ytterligare 1 ny planeras bli introducerad under 2022. Bland alla dessa moduler kan 
exempelvis nämnas växtnäringsbalanser, fosforstrategi och markpackning. Alla 
upphandlade aktiviteter kommer att ha en tydlig koppling till ett eller flera av de 
definierade rådgivningsalternativen. 

Utlysningar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att utföra kursverksamhet där Länsstyrelsen har speciell kompetens och 
där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi planerar även att vid behov utföra 
gruppaktiviteter inom prioriterade ämnesområden där ingen extern aktör lämnar 
anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. 



    

 

31 
 

Inom Greppa finns drygt 40  st i detalj definierade rådgivningsalternativ (moduler), 
ytterligare 1 ny planeras bli introducerade under 2022. Bland alla dessa moduler 
kan exempelvis nämnas växtnäringsbalanser, fosforstrategi och markpackning. Alla 
aktiviteterna kommer att ha en tydlig koppling till ett eller flera av de definierade 
rådgivningsalternativen. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att utföra informationsinsatser som syftar till att marknadsföra kurser, 
fältvandringar och rådgivningar.  

Rådgivning (2.1)  
Vi planerar att utföra enskilda rådgivningar enligt Greppas moduler där 
Länsstyrelsen har speciell kompetens och där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi 
planerar även att vid behov utföra rådgivningar inom prioriterade ämnesområden 
där ingen extern aktör lämnar anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. 

Inom Greppa finns drygt 40 st i detalj definierade rådgivningsalternativ (moduler), 
ytterligare 1 st ny planeras bli introducerad under 2022. Bland alla dessa moduler 
kan exempelvis nämnas växtnäringsbalanser, fosforstrategi och markpackning.  

 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 

Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)  
Vi planerar att upphandla kurser, grupprådgivningar och studieresor under 2021. 
Valet av aktiviteter grundar sig i de prioriteringar som görs inom fokusområdet. 
Prioriteringarna meddelas i offertförfrågan, samtliga aktiviteter som upphandlas 
kommer att ha en tydlig koppling till prioriteringarna. Kompetensutvecklingen 
kommer huvudsakligen handla om omläggning av konventionellt till ekologisk 
produktion, djurproduktion, markbördighet samt skörd av god kvalitet. Vi 
planerar även att göra upphandlingar som är kopplade till Länsstyrelsens eget 
arbete under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att upphandla fältvandringar och demonstrationsodlingar som ska visas 
på Borgeby fältdagar 2022. Vi planerar även att göra upphandlingar som är 
kopplade till Länsstyrelsens eget arbete under 2022. 

Rådgivning (2.1) 
Vi planerar att upphandla enskild rådgivning under 2022. Valet av aktiviteter 
grundar sig i de prioriteringar som görs inom fokusområdet. Prioriteringarna 
meddelas i offertförfrågan, samtliga aktiviteter som upphandlas kommer att ha en 
tydlig koppling till prioriteringarna. Rådgivningen kommer till stor del handla om 
omläggning av djur- och växtgårdar från konventionellt till ekologisk produktion 
samt produktionsförbättrande åtgärder. 
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Utlysningar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att utföra kursverksamhet där Länsstyrelsen har speciell kompetens och 
där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi planerar även att vid behov utföra 
gruppaktiviteter inom prioriterade ämnesområden där ingen extern aktör lämnar 
anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. Kompetensutvecklingen kommer 
huvudsakligen handla om omläggning av konventionellt till ekologisk produktion, 
markbördighet samt skörd av god kvalitet.  

Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att utföra informationsinsatser som syftar till att marknadsföra våra 
aktiviteter. Vi planerar att göra detta inom olika kanaler som t.ex. programtidning, 
facebook och podd. Via de olika kanalerna vill vi också inspirera genom att visa på 
lyckade satsningar på landsbygden. 

Rådgivning (2.1)  
Vi planerar att utföra rådgivningar där Länsstyrelsen har speciell kompetens och 
där det krävs en långsiktig helhetssyn. Vi planerar även att vid behov utföra 
rådgivningar inom prioriterade ämnesområden där ingen extern aktör lämnar 
anbud samt aktiviteter av brådskande karaktär. Rådgivningen kommer till stor del 
handla om omläggning från konventionellt till ekologisk produktion, vikten av god 
jordhälsa samt produktionsförbättrande insatser. 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområdena 4abc och 5cd) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

 

 

Nationella urvalskriterier  
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Projektet bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten 
spridning och tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 
spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 
innovativa inslag 

10 
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+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 
spridning 
 

2. Genomföraren har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för projektet. 

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare 
resultat från liknande verksamhet,  
eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med 
erfaren relevant aktör  
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft 
och målfokus finns för att väl genomföra projektet 
5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet 
 

10 

3. Projektets metod 
bidrar till 
kunskapsspridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 
gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en 
större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via 
flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 
 

25 

4. Det finns ett 
identifierat behov av 
projektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är 
tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare 
och vad som pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 
 

40 

5. Projektet har tydliga 
mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, 
mängd, kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 
 

15 

Summa viktning  100 
 

Regionala urvalskriterier 
För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala 
urvalskriterier. 

 

 Bedömningsgrunder 
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1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och 
tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap 
som ska förmedlas. Då kan det handla om kunskap om nya produkter, 
arbetsmetoder eller tjänster. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i den nya 
kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för 
målgruppen, det vill säga alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller 
behöva kunskapen. Hur väl designat projektet är pedagogiskt bedöms i kriteriet om 
kunskapsspridning. 

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde på landsbygden.  

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
för projektet  

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i 
samarbete med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att 
tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god erfarenhet och har 
visat goda resultat från liknande verksamhet 

Tre poäng ges till nya i branschen för att de ska kunna komma in med stöd av 
relevant samarbetspartner. Det går även att styrka sina kvalifikationer utöver 
grundkraven via referenser.  

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av 
stor betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller 
är en kanal till en större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler 
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+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 
 
Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur 
många olika) kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt 
innovativt sätt prioriteras.  Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. 
Kvaliteteten på eller behovet och värdet av kunskapen som sprids ska inte vägas in 
här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, vilket 
är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet 
av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av 
målgruppen som nås är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet 
målgrupp. Målgruppsbegreppet återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för 
målgruppen bidrar till poängsättningen. 

En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är 
berörda av eller kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i 
projektet. För nationella projekt gäller hela landet som område och för regionala 
aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt vara av värde att målgruppen 
definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng 
genom att definiera en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög 
måluppfyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är formulerad eller utformad. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som 
pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt 
hur behovet är analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  
Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som 
varit avgörande för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till 
att skapa ett stort värde för målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges 
poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
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3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, 
kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med och anpassade 
efter projektets syfte, innehåll och genomförande. Målen ska vara verifierbara. 
Målen kan t.ex. utgöras av antal kurstillfällen, antal deltagare, nöjdhetsgrad i en 
utvärdering eller liknande kopplade till det mer direkta genomförandet av 
projektet. Om effektmål finns beskrivna och de har en konkret koppling till 
projektets innehåll och dessutom är möjliga att bedöma ges poäng. Effektmål är vad 
ett projekt kan förväntas leda till för resultat på lång sikt. Det kan till exempel 
handla om förändrat beteende, tillämpning av ny teknik eller nytt arbetssätt eller 
effekter på miljö, lönsamhet, produktivitet eller djurvälfärd.  

 Det här gäller för urval av ansökningar 
För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minst 200 poäng för de nationella 
urvalskriterierna. 

 Stödnivå 
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Inom stöd till 
kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (1.1 och 2.1) ges stöd till 
stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare. 
För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per 
rådgivningstillfälle. 

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt 
kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse2. Inom 
kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, 
utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen 
innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 
beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
man fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt riktlinje 
 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 
 milersättning för resor, 30 kronor per mil  
 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

 
2 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 



    

 

37 
 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver 
verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett 
handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av 
andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är 
privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag 
betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna 
för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter 
tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i 
förhållande till annan verksamhet.  

 Avgifter för kompetensutveckling och 
rådgivning 

Mottagaren, det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller 
rådgivningen, kan i vissa fall betala en avgift.  

Kompetensutveckling inom miljö och klimat (delåtgärd 1.1 
fokusområdena 4abc, 5cd) 
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.  

Demonstrationer och information, (delåtgärd 1.2 fokusområdena 4abc, 
5cd) 
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.  

Rådgivning för energieffektivisering (delåtgärd 2.1 fokusområde 5b 
som enligt programmet generellt ingår i fokusområde 5c om förnybar 
energi) 

Inget villkor att ta ut deltagaravgift.  

Övrig miljö- och klimatrådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområdena 4abc 
5cd) 
Inget villkor att ta ut avgift.    
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 Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa 
nya jobb (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 inom fokusområde 6a) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta stöd riktar sig till 
kompetensutveckling och rådgivning för att 
skapa nya jobb (delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 
inom fokusområden 6a) och syftar till att 
 utveckla småföretag och på så sätt få fler 

arbetstillfällen på landsbygden genom informationsinsatser och kurser inom 
andra näringar än jordbruk, men också genom att utveckla och ta tillvara 
kulturarv och traditionell kunskap 

 utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom 
rådgivning och företagsledningstjänster inom andra näringar än jordbruk. 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Bakgrund och behovsanalys 

Livsmedelsförädling 
Skåne har en stor primärproduktion. Skånes tillväxt i livsmedelsproduktionen är 
beroende av en ökad förädlingsgrad eftersom att odla och vidareförädla råvaror på 
landsbygden ger mervärde för produkterna och ökad sysselsättning. Genom att 
tidigt i kedjan satsa på innovation och produktutveckling ges en möjlighet är att öka 
förädling av råvaror. För att höja förädlingsgraden av våra produkter och 
upplevelserna runt dem, måste kompetensen, produktkvaliteten och 
vidareförädlingen öka hos företagen. 

Entreprenörskap  
Genom nytänkande inom de gröna näringarna kan traditionella material och 
råvaror användas på nya sätt och skapa nya produkter. Landsbygdens resurser kan 
då användas till hela sin potential. Genom att ha många ben att stå på blir vi inte 
lika sårbara för förändringar i konjunktur och klimat. Ökad diversifiering av 
landsbygdsföretag skapar tillväxt och arbetstillfällen.  
För att klara framtidens utmaningar, öka sysselsättningen och stärka tillväxten på 
landsbygden behöver Skåne stärka entreprenörskapet i länet. Åldersstrukturen i 
landsbygdsföretagen visar behov på stimulans av generationsskifte. Det krävs 
generellt fler entreprenörer. 

Småföretagande på landsbygden ger många möjlighet att arbeta och bo i samma 
bygd. Genom att ta tillvara på miljön och de resurser som finns på landsbygden kan 
företagsutvecklingen främjas och ge ett mervärde för hela samhället. Exempelvis 
har Skånes landsbygd, med sin varierande natur och rika kulturarv, en stor 
dragningskraft på turister, både från Sverige och från övriga världen. Turism och 

Attraktiv landsbygd med många 
små företag med hög kompetens, 

fler jobb och ökat intresse för 
kulturarv och tradition. 
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upplevelser har stor potential att utvecklas i Skåne. Många av landsbygdsföretagen i 
dessa branscher drivs av kvinnor.  

För en livskraftig landsbygd måste vi tänka nytt och inte fastna i gamla hjulspår. 
Utveckling kräver innovationskraft och framåtanda. Till exempel har sociala 
innovationer och kollektiva lösningar stor potential på landsbygden, t.ex. för att 
lösa brister på service och kollektivtrafik.  

Grön rekreation 
Grön rekreation och friluftsliv är positivt för en god hälsa och kan skapa 
möjligheter för näringslivet. Den skånska landsbygden kan erbjuda upplevelser 
både för den som söker lugn och ro och den som vill ha utmanande aktivitet. 
Skånes landsbygd har också ett rikt och varierat bestånd av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse.  

Prioriteringar 

Med ovanstående bakgrund och behovsanalys som grund har Länsstyrelsen valt ut 
ämnesområden där det finns behov av ökad kompetens.  

 Skåne behöver stärka entreprenörskapet i länet och då behövs bland annat höjd 
kompetens inom marknads- och ledarskapsfrågor. 

 Ökad kunskap om offentlig upphandling av stor vikt för att företagare ska våga 
lämna anbud vid upphandlingar av livsmedel, entreprenadarbeten m.m.  

 Utveckling kräver innovationskraft och framåtanda. Med hjälp av 
kompetensinsatser kan innovationsarbetet stimuleras. 

 För att höja förädlingsgraden av våra livsmedelsprodukter och upplevelserna 
runt dem, måste kompetensen, produktkvaliteten och vidareförädlingen öka 
hos företagen.  

 Konsumenterna förväntar sig mer transparens i livsmedelskedjan och god 
kunskap inom kvalitet bidrar till att skapa förtroende hos konsumenten, 
samtidigt som det ger en trygghet för företagaren. 

 De företagare som satsar på livsmedelsförädling behöver kunskap och goda 
exempel för att finna bra byggnadstekniska lösningar. 

 Naturens goda inverkan på hälsan är klarlagd genom forskning. På landsbygden 
finns möjlighet att utveckla företagande kring hälsa och rekreation och då 
behövs ökad kunskap om naturens goda inverkan och under vilka former detta 
kan erbjudas. 

 Genom en ökad kunskap inom jämställdhet och integration förbättras 
förutsättningarna för att alla ska ha lika möjligheter att skapa små företag och 
arbetstillfällen på landsbygden. 

 Unga på landsbygden är en viktig invånargrupp för att utveckla en hållbar 
landsbygd. Det behövs fler unga som vill investera i en framtid på landsbygden 
för att stärka en varaktig landsbygdsutveckling. Det behövs en ökad 
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medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, 
delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på 
landsbygden.  

 För att utveckla besöksnäringen i kulturlandskapet krävs ökad kunskap om 
allemansrätt och tillvägagångssätt i naturen. Det gäller att se tillgångarna i 
landskapet – skog, vatten, sten, kultur m.m. – och använda resurserna 
ansvarsfullt.  

 Det rika och varierande beståndet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som 
bland annat visar på sammanhang och hur jordbruket har förändrats, behöver 
lyftas fram. Det finns därför behov av mer kunskap om den kulturhistoriska 
mångfalden för att utnyttja möjligheten till besöksturism. 

 Upphandling, utlysning och länens eget arbete med 
kompetensutveckling och rådgivning  

All verksamhet inom kompetensutveckling och rådgivning ska upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Om det inte är möjligt kan länsstyrelsen 
själva utföra något inom åtgärden.  
 
Information kring upphandlingar och utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Upphandlingar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1)  
Länsstyrelsen har, i mån av medel, för avsikt att göra en upphandling under 2022. 
Aktuella ämnesområden är: bl.a.marknadskunskap, kommunikation, ledarskap, 
offentlig upphandling, företagsekonomi och livsmedel. 
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen har, i mån av medel, för avsikt att göra en upphandling under 2022. 
Aktuella ämnesområden är: bl.a. marknadskunskap, kommunikation, ledarskap, 
offentlig upphandling, företagsekonomi och livsmedel. 
 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen har, under 2022, ingen avsikt att upphandla några 
rådgivningstjänster. 

 Utlysningar under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen planerar att inte göra några utlysningar under 2022. 
 
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen planerar inte att göra några utlysningar under 2022. 
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I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen trots det 
komma att lägga till utlysningar om behovet uppstår. 

 Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen har för avsikt att under 2022 genomföra egen verksamhet med fokus 
på livsmedelsområdet, marknadskunskap samt företagsekonomi. Vid behov 
kommer Länsstyrelsen även att satsa på aktiviteter där Länsstyrelsen har speciell 
kompetens, där ingen extern aktör lämnar anbud och/eller då det krävs aktiviteter 
av brådskande karaktär. 
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen kommer att sprida information om de aktiviteter som genomförs 
inom Skapa nya jobb genom olika kanaler, exempelvis programtidning och 
facebook. Via de olika kanalerna vill vi också inspirera genom att visa på lyckade 
satsningar på landsbygden. Det kan också bli aktuellt att studiebesök och 
företagsvandringar görs i egen regi. 

Rådgivning (2.1)  
Vid behov kommer Länsstyrelsen att satsa på aktiviteter där Länsstyrelsen har 
speciell kompetens, där ingen extern aktör lämnar anbud och/eller då det krävs 
aktiviteter av brådskande karaktär. 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Projektet bidrar till 

införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten 
spridning och tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 
spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 
innovativa inslag 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 
spridning 
 

10 

2. Genomföraren har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för projektet. 

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare 
resultat från liknande verksamhet,  
eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med 
erfaren relevant aktör  
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft 
och målfokus finns för att väl genomföra projektet 
5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande 
verksamhet 

10 
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3. Projektets metod 

bidrar till 
kunskapsspridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 
gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en 
större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via 
flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 
 

25 

4. Det finns ett 
identifierat behov av 
projektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är 
tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare 
och vad som pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 
 

40 

5. Projektet har tydliga 
mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, 
mängd, kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 
 

15 

Summa viktning  100 
 
Regionala urvalskriterier 
För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala 
urvalskriterier. 

 Bedömningsgrunder 

1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och 
tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 

För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap 
som ska förmedlas. Då kan det handla om kunskap om nya produkter, 
arbetsmetoder eller tjänster. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i den nya 
kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för 
målgruppen, det vill säga alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller 
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behöva kunskapen. Hur väl designat projektet är pedagogiskt bedöms i kriteriet om 
kunskapsspridning. 

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde på landsbygden.  

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
för projektet  

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i 
samarbete med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att 
tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god erfarenhet och har 
visat goda resultat från liknande verksamhet 

Tre poäng ges till nya i branschen för att de ska kunna komma in med stöd av 
relevant samarbetspartner. Det går även att styrka sina kvalifikationer utöver 
grundkraven via referenser.  

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av 
stor betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller 
är en kanal till en större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur 
många olika) kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt 
innovativt sätt prioriteras.  Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. 
Kvaliteteten på eller behovet och värdet av kunskapen som sprids ska inte vägas in 
här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, vilket 
är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet 
av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av 
målgruppen som nås är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet 
målgrupp. Målgruppsbegreppet återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för 
målgruppen bidrar till poängsättningen. 
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En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är 
berörda av eller kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i 
projektet. För nationella projekt gäller hela landet som område och för regionala 
aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt vara av värde att målgruppen 
definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng 
genom att definiera en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög 
måluppfyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är formulerad eller utformad. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som 
pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 

Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt 
hur behovet är analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som 
varit avgörande för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till 
att skapa ett stort värde för målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges 
poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, 
kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med och anpassade 
efter projektets syfte, innehåll och genomförande. Målen ska vara verifierbara. 
Målen kan t.ex. utgöras av antal kurstillfällen, antal deltagare, nöjdhetsgrad i en 
utvärdering eller liknande kopplade till det mer direkta genomförandet av 
projektet. Om effektmål finns beskrivna och de har en konkret koppling till 
projektets innehåll och dessutom är möjliga att bedöma ges poäng. Effektmål är vad 
ett projekt kan förväntas leda till för resultat på lång sikt. Det kan till exempel 
handla om förändrat beteende, tillämpning av ny teknik eller nytt arbetssätt eller 
effekter på miljö, lönsamhet, produktivitet eller djurvälfärd.  
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 Det här gäller för urval av ansökningar 
För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minst 200 poäng för de nationella 
urvalskriterierna. 

 Stödnivå 
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Inom stöd till 
kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster (1.1 och 2.1) ges stöd till 
stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare. 
För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per 
rådgivningstillfälle.  

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt 
kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse3. Inom 
kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, 
utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen 
innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 
beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
man fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  
 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt riktlinje  

 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 

 milersättning för resor, 30 kronor per mil  

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver 
verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett 
handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av 
andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är 
privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag 
betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna 
för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter 

 
3  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 



    

 

46 
 

tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i 
förhållande till annan verksamhet.  

 Avgifter för kompetensutveckling och 
rådgivning 

Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller 
rådgivningen kan i vissa fall betala en avgift.  

Kompetensutveckling, (delåtgärd 1.1 fokusområde 6a) 
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.  

Demonstrationer och information (delåtgärd 1.2, fokusområde 6a) 
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.  

Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a) 
Inget villkor att ta ut deltagaravgift. 
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 Stöd till rådgivning för kommersiell service (delåtgärd 2.1, 
inom fokusområde 6b) 
OBS: Stödet är inte möjligt att söka pga. budgetbrist 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta stöd riktar sig till rådgivning 
för kommersiell och viss offentlig service. 
Syftet är att öka kompetensen om hur 
verksamhet inom lokal service kan utvecklas, 
bland annat genom affärsutveckling, 
energikartläggning och energirådgivning hos företagare och verksamma inom lokal 
service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annan prioriterad 
serviceverksamhet.   (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Två avgörande faktorer för en levande landsbygd är lokala utvecklingsinitiativ och 
lokalt engagemang. Dessa hänger ofta ihop med företagande, föreningsliv och 
drivkrafter i bygden. Satsningar på service är viktigt för att stimulera 
bygdegemenskap. För att hitta lösningar behövs samverkan både på regional och 
lokal nivå med parter som Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, kommuner och 
lokala krafter, ofta i form av småföretagare och föreningsliv. 

För att få största möjliga effekt av landsbygdsprogrammets insatser för 
serviceutveckling är det viktigt att de rådgivningsinsatser som ska genomföras är 
synkroniserade med stödet till investeringar i insatsområde 7.4/6b (Investeringar i 
kommersiell och viss icke offentlig service). Det kan t ex röra sig om ökad 
kompetens beträffande produkt- och tjänsteutveckling och företagsekonomi hos 
utförarna av servicen.  

Prioriterade målgrupper är lokala aktörer som bidrar till bibehållen eller förbättrad 
service på den skånska landsbygden. 

 Upphandling, utlysning och länens eget arbete med 
kompetensutveckling och rådgivning 

Länsstyrelsen har beslutat att föra över hela budgeten för Stöd till rådgivning för 
kommersiell service till insatsområde 7.4/6b, Investeringar i kommersiell service. 
Detta då vi ser att stöd till investeringar efterfrågas i betydligt större utsträckning 
än rådgivning, samt med anledning av att tre stora aktörer inom 
dagligvarubranschen idag redan erbjuder kompetensutveckling för målgruppen.  

 Upphandlingar under 2022 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen planerar inte att göra någon upphandling under 2022. 

God service och hög 
kompetens hos landsbygdens 

servicegivare! 
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 Länsstyrelsens eget arbete under 2022 
Rådgivning (2.1)  
Länsstyrelsen planerar inte att genomföra några aktiviteter i egen regi unde 2022.   

 Urvalskriterier 
 (Delåtgärder 2.1, fokusområde 6b) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Projektet bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation). 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten 
spridning och tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen 
spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med 
innovativa inslag 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och 
spridning 
 

10 

2. Genomföraren har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
projektet. 

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare 
resultat från liknande verksamhet,  
eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med 
erfaren relevant aktör  
eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft 
och målfokus finns för att väl genomföra projektet 
5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god 
erfarenhet och har visat goda resultat från liknande verksamhet 
 

10 

3. Projektets metod 
bidrar till 
kunskapsspridning. 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av 
målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, 
gruppen utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en 
större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via 
flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 
 

25 

4. Det finns ett 
identifierat behov av 
projektet. 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är 
tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare 
och vad som pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 
 

40 
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5. Projektet har tydliga 
mål. 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, 
mängd, kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 
 

15 

Summa viktning  100 
 

Regionala urvalskriterier 
För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala 
urvalskriterier. 

 Bedömningsgrunder 

1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

1 poäng: Kunskapen är inte ny i sig men har fått allt för liten spridning och 
tillämpning.  
2 poäng: Kunskapen är ny och har endast viss eller ingen spridning i landet 
+2 poäng: Projektet förmedlar eller skapar kunskap med innovativa inslag 
+2 poäng: Kunskapen förväntas få stor tillämpning och spridning 
 
För innovation inom kompetensutveckling kan man se till vad det är för kunskap 
som ska förmedlas. Då kan det handla om kunskap om nya produkter, 
arbetsmetoder eller tjänster. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning 
eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i den nya 
kunskapen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för 
målgruppen, det vill säga alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller 
behöva kunskapen. Hur väl designat projektet är pedagogiskt bedöms i kriteriet om 
kunskapsspridning. 

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde på landsbygden.  

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
för projektet  

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i 
samarbete med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att 
tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra 
projektet 

5 poäng: Projektledare och projektteam har mycket god erfarenhet och har 
visat goda resultat från liknande verksamhet 
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Tre poäng ges till nya i branschen för att de ska kunna komma in med stöd av 
relevant samarbetspartner. Det går även att styrka sina kvalifikationer utöver 
grundkraven via referenser.  

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning 

1 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen 
2 poäng: Kunskapen når en större del av målgruppen 
3 poäng: Kunskapen når endast en begränsad del av målgruppen men är av 
stor betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större projekt eller 
är en kanal till en större målgrupp  
4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur 
många olika) kanaler som använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt 
innovativt sätt prioriteras.  Exempel kan vara ogräsnyckel som en app i telefonen. 
Kvaliteteten på eller behovet och värdet av kunskapen som sprids ska inte vägas in 
här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, vilket 
är skilt från kriteriet om behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet 
av kunskapen.  

Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av 
målgruppen som nås är det viktigt att definiera vad som avses med begreppet 
målgrupp. Målgruppsbegreppet återkommer dessutom i kriterium 4 där värdet för 
målgruppen bidrar till poängsättningen. 

En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är 
berörda av eller kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i 
projektet. För nationella projekt gäller hela landet som område och för regionala 
aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt vara av värde att målgruppen 
definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng 
genom att definiera en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög 
måluppfyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är formulerad eller utformad. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande. 
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en 
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande. 
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och vad som 
pågår. 
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden. 
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Poäng baseras på hänsyn till behovet av det som projektet förväntas leverera samt 
hur behovet är analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan.  

Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som 
varit avgörande för vilka projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till 
att skapa ett stort värde för målgrupp, näring, miljö, klimat eller djurvälfärd ges 
poäng. 

5. Projektet har tydliga mål 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, 
kvalité etc.) finns angivna 
+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med och anpassade 
efter projektets syfte, innehåll och genomförande. Målen ska vara verifierbara. 
Målen kan t.ex. utgöras av antal kurstillfällen, antal deltagare, nöjdhetsgrad i en 
utvärdering eller liknande kopplade till det mer direkta genomförandet av 
projektet. Om effektmål finns beskrivna och de har en konkret koppling till 
projektets innehåll och dessutom är möjliga att bedöma ges poäng. Effektmål är vad 
ett projekt kan förväntas leda till för resultat på lång sikt. Det kan till exempel 
handla om förändrat beteende, tillämpning av ny teknik eller nytt arbetssätt eller 
effekter på miljö, lönsamhet, produktivitet eller djurvälfärd.  

 Det här gäller för urval av ansökningar 
För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minst 200 poäng för de nationella 
urvalskriterierna. 

 Stödnivå 
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd till rådgivningstjänster 
(2.1) ges till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från 
deltagare. För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per 
rådgivningstillfälle.  

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt 
kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse4. Inom 
kompetensutveckling och rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, 
utan för den som deltar i kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen 
innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 
beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

 
4 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
man fått under den tiden räknas med. 

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt riktlinje  

 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar 

 milersättning för resor, 30 kronor per mil  

 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 

 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme. 

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver 
verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett 
handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av 
andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är 
privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag 
betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna 
för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter 
tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i 
förhållande till annan verksamhet.  

 Avgifter för rådgivning 
Mottagaren, det vill säga den som deltar i rådgivningen, ska i vissa fall betala en 
avgift. Avgiften ska framgå i upphandlingsunderlag, i information om utlysningar 
och i kursprogram.  

Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller 
stödmyndighetens timkostnad för tjänsten.  
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6. (Åtgärd 4) Investeringar inom jordbruk, 
trädgård och rennäring 

Under den här rubriken finns investeringsstöd till företag inom jordbruk, trädgård 
och rennäring samt förädlingsstöd.  

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft samt förädlingsstöd med inriktning på rennäring. Sametinget har 
egen handlingsplan. 

 

 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-
, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1 
fokusområde 2a) 

 Övergripande 
prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är 
beslutade för hela EU. Detta 
investeringsstöd riktar sig till jordbruk, 
trädgård och rennäring (delåtgärd 4.1). Syftet 
är stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet 
genom att anpassa företagens generella kapacitet och hållbarhet, samt att påskynda 
företagens möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Det 
kan exempelvis vara att investera i rationella byggnader med god djuromsorg, 
effektiv och energisnål utrustning eller innovativa metoder (fokusområde 2a). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Hela Skåne behöver ett lönsamt lantbruk för att naturresurserna ska kunna förvaltas 
på ett optimalt sätt. Skåne har en hög djurtäthet och goda förutsättningar för en 
rationell djurhållning. Dock hotas framförallt animalieproduktionen av hård 
priskonkurrens från andra länder, som inte har ett lika gott djurskydd som det 
svenska. Andra risker för lantbruket är bland annat höga oljekostnader, förändrade 
stöd och investeringskostnader. Nedläggning av lantbruk är inte bara en katastrof 
för lantbrukaren, utan också för bygden och landskapsbilden som riskerar att växa 
igen vilket även hotar biologisk mångfald. Det finns ett stort behov av 
modernisering, rationalisering och omstrukturering för att kunna bibehålla 
lönsamma lantbruksföretag.  

Mot denna bakgrund prioriterar vi i Skåne betydande investeringar för företaget 
som ger lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Vi vill stimulera ett utökat  
användande av ny teknik. Vi tror landsbygden vinner på att ta en större andel av 
jordbruksprodukternas värdekedja och värdesätter därför företagare som aktivt 
arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Ett sätt att göra detta är att värna och 

Lönsamma och 
konkurrenskraftiga jordbruks- 

och trädgårdsföretag! 
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utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden. Ett annat sätt att vinna 
marknadsandelar, inte minst i den offentliga sektorn, är att lägga om till ekologisk 
produktion. Detta bidrar även till att nå miljömålet ”Giftfri miljö”.  

Åkermarken är en av våra viktigaste naturresurser. Att vårda den är långsiktigt en 
överlevnadsfråga varvid alla investeringar måste beakta konsekvenserna för miljö 
och klimat.  

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Av den tilldelade budgeten för förlängningsåren 2021-2022 kommer 50 % att 
avsättas till ärenden som är inkomna innan den 14 september 2020. Resterande 
budget avsätts till ansökningar som inkommer under år 2021 och 2022. 

De ansökningar som inkom till och med den 14 september 2020 kommer att 
poängsättas och jämföras med varandra. De ansökningar som har högst poäng 
beslutas löpande till dess att den tilldelade budgeten för dessa ärenden är slut. 
Ärenden som inte budgeten räcker till kommer att avslås.  

Ansökningar som inkommer under år 2021 och 2022 kommer att beslutas löpande. 
Läs mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3. 

Länsstyrelsen Skåne kommer att ta emot ansökningar och handlägga i den ordning 
de blir kompletta. Ansökan betraktas som komplett när alla uppgifter och bilagor 
som efterfrågas via e-tjänsten finns i ansökan.  

För ansökningar som inkom till och med den 14 september 2020 gäller: För att en 
ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i ansökningsprocessen måste 
den nå minst 200 poäng för de nationella urvalskriterierna och minst 160 poäng för 
de regionala urvalskriterierna, alternativt minst 450 poäng för de nationella 
urvalskriterierna. Minst två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska 
kunna bli kvalificerad. 

För ansökningar som inkommer från och med år 2021 gäller: För att en ansökan 
ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i ansökningsprocessen måste den nå 
minst 460 poäng varav minst 200 poäng ska vara för de nationella urvalskriterierna 
och minst 160 poäng ska vara för de regionala urvalskriterierna, alternativt minst 
450 poäng för de nationella urvalskriterierna,undantaget de investeringar 
(utlysningar) där det specificerats att ansökan bedöms enbart efter nationella 
urvalskriterier. 
Minst två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna bli kvalificerad. 

Ansökningar som inte når miniminivån för de nationella och regionala 
urvalskriterierna eller miniminivån för enbart nationella urvalskriterier kommer att 
avslås löpande. Ansökningar som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd 
kommer också att avslås löpande.  

Information kring handläggning och utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 
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 Täckdikning och strukturkalkning (inom delåtgärd 4.1 
fokusområde 2a) 

 Övergripande	prioritering	
Stöden till täckdikning och strukturkalkning har som mål att behålla jordbrukets 
produktionsförmåga av livsmedel till djur och människor. En fungerande täckdikning och 
strukturkalkning är en förutsättning för odling och bidrar även till ett förbättrat klimat 
med effektivare produktion och bättre jordmånskapacitet. 

 Regionala	prioriteringar	
Ansökan kommer bara poängsättas utifrån de nationella urvalskriterierna. 

 Beslutsomgångar	och	urval	av	
ansökningar	

Länsstyrelsen Skåne har tilldelats särskilda medel till investeringar i täckdikning och 
strukturkalkning.  

Stöden kommer att hanteras via utlysning under år 2022. Utlysning kommer att 
ske parallellt med övriga ansökningar inom 4.1/2a Ökad konkurrenskraft inom 
jordbruk och trädgård. 

Information om handläggning och utlysning kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den uppnå minimipoängen. Minst två urvalskriterier 
måste ge poäng för att ansökan ska kunna bli kvalificerad. 

Minimipoängen för ansökningar med täckdikning och strukturkalkning inom detta 
insatsområde är 200 nationella poäng. 

Av utlysningen kommer det att framgå vilka faktorer som blir avgörande i det fall 
ansökningar med samma poäng behöver prioriteras sinsemellan.  

Ärenden som inte budgeten räcker till kommer att avslås. 

Ansökningar som inte når miniminivån kommer att avslås löpande. Ansökningar 
som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd kommer också att avslås 
löpande.  

 

 

 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
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Nationella urvalskriterier 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 
+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd 

20 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland 
de första inom länet 
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 

10  

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

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det 
område investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig 
utbildning eller erfarenhet 
+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd deltar i 
produktionsuppföljningsprogram eller motsvarande 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

15  

4. Företaget är i behov av 
stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

15  

5. Investeringen bidrar till 
att förbättra företagets 
konkurrenskraft 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 
+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 
+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation  

40  

Summa viktning  100 
 
Regionala urvalskriterier 
 

Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 
6. Investeringen bidrar till 

att uppfylla nationella 
miljö- och klimatmål 

5 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål  

5 

7. Investeringen styr mot 
regionalt prioriterade 
miljö- och klimatmål 

+ 2 poäng: Investeringen görs i- eller för omläggning till 
ekologisk produktion. 
+ 3 poäng: Investeringen gynnar trädgård och biodling 
+ 3poäng: Investeringen gynnar betesdrift i landskapet och 
djurvälfärd 
 (max 5 poäng totalt) 

15 

8. Investeringen bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder 
(innovation) 

+4 poäng: Investeringen bidrar till nyetablering på 
produktionsplatsen 
+1 poäng: Investeringen utvecklar koncept i företagets 
verksamhet  

25  
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9. Sökanden har den 
kunskap, kompetens 
och 
genomförandekapacitet 
som krävs för att 
genomföra 
investeringen 

+5 poäng: Företaget har en 
kompetensförsörjningsplan/gårdsråd/ mentorskap 
 

5  

10. Investeringen bidrar till 
att förbättra företagets 
konkurrenskraft 

+2-4 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 
+2 poäng: Investeringen leder till utökad produktionskapacitet 
(max 5 poäng totalt) 

30  

11. Investeringen bidrar till 
att förbättra 
sysselsättningen 

2- 4 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara 
arbetstillfälle 
+1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget 

20 

Summa viktning  100 

 Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. 
För att investeringen ska kunna få poäng får miljöbelastningen per producerad 
enhet inte öka. Att producerad enhet används beror på att när en person söker 
investeringsstöd för att stärka konkurrenskraften i sin verksamhet innebär det ofta 
att produktionen ökar, vilket i sin tur kan leda till att verksamhetens totala 
miljöpåverkan blir större jämfört med tidigare. Därför är det bättre att använda sig 
av miljöpåverkan per producerad enhet istället för total miljöpåverkan.  

 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
+2 poäng får ansökningar som bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål. 

+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
+1 poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva 
investeringen men som är bra för miljön. Investeringen ska vara något extra och 
inte bara standardlösningar som t.ex. LED-lampor och flytgödsel vid nybygge. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  
Eftersom energieffektivisering är viktigt för såväl konkurrenskraft som miljö får de 
ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett extra poäng.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd 
Ett extra poäng får ansökningar som gör något extra för de djur som berörs av 
investeringen. Den som söker stöd kan aldrig få poäng för sådant som är lagkrav.  
Det ska vara något extra som bidrar till djurvälfärden.  
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2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram 
eller använda nya idéer. 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. Det kan till exempel vara 
ny driftsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

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. En förutsättning är att det 
inom länet ska finnas begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill 
säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för länet okänt område. Ansökan 
bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan och utifrån den kunskap som 
finns inom det aktuella området.  

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första 
inom branschen 
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch. 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller testanläggning 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en 
ny produkt. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet för investeringen 
Här prioriteras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till 
att investeringen ger resultat. 

+ 1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område 
investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig utbildning eller 
erfarenhet 
En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den 
investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor 
att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. Om det är ett nystartat 
företag får ansökan poäng när den som söker har uppfyllt minimikraven på 
utbildning för startstöd. 
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+1 poäng: 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. 
Investeringar kan ge påfrestningar på den produktion som eventuellt finns därför är 
det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investeringen. 

+2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller 
motsvarande 
Två poäng ges om den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram. 
De som inte deltar i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att 
visa att de följer upp sin produktion på annat bra sätt som motsvarar ett 
produktionsuppföljningsprogram. 

+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 din bedömning om investeringen kommer att 
bli genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets 
kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 
Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen 
prioriteras. 

+ 1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som 
söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till 
exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att 
genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel 
vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här 
investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa 
nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
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En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett 
centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan 
investeringsstöd är mindre än 1 ges 1 extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet 
av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar 
och resultat är mindre än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. 
Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en 
extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan 
speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin 
lönsamhet. 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan och räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 
ett poäng extra.  

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan och räknar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att 
ersättningen per timme uppgår till minst 140 kr och dessutom ökar ges ett poäng 
extra. 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet 
En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett 
exempel kan vara diversifiering. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 
En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet 
anpassar sig till marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en 
marknadsstrategi för försäljning av företagets produkter eller om den på annat sätt 
bidrar till en ökad marknadsanpassning.  

+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation 
En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge 
bättre förutsättningar för skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med 
bra logistik för transport av djur, gödsel och foder med mera. En nybyggnation av 
djurstallar leder ofta till en bättre miljö för djurens hälsa och för 
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produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som en långsiktig investering 
för bra konkurrenskraft.  

 

Regionala bedömningsgrunder 
6. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 

5 poäng:  Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
5 poäng får ansökningar som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”. 

7. Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål 

+2 poäng: Investeringen görs i- eller för omläggning till ekologisk 
produktion. 
1 poäng får ansökningar där sökande antingen har en certifierad produktion eller är 
under omläggning för att bli certifierad i hela företaget. 

+3 poäng: Investeringen gynnar trädgård och biodling 
3 poäng ges till ansökningar där investeringen gynnar produktion av skånska 
grönsaker, frukt och bär. Även biodling. 
 
+3 poäng: Investeringen gynnar betesdrift i landskapet och djurvälfärd 
Poäng ges om något av följande delkriterier är uppfyllt 
 Poäng får ansökningar där investeringen skapar/gynnar en integrerad 

produktion i grisföretaget.   
 Poäng får ansökningar där investeringen gör att uppbundna nötkreatur börjar 

hållas i lösdrift, dock ges inte poäng till stall med helspaltsgolv 
 Poäng får ansökningar där investeringen bidrar till ökad/bibehållen betesdrifts 

för nöt och får. Investeringar där den huvudsakliga delen av platserna i stallet 
tas upp av djur som berörs av betesdrift får poäng. 

 
8.  Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster, 
arbetsmetoder (innovation) 

+4 poäng: Investeringen bidrar till nyetablering på produktionsplatsen 
+4 poäng får ansökningar där ägaren är av den ålder att han eller hon skulle kunna 
söka stödet ”Ung jordbrukare”, det året som ansökan skickas in. För handels- och 
aktiebolag så ska den eller de ägarna, som skulle kunna söka stödet ”Ung 
jordbrukare” tillsammans äga minst 50%. 

+1 poäng: Investeringen utvecklar koncept i företagets verksamhet 
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1 poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att en produkt vidareutvecklas 
för en ny marknad eller nischmarknad. 

9. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
som krävs för att genomföra investeringen 

+5 poäng: Företaget har en kompetensförsörjningsplan/gårdsråd/ 
mentorskap 
5 poäng får ansökningar där sökande kan visa på kompetensförsörjningsplan för 
driften. 

10. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 

+2-4 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 
+2 poäng får ansökningar där sökande kan visa att företagets vinst ökar med minst 
20 %, dock med minst 50 000 kr efter investeringen. I vinsten räknas även alla 
löner in, både anställdas och egen. 
+2 poäng får ansökningar där sökande kan visa att försäljningsvärdet per 
produktionsenhet ökar med minst 10 procent efter investering. 

+2 poäng: Investeringen leder till utökad produktionskapacitet 
2 poäng får ansökningar där sökande kan visa att medeltimlönen ökar minst 20 % 
efter investeringen. Timlönen ska vara minst 140 kr/tim efter investeringen.  

11. Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen  

2-4 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle. 
4 poäng får ansökningar där investeringen leder till att sysselsättningen ökar med 
mer än 20 procent, dock minst 860 timmar av företagets totala arbetstid. 
Timlönen ska vara minst 140 kr/tim på företagets totala arbetstid efter 
investeringen. 

2 poäng får ansökningar där investeringen leder till bevarat arbetstillfälle. 
Arbetstiden får inte minska mer än 20 procent av företagets totala arbetstid. 
Timlönen ska vara minst 140 kr/tim på företagets totala arbetstid efter 
investeringen. 

+1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget 
1 poäng får ansökningar där medvetna satsningar görs på egen eller personalens 
fysiska arbetsmiljö. 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för de regionala 
urvalskriterierna:  

 Investering i täckdikning.  
 Investering i kvävesensor. 
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 Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till 
driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget. Investeringen riskerar 
att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.  

 Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 tim efter 
investeringen. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i 
primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om sökandes 
eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det 
flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha 
enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 
860 tim i primärproduktionen och/eller i bearbetningen av egna råvaror efter 
investeringen för att investeringen ska vara regionalt prioriterad.  

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Uppvärmnings-och torkningsinvesteringar som vid drift förbrukar fossil energi (inkl. 
el från ej förnybara källor) eller annan flytande energibärare. Undantag: Värmepumpar 
ingår alltid i regional prioritering. 

 Gödselbrunnar utan tak 
 Investering i mjölktank eller mjölkningsrobot om det saknas värmeåtervinning på 

kylning av mjölken.  

 Stödnivå 
I Skåne län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 

‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 
personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
För stöd till uppförande av ny anläggning för täckdikning är istället stödnivån 30 
procent av de stödberättigande utgifterna upp till högsta stödbelopp. 
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Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kr i 
stödberättigande utgifter.  
För investering i strukturkalkning är stödnivån är 40 procent av 
stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. Stöd beviljas inte till 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kr i stödberättigande utgifter. . 
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med 
ytterligare 10 procent. 

Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av följande stallar:  
 

  Enhetskostnad per förprövad plats 

Enhetskostnad 
per kvadratmeter 

stallyta 

Djurkategori Oisolerat Isolerat Oisolerat 

Mjölkko vid förprövning av 0-
150 platser 88 000 kr 93 300 kr   

Mjölkko vid förprövning av 
mer än 150 platser 72 800 kr 78 100 kr   

Kalvar 0-3 mån 24 300 kr     

Ungdjur, nötkreatur, i liggbås 27 600 kr     

Dikor i liggbås 48 000 kr     

Sugga i produktion  
 

62 500 kr   

Slaktsvin 
 

7 400 kr   

Slaktkyckling 
 

186 kr   

Djupströ med skrapad gång för 
nötkreatur 

 
  3 900 kr 

 
I de fall inget storleksintervall anges under djurkategori gäller enhetskostnaden 
oavsett storlek på stall och antal förprövade platser.  
 
I de fall inget särskilt inhysningssystem anges under djurkategori gäller 
enhetskostnaden oavsett inhysningssystem.  
 
De redovisade kostnaderna är inklusive allt såsom mark, byggnad, inredning, el, 
VA, utfodring, gödsellagring samt projekteringskostnad. Vid nybyggnation av 
stallarna i tabellen ovan går det därför inte att få något stöd utifrån faktiska utgifter.  
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Stödet beräknas utifrån ovanstående kostnad och aktuell stödnivå, 30-60 procent.  

 Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per förprövad plats = 
stödnivå x enhetskostnad per förprövad plats x antalet förprövade platser i 
stallet. Detta gäller upp till maximalt stödbelopp. 

 Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per kvadratmeter stallyta 
= stödnivå x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter 
stall, yttermått. Detta gäller upp till maximalt stödbelopp. 

 

 Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor 
inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 
4.1 fokusområde 5bc) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig 
till jordbruk, trädgård och rennäringsföretag 
(delåtgärd 4.1) och syftar till att få mer 
energieffektiva företag samt mer förnybar 
energi genom produktion av fleråriga 
energigrödor (fokusområde 5bc). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som kan tillgodose Skånes 
energibehov och som dessutom på lång sikt kan bli lönsamma utan stöd. Vi vill på 
så sätt få fler företag att satsa på ny teknik för energieffektivisering tillsammans 
med en långsiktigt hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill även prioritera 
investeringar i växthusföretag som gör stora energieffektiviseringar med små 
medel.  

Om vårt utsläpp av växthusgaser ska minska, måste en allt större andel av energin 
vi använder och producerar komma från förnybara energikällor. 
Energieffektivisering tillsammans med att inte mer energi än nödvändigt används är 
en förutsättning för att utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas. I 
trädgårdsbranschen finns mycket energi att spara genom att bygga energismarta 
växthus. På sikt kan fossilfria lantbruk vara en möjlighet.  
 
Skåne har en stor utvecklingspotential inom produktion av förnyelsebar energi. 
Inom skogsnäringen ökar uttaget av skogsbränsle som grenar, toppar och stubbar. 
Energiskog är också en möjlighet till förnyelsebar energi.  
 

Mer förnybar energi och 
energieffektiva jordbruks- och 

trädgårdsföretag! 
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Idag är lönsamhet i lokalproducerad energi svag, odling av energigrödor är 
begränsad och offentliga upphandlingar av energi är svåra för lantbrukaren. För att 
försörjningstryggheten av energi i södra Sverige ska öka behövs utveckling och 
större möjligheter att producera och leverera energi lokalt. En ökad diversifiering 
av verksamheten kan minska sårbarhet för lantbrukaren och på sikt skapa nya 
arbetstillfällen. Genom ökad samverkan och utveckling av tekniska och ekonomiska 
lösningar kan användande av lokalproducerad förnybar energi göras möjlig. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
De ansökningar som inkom till och med den 14 september 2020 kommer att 
beslutas löpande, tillsammans med ansökningar inkomna fr.o.m. det datum då 
denna handlingsplan träder ikraft, fram tills att länsstyrelsens budget är slut. L Läs 
mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3. Ärenden som inte budgeten räcker till 
kommer att avslås. 

 

Minimipoängen för detta insatsområde är 310 poäng. 

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5bc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

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

3 poäng: Investeringen bidrar till stor energieffektivisering  
5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor 
energieffektivisering 
eller 
3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produktion av 
biomassa för energiändamål  
+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade 
biomassan  
+2 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver 
energiomställning  
 

50 

2. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts 
eller 
+1 poäng: Den som söker stöd 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 
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3. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

+1 poäng: Investeringen bidrar till energieffektivisering  
+1-2 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
+1 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet 
+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
eller 
+1-4 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet 
+1 poäng: Investeringen har en inovativ inriktning 

30 
 

Summa viktning  100 
 

 Bedömningsgrunder 
 

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

Om ansökan gäller energieffektivisering 
För att avgöra om en ansökan ger mycket stor eller stor energieffektivisering kan 
frågorna i tabell 1 besvaras.  
Tabell 1. Frågor som kan användas för att bedöma om en investering ger stor eller 
mycket stor energieffektivisering. 
  

Poäng 

Ersätts direktverkande 
eluppvärmning med icke 
fossilt bränsle eller 
värmepump?  

+3 
poäng 

 Poäng 

Minskar elförbrukningen? +1 
poäng 

Ersätts en förbränningsmotor 
med en elmotor? 

+3 
poäng 

Minskar energiförluster till 
omgivning (spillvärme)? 

+1 
poäng 

Utnyttjas spillvärme genom 
återvinning och/eller 
utnyttjas frikyla? 

+2 
poäng 

Sker kapacitetsreglering med 
frekvensreglering eller 
liknande styrsystem? 

+3 
poäng 

 
Den fjärde frågan, som handlar om minskade energiförluster, kan ge en ansökan 
poäng för exempelvis isolering eller byte till LED-belysning (som avger mindre 
värme än övriga ljuskällor).  
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Den femte frågan, som handlar om utnyttjande av spillvärme eller frikyla, kan ge 
en ansökan poäng om den spillvärme som uppstår nyttjas eller om kallvatten eller 
kalluft används för kylning istället för en kylkompressor. Exempelvis kan mjölk 
förkylas med kallvatten. 

Den sjätte frågan handlar om frekvensreglering eller liknande system. 
Frekvensstyrningen justerar kapaciteten (mängd luft/vatten som flyttas). Om den 
aktuella fläkten/pumpen måste eller bör regleras på något sätt kan detta annars 
göras med olika typer av strypspjäll och ventiler, vilket innebär energiförluster och 
bör undvikas. Alla pumpar och fläktar kan i princip frekvensstyras. 

3 poäng Investeringen bidrar till stor energieffektivisering 
Tre poäng ges när en investering anses bidra till stor energieffektivisering. Då ska 
svaren på frågorna i tabell 1 leda till att ansökan sammanlagt får två eller tre poäng.  

5 poäng Investeringen bidrar till mycket stor energieffektivisering 
Fem poäng ges när en investering anses bidra till mycket stor energieffektivisering. 
Då ska svaren på frågorna i tabell 1 leda till ansökan sammanlagt får fyra poäng eller 
mer.  

eller 

Om ansökan gäller energiskog 

3 poäng: Investeringen bedöms bidra till en god produktion av biomassa för 
energiändamål  
En ansökan tilldelas tre poäng om förutsättningarna är sådana att investeringen kan 
förväntas leda ge en energiskog med god tillväxt och hög produktion av biomassa 
för energiändamål. Det kan exempelvis handla om iordningställande av mark som 
inte använts på länge men som kan vara lämplig för odling av energiskog. Det kan 
också handla om investeringar i plantor och plantering av plantor som är lämpliga 
för de lokala förhållandena. I områden där vilttrycket är högt kan stöd också 
beviljas till stängsling av energiskogsodlingar.  

+2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan  
En poäng ges till investeringar som bedöms möta en befintlig efterfrågan. 
Förhållandena varierar mycket mellan olika delar av Sverige. I ett område kanske 
exempelvis värmeverken efterfrågar biomassa från jordbruket medan det i ett annat 
område inte finns någon efterfrågan. Denna poäng möjliggör således en regional 
anpassning. 

+2 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning 
Två poäng ges om investeringen bidrar till andra miljömål, exempelvis minskat 
näringsläckage i områden där det finns ett behov av att förbättra vattenmiljön, ökad 
biodiversitet i områden där det finns brist på lövskog eller odling för att sluta 
kretslopp (slam- eller avloppsvatten) eller rening av mark.  



    

 

69 
 

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

Om ansökan gäller energieffektivisering 
5 poäng: Energirådgivning eller motsvarande har gjorts. 
Åtgärder som valts ut till följd av att en energirådgivning gjorts prioriteras och ges 
fem poäng, eftersom en energirådgivning borgar för att företagaren vet var i 
företaget energianvändningen är störst och var åtgärder kan vidtas. Annan 
förkunskap som motsvarar energirådgivning, och också ger ansökan fem poäng, är 
LCA-beräkningar, kurser (om den sökande exempelvis deltagit vid en kurs om 
sparsam körning eller andra för ansökan relevanta kurser) eller om den sökande 
tagit in uppgifter om energieffektivitet från flera tillverkare av produkten.   

eller 

Om ansökan gäller energiskog 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens finns 
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.  
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3.  Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet 
Stöd ges till investeringar i energieffektivitet och energiskog utifrån de behov och 
prioriteringar som finns i de regionala handlingsplanerna. Därmed blir 
motsvarande regionalt kriterium avgörande för utslaget även i de nationella 
kriterierna.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till energieffektivisering 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till en energieffektivisering 
som minst motsvarar 45 000 kWh årligen. Skåne vill ge mer poäng till de 
investeringar som ger en klart och påvisbar effekt. Exempel på investeringar som 
ger poäng kan vara investeringar som tar tillvara på spillvärme, ventilation, 
belysning, klimatstyrning, värmeväxlare, isolering m.m.   

+1-2 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen kostar mellan 10 till 15 kronor per 
årlig inbesparad kWh 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen kostar mellan 6 till 10 kronor per 
årlig inbesparad kWh 

+1 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet.  
1 poäng ges till ansökningar där investeringen bidrar till energieffektivisering i 
växthus. 

+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning. 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen är ny teknik för företaget. 

Eller 

Om ansökan gäller energiskog 
+1-4 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet. 
En poäng ges till ansökningar för etabelering och stängsling av fleråriga 
energigrödor. 

Tre poäng ges om anmälan om samråd, enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken, har gjorts 
till länsstyrelsen. 

För energiskog gäller vanligtvis skyddsavstånd, till tex skyddade biotoper, inom 
vilket man inte ska plantera högväxt energiskog. Om odling och stängsling av 
energiskog kan komma att väsentligt ändra natur- och kulturmiljön så är du skyldig 
att anmäla för samråd till länsstyrelsen. 

+ 1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen är ny teknik för företaget. 
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 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Stödnivå  
I Skåne län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare.  

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
För stöd till energieffektivisering beviljas inte stöd till ansökningar om stöd med 
mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Stödbelopp under 40 000 kronor kommer inte att beviljas. 

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med 
ytterligare 10 procent. 

För stöd till fleråriga energigrödor det vill säga salix, hybridasp och poppel beviljas 
inte stöd till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. Enhetskostnader används för etablering och stängsling av fleråriga 
energigrödor, det vill säga salix, poppel och hybridasp enligt följande: 

 plantor och plantering samt extra utgifter förknippade med iordningställande 
av mark före produktion, stödnivå 5 800 kronor per hektar 

 stängsling runt planteringar av fleråriga energigrödor, stödnivå 10 000 kr per 
hektar 
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 Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av 
växthusgaser och ammoniak inom jordbruks- och 
trädgårdsföretag (delåtgärd 4.1 fokusområde 5d) 

 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). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som bidrar till att utsläpp av 
växthusgaser och ammoniak minskar. Då det finns teknik inom detta område som 
inte alltid kan ge ekonomisk avkastning för den enskilde lantbrukaren, kommer 
särskilt investeringar som inte visar någon ekonomisk avkastning men en påvisbar 
effekt på målet att prioriteras. Vidare prioriteras även särskilt investeringar som är 
innovativa till sin karaktär.  

För att motverka klimatförändringarna måste vi begränsa vår klimatpåverkan. 
Lantbruket kan bidra med att begränsa Sveriges klimatpåverkan, bland annat 
genom produktion av förnybar energi. Jordbruksproduktionen måste också minska 
sin klimatpåverkan och energianvändning så långt det bara är möjligt. Skåne som är 
ett län med intensivt jordbruk har ett stort ansvar för att minska det svenska 
jordbrukets klimatpåverkan, t.ex. genom att minska användningen av fossil energi 
och minska utsläppen av växthusgaser. 

Gödselhanteringen är en central fråga för lantbrukets klimatpåverkan. Rötning av 
gödsel, bättre möjligheter för att lagra gödsel och precisionsgödsling är åtgärder 
som minskar utsläpp av växthusgaser och övergödningen. Näringsläckage från 
lantbruk till vattendrag innebär stora problem i Skåne.  

Skåne län har ett skiftande landskap med olika naturtyper och markegenskaper och 
varierar från 1 till 3 i växtzon. Lantbruken är inriktade på det som fungerar bäst 
efter landskapets förutsättningar. Detta gör att djurbesättningar och växtodlingar 
inte alltid finns på samma ställe, vilket möjliggörs genom användningen av 
mineralgödsel. Andelen ekologisk produktion är låg i Skåne jämfört med resten av 
Sverige. Detta kan bero på att mycket av djurhållningen i Skåne är koncentrerade 
till vissa områden. Detta kan ha både negativa och positiva effekter för miljön. Det 
positiva är att det blir lättare att bygga biogasverk och få god tillgång till stallgödsel 
med kort transportväg. Det negativa är att gödsel och rötrester inte blir jämt 
fördelat på Skånes åkermark. En bättre fördelning av gödsel och rötrester till 

Minskade utsläpp av 
växthusgaser och ammoniak. 
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områden med lite djurhållning hade bättrat på mullhalten, strukturen på jorden och 
möjligheterna till ekologisk odling i områden med lite djur.  

Den svenska trädgårdsbranschen representerar en större tillväxtpotential än många 
andra branscher, på grund av att omsättningen per areal inom trädgårdsnäringen är 
så hög. Skåne län dominerar de flesta produktionsinriktningarna inom den 
hortikulturella primärproduktionen. Skåne har goda förutsättningar att producera 
trädgårdsprodukter för den svenska såväl som den europeiska marknaden, såväl 
ekologiskt som traditionellt. Här finns en stor utmaning att minska 
trädgårdsföretagens utsläpp av växthusgaser och näringsläckage. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
. 

De ansökningar som inkom till och med den 14 september 2020 kommer att 
beslutas löpande, tillsammans med ansökningar inkomna fr.o.m. det datum då 
denna handlingsplan träder ikraft, fram tills länsstyrelsens budget är slut. Läs mer 
om löpande beslut under avsnitt 4.3.3. Ärenden som inte budgeten räcker till 
kommer att avslås.   

Minimipoängen för detta insatsområde är 240 poäng. 

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 5d) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

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 arbetsmetoder 
(innovation) 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland 
de första inom länet 
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 

10 
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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 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

+2 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage och 
ökad lagringskapacitet 
+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
+1-2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 

30 
 

Summa viktning  100 

 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 rötrest, övergång från 
fast- till flytgödsel samt släpslangsramp, släpskoramp 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 flytgödsel 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. Detta 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.  

+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 
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huvudsakliga syfte är att minska växthusgasavgången men också minskar 
ammoniakavgången. 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 
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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.  

4. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak 
utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingsplanerna.  

+2 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage och ökad 
lagringskapacitet 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till minskad avgång av 
växthusgaser och ammoniak, förbättrad gödselhantering eller förbättrad/utökad 
lagringskapacitet. Investeringen är någon av följande investering:  
 gödselbrunnar utan koppling till egen djurproduktion (i företaget som söker 

stöd eller i anknutna företag) 
 gödselbrunn för ökad lagringskapacitet, utöver lagkrav, i egen djurproduktion 
 gödselhus för ökad lagring av fast- och kletgödsel, för lagringskapacitet utöver 

lagkrav 
 syftar till att rena luften från djurstallar t ex scrubber teknik 
 surgöring av gödsel 
 släpskoramp och myllningsaggregat 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen inte generar intäkter men minskar 
utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Investeringen har låg lönsamhet. 
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+1-2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen är ny teknik för företaget. 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen är ny, innovativ teknik för 
branschen. 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan även 
medföra utredningsproblem. 

 Stödnivå  
I Skåne län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare.  

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kr kommer inte att beviljas. 

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 
procent. 
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 Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala 
marknader 
(delåtgärd 4.2 fokusområde 3a) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 
mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 
4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka 
konkurrenskraften för primärproducenter inom 
livsmedelsproduktion där företagen genom förädling 
ökar produkternas värde eller ger förutsättningar för korta leveranskedjor eller 
försäljning av livsmedel på en lokal marknad. (fokusområde 3a) 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till en högre förädlingsgrad 
och därmed ett högre mervärde för produkten. Vi väljer även investeringar som 
leder till ny teknik och nya produkter för företaget samt investeringar som leder 
till att lokala svenska råvaror förädlas. 

Skåne är Sveriges kornbod och en nationellt känd matregion med en stor 
primärproduktion. Skånes tillväxt i livsmedelsproduktionen är beroende av en 
ökad förädlingsgrad. Konsumtion av närproducerade livsmedel är ofta bättre för 
miljön men också för den lokala ekonomin än mat som transporterats långt. 
Transporterna och därmed koldioxidutsläppen minskar om livsmedlen säljs lokalt. 
Skånes struktur och lantbruk gör att länet har goda förutsättningar för att öka 
andelen närproducerade livsmedel.  

Ofta har den lokala och regionala maten problem med marknadsföring och 
effektiva kanaler till försäljning. Det finns befolkningsunderlag för att kunna sälja 
närproducerade produkter, men detta bygger på att distributionskanalerna 
utvecklas, att medvetandegraden hos konsumenten ökar, att producenterna 
samverkar och att kommunikationen mellan producenter och offentlig sektor 
stärks. Det har visat sig vara problematiskt för lokala producenter att vinna 
offentliga upphandlingar. Ett förändrat upplägg från upphandlarnas sida samt 
rådgivning och kompetensutveckling för företagarna skulle innebära en möjlighet 
för fler lokala producenter att vara med i offentliga upphandlingar och därmed 
vinna fler marknadsandelar. 

Närproducerade produkter har ett mervärde som gör att ett högre pris kan tas ut. 
Det är viktigt att lantbrukare och övriga producenter får ta del av de lite högre 
priserna och att det inte stannar hos mellanhänderna. 

Ökad konkurrenskraft för 
primärproducenter inom 

livsmedelsproduktion. 
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 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Den tilldelade budgeten för förlängningsåren 2021-2022 kommer att avsättas till ärenden som 
är inkomna innan den 14 september 2020 och till ansökningar som inkommer under 2021, 
2022 och 2023 tills Strategisk plan öppnar för förädlingsstöd och så långt budgeten räcker. 
Ärenden som inte budgeten räcker till kommer att avslås. 

Ansökningarna kommer att beslutas löpande. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3.  

Minimipoängen för detta insatsområde är 340 poäng. 

Ansökningar som inte når miniminivån kommer att avslås löpande. Ansökningar 
som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd kommer också att avslås 
löpande. 

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

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

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

15 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland 
de första inom länet 
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 

10  

3. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har 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 

15 

4. Företaget är i behov 
av stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 
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5. Investeringen bidrar 
till att förbättra 
företagets 
konkurrenskraft 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 
+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet 
+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning 

30 

6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

+1-2 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 
+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade 
råvaror används 

20 

Summa viktning  100 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål. 
 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva 
investeringen men som är bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar 
som ingår i helhetslösningar som har positiva effekter på miljön. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  
En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring 
av jordbruksprodukter väljer energieffektiva lösningar.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram 
eller använda nya idéer.  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 det kan till exempel vara 
ny produktionsinriktning eller ny utrustning som tidigare inte har använts.  

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. En förutsättning är att det 
inom länet ska finnas begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill 
säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för länet förhållandevis okänt 
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område. 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  
Ansökan får fyra poäng när investeringen 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 
för en ny produkt. 

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

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns 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. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den 
investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor 
att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 

+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. Samverkan kan bland annat leda till mindre 
riskexponering, bättre marknadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på 
kapitalförsörjning.  

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den 
som söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan 
till exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för 
dålig. 
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+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att 
genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel 
vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här 
investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa 
nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett 
centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan 
investeringsstöd är mindre än 1 ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet 
av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar 
och resultat är mindre än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. 
Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges 
ett extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut 
sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan och räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 
1 extra poäng.   

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan och räknar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att 
ersättningen per timme uppgår till minst 140 kr och dessutom ökar ges ett poäng 
extra. 

+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet 
Ett poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett 
exempel kan vara diversifiering. 
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+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning  
Två poäng ges om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till 
marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi 
för försäljning av företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad 
marknadsanpassning.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

 +1-2 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till hög förädlingsgrad på 
produkterna som bearbetas (definition hög förädlingsgrad – investerar i en helt ny 
förädlingsprocess) 

1 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till låg förädlingsgrad på 
produkterna som bearbetas (definition låg förädlingsgrad – investerar i en del av 
befintlig förädlingsprocess) 

+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till ny teknik och ny produkt 
för företaget (ej variant av nuvarande produkt/produkter). 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade råvaror används 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen bidrar till att lokala svenska råvaror 
förädlas. Minst 70 % av råvarorna ska vara producerade i Skåne eller i angränsande 
landskap.  

 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Investering som görs i företag med en medeltimlön lägre än 140 kr/tim (före 
sociala avgifter och skatt) efter investeringen. Finns driftsbolag, tas även hänsyn till 
arbetstid och medeltimlön i driftsbolaget. 

 Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: När uthyrning 
sker till annat företag där sökande har kontroll (ingår i styrelsen eller har 
rätt att teckna firman) eller ägarintresse. När sökande är en juridisk person 
ska det finnas ett gemensamt ägande mellan det sökande företaget och 
företaget som uthyrning sker till för att undantaget ska gälla.  

 Investering som görs i företag där den totala arbetstiden är mindre än 860 
arbetstimmar efter investering. Förtydligande av begreppet arbetstid: 
Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella 
verksamhetsgrenen. Om det finns driftsbolag ska dessa timmar räknas in vid 
beräkning av total arbetstid. 
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 Investering i företag som förädlar jordbruksprodukter, i tätorter med fler än 
3000 invånare. Länsstyrelsen Skåne väljer att lämna stöd till verksamheter 
som förädlar jordbruksprodukter och är placerad på landsbygden. Skåne 
bedömer att en verksamhet som förädlar jordbruksprodukter och är 
placerad på landsbygden uppnår större landsbygdsnytta än en verksamhet 
som är placerad i en större tätort. 

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt 
och varumärke. Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd 
av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Stödnivå 
I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kr kommer inte att beviljas. 

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med 
ytterligare 10 procent. 

I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas 
stödbeloppet enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse5. I 
totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 
under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte 
får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut 
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  
 

 
5 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 



    

 

85 
 

 Förädlingsstöd för att skapa nya jobb  
(delåtgärd 4.2 fokusområde 6a) 

  Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta investeringsstöd riktar sig till 
mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 
4.2). Förädlingsstödet syftar till att öka 
konkurrenskraften för primärproducenter inom 
livsmedelsproduktion och därigenom öka antalet 
arbetstillfällen inom förädling (fokusområde 6a). 

 Regionala prioriteringar med kort 
bakgrund  

Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till 
en högre förädlingsgrad och därmed ett högre mervärde 
för produkten. Vi prioriterar även investeringar som leder 
till att arbetstillfällen skapas. Länsstyrelsen Skåne 
prioriterar företag som har sin verksamhet inom 
prioriterat område (se rött område på karta). 

Skåne har en stor primärproduktion. Skånes tillväxt i livsmedelsproduktionen är 
beroende av en ökad förädlingsgrad. Att odla och vidareförädla råvaror på 
landsbygden ger mervärde för produkterna och ökad sysselsättning. En möjlighet är 
att öka förädling av råvaror genom att tidigt i kedjan satsa på innovation och 
produktutveckling. För att höja förädlingsgraden av våra produkter och 
upplevelserna runt dem, måste kompetensen, produktkvaliteten och 
vidareförädlingen öka hos företagen.  

 
Skånes geografiska läge ger landskapet goda exportmöjligheter. Det är viktigt för 
den regionala tillväxten och utvecklingen att de skånska bolagen ökar sin export. 
Inom lantbruket finns en hög exportpotential, särskilt om vidareförädlingen ökar. 
Då kan Skåne bidra till att stärka den svenska modellen för livsmedelsproduktion på 
en internationell marknad som en region med exklusiva kvalitetsprodukter. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Den tilldelade budgeten för förlängningsåren 2021-2022 kommer att avsättas till 
ärenden som är inkomna innan den 14 september 2020 och till ansökningar som 
inkommer under 2021,  2022 och 2023 tills Stratategisk plan öppnar för 
förädlingsstöd och  så långt budgeten räcker. Ärenden som inte budgeten räcker till 
kommer att avslås. 

Ansökningarna kommer att beslutas löpande. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3.  

Fler små företag och jobb 
inom livsmedelsförädling. 
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Minimipoängen för detta insatsområde är 340 poäng. 

Ansökningar som inte når miniminivån kommer att avslås löpande. Ansökningar 
som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd kommer också att avslås 
löpande.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 
 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla 
nationella miljö- och 
klimatmål 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

15 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland 
de första inom länet 
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 

10  

3. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har 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 

15 

4. Företaget är i behov 
av stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

5. Investeringen ger 
arbetstillfällen på 
landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid 
till heltid 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i 
företaget 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen  

+1-2 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara 
arbetstillfällen 
+1 poäng: Investeringen sker i geografiskt prioriterat område 

20 
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Summa viktning  100 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål. 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva 
investeringen men som är bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar 
som ingår i helhetslösningar som har positiva effekter på miljön. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  
En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring 
av jordbruksprodukter väljer energieffektiva lösningar.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram 
eller använda nya idéer.  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 det kan till exempel vara 
ny produktionsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

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. En förutsättning är att det 
inom länet ska finnas begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill 
säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för länet förhållandevis okänt 
område. 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 
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch.  

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 
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Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 
för en ny produkt. 

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

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns 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. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den 
investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor 
att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 

+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. Samverkan kan bland annat leda till mindre 
riskexponering, bättre marknadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på 
kapitalförsörjning.  

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den 
som söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan 
till exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för 
dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att 
genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel 
vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här 
investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
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Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa 
nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen. 

 

 +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett 
centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan 
investeringsstöd är mindre än 1 ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet 
av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar 
och resultat är mindre än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. 
Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges 
ett extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut 
sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

5. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden. 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som 
årsarbetskrafter.  Bestående innebär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, 
inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även "egenföretag" (alla 
företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom 
underleverantörer med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt 
följd av investeringen.  

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
Ett poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare 
har arbetat deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person 
på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. 
minst 860 timmar. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får 
sysselsättning i företaget på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett 
årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  Berörda personer har inte varit anställda 
i företaget tidigare. 



    

 

90 
 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de 
regionala handlingsplanerna.   

+1-2 poäng: Investeringen leder till högre förädlingsgrad 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till hög förädlingsgrad på 
produkterna som bearbetas (definition hög förädlingsgrad – investerar i en helt ny 
förädlingsprocess). 

1 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till låg förädlingsgrad på 
produkterna som bearbetas (definition låg förädlingsgrad – investerar i en del av 
befintlig förädlingsprocess). 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 
2 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att sysselsättningen i 
företaget ökar med minst 20 %, dock minst 860 
timmar. 

+1 poäng: Investeringen sker i geografiskt 
prioriterat område 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen är 
lokaliserad i ett prioriterat område. Prioriterat 
område är rödmarkerat (se karta). 

 Investeringar som inte prioriteras 
regionalt 

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Investering som görs i företag med en medeltimlön lägre än 140 kr/tim (före 
sociala avgifter och skatt) efter investeringen. Finns driftsbolag, tas även hänsyn 
till arbetstid och medeltimlön i driftsbolaget. 

 Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: När uthyrning sker 
till annat företag där sökande har kontroll (ingår i styrelsen eller har rätt att 
teckna firman) eller ägarintresse. När sökande är en juridisk person ska det 
finnas ett gemensamt ägande mellan det sökande företaget och företaget som 
uthyrning sker till för att undantaget ska gälla. 

 Investering som görs i företag där den totala arbetstiden är mindre än 860 
arbetstimmar efter investering. Förtydligande av begreppet arbetstid: 
Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella 
verksamhetsgrenen. Om det finns driftsbolag ska dessa timmar räknas in vid 
beräkning av total arbetstid. 
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 Investering i företag som förädlar jordbruksprodukter, i tätorter med fler än 
3000 invånare. Länsstyrelsen Skåne väljer att lämna stöd till verksamheter som 
förädlar jordbruksprodukter och är placerad på landsbygden. Skåne bedömer 
att en verksamhet som förädlar jordbruksprodukter och är placerad på 
landsbygden uppnår större landsbygdsnytta än en verksamhet som är placerad i 
en större tätort. 

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Stödnivå  
I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kr kommer inte att beviljas. 

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med 
ytterligare 10 procent. 

I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas 
stödbeloppet enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse6. I 
totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 
under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte 
får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut 
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

  
 

6 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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7. (Delåtgärd 4.4 och 7.6) Miljöinvesteringar 
I landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns flera miljöinvesteringar. Vi har dock valt 
att samla samtliga miljöinvesteringar på ett och samma ställe i handlingsplanen 
oavsett om de ligger under åtgärd 7 eller åtgärd 4. Under åtgärd 4 finns de 
miljöinvesteringar som har fast ersättning, inom åtgärd 7 de miljöinvesteringar som 
ska hanteras enligt så kallade faktiska utgifter. 

Det finns flera myndigheter som handlägger miljöinvesteringar. Det är 
länsstyrelserna, Sametinget och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens stöd kallas för stöd 
för att bevara och utveckla miljövärden i skogen. Varje myndighet har sin egen 
handlingsplan. 

 

 Stöd till stängsel mot rovdjur (delåtgärd 4.4 fokusområde 4a) 
 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Detta är ett stöd till 
miljöinvestering för stängsel mot rovdjur 
(delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att 
betesmarker och betesvallar även fortsatt ska kunna 
hävdas i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.  

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Hela Skåne behöver ett lönsamt lantbruk för att förvalta naturresurserna väl. Skåne 
har en hög djurtäthet och goda förutsättningar för en rationell djurhållning, men i 
områden med stor andel betesmark märks en tydlig minskning av antalet betesdjur. 
Nedläggning av lantbruk är inte bara en katastrof för lantbrukaren, utan också för 
bygden och landskapsbilden som riskerar att växa igen vilket även hotar biologisk 
mångfald. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att bedriva en 
grovfoderbaserad animalieproduktion och landskapsvård med betesdjur i hela länet.  

Utgångspunkten för prioriteringarna inom åtgärder för investeringar i 
rovdjursstängesel är vargförekomsten i länet. Lodjur har visat sig mycket svåra att 
stängsla ut, och en skadesituation relaterad till lodjur kommer därför inte att 
utgöra en prioriterad grund för ersättning.  

Insatser inom åtgärden kommer att prioriteras så att främst får-/getbesättningar 
kan få ersättning för stängsel avseende permanenta betesmarker och där 
rovdjursangrepp kan befaras med utgångspunkt från aktuella inventeringsresultat 
eller där skadesituation uppkommer.  

Ersättning till stängsel kring betesvall på åkermark har låg prioritering. 

Rovdjurssäker betesdrift i 
yrkesmässig produktion. 
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 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
För att få så stor nytta som möjligt bör större satsningar på stängsel mot rovdjur 
göras i början av programperioden. Antalet ansökningar om rovdjursavvisande 
stängsel har hittills varit helt kopplat till rapporter om vargförekomst i länet. 
Beslutsomgångar riskerar att försena förebyggande arbete med att sätta 
rovdjursavvisande stängsel och därför tillämpar vi inte beslutsomgångar inom detta 
insatsområde. Vi har istället ett krav på att alla ansökningar som ska få bifall måste 
få minst 300 poäng för de regionala urvalskriteirerna. På detta sätt säkerställer vi 
ett bra urval av ansökningar trots ett begränsat antal, och ett ojämnt flöde av, 
ansökningar. 

När pengarna är slut i länsstyrelsens budget kommer efterkommande ansökningar att     
hanteras via avrop från Jordbruksverket  
Information om handläggning kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 
1. Investeringen görs i 

ett område där risk för 
rovdjursangrepp är 
påtagligt  

5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir 
alternativt har besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur 
3 poäng: Jordbruksmarken ligger  i ett område med stationär 
vargförekomst (hela Skåne) 
(maxpoäng i kriteriet är 5) 

30  

2. Investeringen görs för 
att skydda 
besättningar av får 
och getter 

2−5 poäng: Antal djur i besättningen. 
+3 poäng: Företagaren har särskilt skyddsvärda raser. 
(maxpoäng i kriteriet är 5) 

30 

3. Investeringen gynnar 
geografiskt utpekade 
områden 

4−5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög 
artrikedom eller höga kulturmiljövärden (särskilda värden, 
restaureringsmark, mosaikbete och skogsbete). Merparten av 
arealen ska ha dessa kvalitéer. 
3−4 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden 
1 poäng: Stängsel runt betesvall 
 (maxpoäng i kriteriet är 5) 

25 

4. Investeringen gynnar 
prioriterade djurslag  

5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt 
besättningar med växelbete där får/get ingår 
2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 
1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av 
besättningar 
(maxpoäng i kriteriet är 5) 

15 
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Summa viktning  100 

 Bedömningsgrunder 
1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är 
påtagligt 

5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir alternativt har 
besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur 
5 poäng ges om satsningen genomförs på jordbruksmark som antingen ligger inom 
ett vargrevir eller har en betande besättning som haft angrepp av varg eller om 
länsstyrelsen bedömer att ett vargangrepp är mycket sannolikt att vänta i området. 
Angreppet eller hot om angrepp ska vara konstaterat/bedömt av Länsstyrelsen.  

3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats 
med risk för rovdjursangrepp 
3 poäng ges om satsningen genomförs i ett område där länsstyrelsen har konstaterat 
en stationär vargförekomst. Från och med mars år 2022 bedöms hela Skåne ha 
stationär vargförekomst.  

2. Investeringen görs för att skydda besättningar av får, get och 
alpacka 

2-5 poäng: Antal djur i besättningen 
5 poäng ges om djurhållningen bedrivs med mer än 50 tackor/getter/alpackor som 
är satta i produktion på ansökansdagen. Får i produktion är tackor som är släppta 
till bagge, tackor som lammat och tackor över 1 år. Bedömning görs mot inskickad 
lista med aktuella individnummer.   

3 poäng ges om djurhållningen bedrivs med 30 -50 tackor/getter/alpackor som är 
satta i produktion på ansökansdagen. Får i produktion är tackor som är släppta till 
bagge, tackor som lammat och tackor över 1 år. Bedömning görs mot inskickad 
lista med aktuella individnummer. 

2 poäng ges om djurhållningen bedrivs med 10 - 29 tackor/getter/alpackor som är 
satta i produktion på ansökansdagen. Får i produktion är tackor som är släppta till 
bagge, tackor som lammat och tackor över 1 år. Bedömning görs mot inskickad 
lista med aktuella individnummer. 

+3 poäng: Företagaren har särskilt skyddsvärda raser. 
3 extra poäng ges om hondjuren av tackor/getter till mer än 50 % består av 
utrotningshotade djurraser (genbanksanslutna). 
3. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden 

4-5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga 
kulturmiljövärden (särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete och 
skogsbete). Merparten av arealen ska ha dessa kvalitéer. 
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4 poäng ges om mer än 50 % av jordbruksmarken i ansökan uppfyller kriterierna 
för betesmarker med särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete eller 
skogsbete. 

1 extra poäng ges om summan av den areal betesmark (ej åker) som omfattas av 
satsningen är mer än 2 ha. 

3-4 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden 
3 poäng ges om jordbruksmarken i ansökan till mer än 50 % består av betesmark 
(ej åker) som minst uppfyller kriterierna för ersättning gällande allmänna värden. 

1 extra poäng ges om summan av den areal betesmark (ej åker) som omfattas av 
satsningen är mer än 2 ha. 

1 poäng: Stängsel runt betesvall 
1 poäng ges om jordbruksmarken i ansökan till mer än 50 % består av åkermark 
(grödkod 49-50-51) eller betesmark (grödkod 52) och som enbart söks i 
gårdsstödet. 

4. Investeringen gynnar prioriterade djurslag 

5 poäng: Stängslet ska skydda får, getter eller alpackor alternativt 
besättningar med växelbete där får/get/alpacka ingår 
5 poäng ges om satsningen genomförs för att skydda får och getter. 

2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 
2 poäng ges om satsningen genomförs för att skydda kalvar under 6 mån (ex. kalv, 
stut). 

1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av besättningar 
1 poäng ges om satsningen genomförs för att skydda övriga idisslare samt häst. 

 Stödbelopp 
Den som söker stöd för stängsel mot rovdjur får 50 kronor per meter för stängsel 
som blir godkänt. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 kronor. 
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 Engångsröjning av betesmark 

(delåtgärd 4.4 fokusområde 4a)  
 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering 
för engångsröjning av betesmark (delåtgärd 
4.4 och fokusområde 4a). Syftet är att öka 
natur- och kulturvärden i betesmarker och 
slåtterängar som delvis har vuxit igen, så att 
hela marken uppfyller betesmarksdefinitionen och 
kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och 
slåtterängar med särskild skötsel eller miljöersättningen för fäbodar. 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Hela 50 000–100 000 arter antas dö ut i världen varje år. Även i Skåne finns det 
stora problem. Den biologiska mångfalden är ännu rik i Skåne och landskapet har 
ett speciellt djur- och växtliv. Cirka 5 procent av Sveriges Natura 2000-områden 
finns i Skåne, liksom nästan 50 procent av landets 4 100 rödlistade arter. Uppemot 
hälften av dessa arter är knutna till kulturlandskapet och många av dem till 
naturbetesmarker och slåtterängar. Arterna i dessa marker är beroende av att 
betande djur eller slåtter håller gräsmarkerna öppna. 
 
Men de natursköna och biologiskt mest värdefulla områdena ligger numera ofta 
isolerade i landskapet, utan möjlighet för arterna att röra sig däremellan. Trots 
många insatser i form av naturreservat, åtgärder för hotade arter etc., hotas den 
biologiska mångfalden i Skåne bland annat av exploatering, intensiv 
markanvändning, igenväxning och miljöförstöring. Arealen betesmarker och 
slåtterängar fortsätter att minska. Av naturbetesmarkerna återstår bara 1 procent 
av 1700-talets areal. Av slåtterängarna återstår bara små spillror. 
 
Det råder allt större brist på betesdjur i förhållande till arealen betesmark. När 
produktionen ställs om eller lantbruken läggs ner blir följden att allt fler av de 
artrika markerna växer igen. Därigenom minskar den biologiska mångfalden. Till 
exempel försvinner inte bara örter, utan också de djur som får sin föda från 
blommande växter, och arterna utarmas genetiskt när små populationer isoleras 
från varandra i landskapet. Betande djur är viktiga för bevarandet av landsbygdens 
kulturarv och avgörande för att säkra den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen kommer att tillämpa utlysningar inom det aktuella insatsområdet för 
att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. En utlysning är en typ av 

Artrika betesmarker och 
slåtterängas ska fortsätta brukas 
och hindras från att växa igen 
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beslutsomgång med särskild avgränsning. Utlysningens avgränsning utgår ifrån de 
regionala prioriteringarna och beslutas i samråd med partnerskapet för 
landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen avser inte att genomföra någon utlysning 
under 2021. Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 200 poäng. 

Information kring handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras 
på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane. 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och jämföra den med andra 
ansökningar. 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning Viktning 
 

1. Miljöinvesteringen bidrar till att 
bevara och förstärka biologisk 
mångfald 

A.  5 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade 
arter 
B. 5 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade 
naturtyper 
C.  4 poäng: Röjningen förväntas gynna minst 
fem hävdgynnade arter varav minst två 
signalarte 
 

40 

2. Miljöinvesteringen bidrar till att 
synliggöra kulturmiljöer 

A.  4 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra 
och/eller skydda fornlämningar 
B.  3 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra 
och/eller skydda andra kulturhistoriska 
lämningar 
C. +1 poäng: Röjningen har positiv betydelse 
för landskapsbilden 
 

10 

3. Goda förutsättningar för 
långsiktigt god hävd 

A.  5 poäng: Det finns goda förutsättningar för 
en långsiktigt god hävd med betesdjur 
lämpliga för områdets naturvärden 
B. 3 poäng: Det finns goda förutsättningar för 
en långsiktigt god hävd med andra betesdjur 
C. 4 poäng: Det finns goda förutsättningar för 
en långsiktigt god hävd av slåtterängen 
D.  +1 poäng utöver C: Slåtterängen kommer 
att efterbetas 
 

20 
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 Bedömningsgrunder 
1. Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald 

A. 5 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade arter 
I området som ska röjas – eller på anslutande befintlig betesmark/slåtteräng – 
förekommer hotade arter och röjningen förväntas gynna dessa arter. 
För dessa arter räcker en mindre förekomst och de behöver inte vara väl spridda i 
området. 

Följande arter räknas hit 
 Rödlistade arter (akut hotade, starkt hotade och sårbara) 
 Arter som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), inklusive 

särskilt skyddsvärda träd 
 Arter i EU:s fågeldirektiv (annex 1) eller Art- och habitatdirektivet (bilaga 2 

eller 4) 
B. 5 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade naturtyper 
Röjningen förväntas gynna prioriterade naturtyper enligt art- och habitatdirektivets 
bilaga 1 (särskilt skyddsvärda arter) eller naturtyper som omfattas av ÅGP-program 
(sandstäpp och rikkärr). 
 
C. 4 poäng: Röjningen förväntas gynna minst fem hävdgynnade arter varav 
minst två signalarter 
Minst fem hävdgynnade arter, som är indikatorer på långvarig betes- och 
slåtterhävd, förekommer och är väl spridda i området som ska röjas eller på 
anslutande befintlig betesmark/slåtteräng. Av dessa ska minst två vara signalarter. 
Näringsindikerande arter får inte dominera. 

 

4. Regional prioritering av 
naturtyp/markslag 
 

5 poäng: Slåtterängar prioriteras regionalt 15 

5. Regional prioritering av 
geografiskt område. 

A. 4 poäng: Åtgärden genomförs i ett Natura 
2000-område 
B. 3 poäng: Åtgärden genomförs i anslutning 
till ett Natura 2000-område 
C. 2 poäng: Åtgärden genomförs i ett område 
av riksintresse för naturvården 
D. 5 poäng: Området där åtgärden genomförs 
ingår både i ett Natura 2000-område och i ett 
område av riksintresse för naturvården 
 

15 

Summa viktning  100 
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2. Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer 

A. 4 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra och/eller skydda 
fornlämningar 
Röjningen bidrar till att synliggöra och/eller skydda fornlämningar eller 
fornlämningslokaler. Det ska finnas mer än ett enstaka punktobjekt på platsen. 
En fornlämning är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet som 
antas ha tillkommit före 1850. Länsstyrelsen kan även fornminnesförklara yngre 
lämningar. 

B. 3 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra och/eller skydda andra 
kulturhistoriska lämningar 
Röjningen bidrar till att synliggöra och/eller skydda övriga kulturhistoriska 
lämningar, tillkomna 1850 eller senare. Minst två typer av kulturelement ska finnas 
i området som ska restaureras. 

C. +1 poäng: Röjningen har positiv betydelse för landskapsbilden 
Röjningen har positiv betydelse för landskapsbilden. Skiften omgärdade av skog är 
inte aktuella. 

3. Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd 
För samtliga poängnivåer gäller att brukarens befintliga betesmarker och 
slåtterängar ska vara i god hävd, både vad gäller grässvål och buskar/sly. Hänsyn tas 
till årsmånen. 
Besättningen bedöms vara tillräckligt stor för att även beta det restaurerade 
området. 

A. 5 poäng: Det finns goda förutsättningar för en långsiktigt god hävd med 
betesdjur lämpliga för områdets naturvärden 
Området kommer att betas av nötkreatur av köttras. Dessa betraktas generellt som 
de bästa betesdjuren på artrika marker med höga naturvärden. 

B. 3 poäng: Det finns goda förutsättningar för en långsiktigt god hävd med 
andra betesdjur 
Området kommer att betas av andra djurslag eller raser, till exempel nötkreatur av 
mjölkras, får eller getter. 
För fuktiga och blöta marker är nötkreatur ett krav. 

C. 4 poäng: Det finns goda förutsättningar för en långsiktigt god hävd av 
slåtterängen 
Slåtterängen är rimlig att sköta avseende storlek och markförhållanden på ett sätt 
som gynnar områdets naturvärden. 
Den restaurerade slåtterängen ska antingen vara möjlig att slå och skörda med 
traktorburna redskap eller också ska arealen vara så pass liten och 
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markförhållandena så pass goda att slåtter med lie eller motormanuell 
minislåtterbalk är rimlig. 

D. +1 poäng: Slåtterängen kommer att efterbetas 
Betesdjur finns i tillräckligt antal för att beta av återväxten på hösten. 

4. Regional prioritering av naturtyp/markslag 

5 poäng. Slåtterängar prioriteras regionalt 
Slåtterängar prioriteras. Marken har en historia som slåtteräng och kommer att 
skötas som en sådan. 

5. Regional prioritering av geografiskt område 

A. 4 poäng: Åtgärden genomförs i ett Natura 2000-område. 
B. 3 poäng: Åtgärden genomförs i anslutning till ett Natura 2000-område. 
C. 2 poäng: Åtgärden genomförs i ett område av riksintresse för 
naturvården. 
D. 5 poäng: Området där åtgärden genomförs ingår både i ett Natura 2000-
område och i ett område av riksintresse för naturvården. 

 Stödbelopp 
Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark får 5 000 kronor per hektar 
när miljöinvesteringen är godkänd. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 kronor. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse7 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

  

 
7 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet 
(delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 
att förbättra vattenkvalitet. (delåtgärd 7.6 och 
fokusområde 4abc). Syftet är att förbättra 
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom 
olika insatser i, vid eller uppströms vattenförekomster. 
Vattenförekomst kan till exempel vara dike, bäck eller å.  

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vattnet i 
Skåne är emellertid utsatt för stor påverkan av människan – bland annat från 
jordbruk, skogsbruk och av en stor och växande befolkning. Tillgången och 
kvaliteten på vatten kommer dessutom att påverkas av klimatförändringarna. 

Få av Skånes sjöar och vattendrag och inga av Skånes kustvatten uppnår 
målsättningen om God ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. De vanligast 
förekommande miljöproblemen är övergödning och ”fysisk påverkan” till följd av 
människans avvattning av landskapet, men även ökad brunifiering och förekomst av 
bekämpningsmedel utgör hot mot vattenmiljöerna och vår framtida 
vattenförsörjning. 

Den skånska åkermarken är intensivt odlad och ger god avkastning. Samtidigt 
bidrar jordbruket till stora transporter av näringsämnen, bland annat på grund av 
att så många vatten blivit utdikade. Naturens självrenande förmåga har därmed 
försvunnit i stor utsträckning. Skånska lantbrukare har gjort värdefulla insatser 
under senare år genom att anlägga våtmarker, skyddszoner m.m., men mycket mer 
behöver göras. 

Markavvattningen av landskapet har gjort att många arter knutna till vattenmiljöer 
har minskat kraftigt. I Skåne finns många hotade arter, flera av dem finns i Sverige 
bara just här. Genom att restaurera och återskapa vatten gör vi viktiga insatser för 
fåglar, grodor, trollsändor och många andra djur- och växtgrupper. Som ett 
resultat av att nya vatten har anlagts har till exempel lövgroda och klockgroda 
strukits från rödlistan över hotade arter.  

Inom miljöinvesteringen förbättrad vattenkvalitet prioriteras åtgärder för att 
förstärka biologisk mångfald och förbättra vattenkvaliteten genom minskad 
belastning av växtnäringsämnen, men hänsyn tas också till andra positiva effekter 
för miljö och klimat, samt till ökade rekreationsmöjligheter som åtgärden kan bidra 
med. Exempel på åtgärder som det ska gå att söka ersättning för är biotopvård av 
vattendrag och kalkfilter för minskad fosfortransport. 

Bättre vatten i vattendrag, 
sjöar och hav! 
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 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Inom detta insatsområde räknar vi med ansökningar om mer pengar än vad som 
ryms i budgeten. Eftersom åtgärder för förbättrad vattenkvalitet har olika 
tidpunkter på året då det är praktiskt möjligt att utföra dem skulle beslutsomgångar 
innebära fördröjningar av projekten, i vissa fall så länge som ett helt år. För att 
undvika denna typ av förseningar och säkerställa att vi får så hög miljönytta som 
möjligt i varje projekt fattar vi beslut löpande. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3.  

När pengarna är slut i Länsstyrelsens budget kommer efterkommande ansökningar att 
hanteras via avrop från Jordbruksverket. Om det vid slutet av programperioden har 
kommit in fler ansökningar än vad det finns pengar till i Länsstyrelsens budget, kommer 
projekten att prioriteras utifrån 1. Stödnivå 2. Urvalskriteriepoäng 3. Ansökningsdatum 

 
Om det inte finns någon nationell budget att avropa pengar ifrån kommer det sista 
projektet att få erbjudande om att genomföras för de pengar som finns kvar. 
Resterande utgifter behöver då bekostas med andra medel och stödnivån kommer 
för detta enstaka projekt eventuellt att vara lägre än det som anges under avsnittet 
”Stödnivå”. Om projektet inte vill eller kan genomföras utifrån dessa 
förutsättningar går frågan vidare till nästa projekt i prioriteringsordningen 

Minimipoängen för detta insatsområde är 150 poäng, samt att ansökningarna måste 
uppfylla villkoren för stödnivå 100 repspektive 90 procent, se rubriken Stödnivå. 

För åtgärdstypen kalkfilteranläggningar kan Länsstyrelsen i samråd med 
partnerskapet för landsbygdsprogrammet komma att använda sig av utlysningar om 
behovet uppstår. En utlysning är en typ av beslutsomgång med särskild 
avgränsning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2. Att en utlysning görs just 
för kalkfilteranläggningar beror på att vi inte vill att hela budgeten ska förbrukas till 
kalkfilterbrunnar som är en relativt ny åtgärdstyp där det ännu endast har gjorts 
begränsat med uppföljning. Vi önskar istället en mångfald av åtgärdstyper med 
olika syften.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Kalkfilterdiken 

Länsstyrelsen avser att tillämpa utlysningar för åtgärdstypen kalkfilterdiken. En 
första utlysning kommer att ske under 2022. Perioden för utlysning är 2022-06-28 
till 2022-09-30.Enligt Jordbruksverkets rapport 2012:22 är kalkfilterdiken en 
metod som bygger på att någon typ av strukturkalk blandas i jorden vid återfyllning 
av täckdiken på lerjordar. Kalkfilterdiken kan anläggas i samband med 
nytäckdikning, restaurering av befintliga täckdiken eller annan markanläggning.  
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Urvalskriterier kommer att tillämpas till utlysningen. Dessa och övrig information 
om utlysningen kommer att publiceras i kommande justerade version av 
handlingsplanen och på Länsstyrelsens webbplats. 

Urvalskriterier som tillämpas i utlysningen 2022-06-28 till 2022-09-30 är de som följer 
av kapitel 7.3.4.1 i handlingsplanen. 
 

 

7.3.4.1 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6 4abc OBS! Gäller endast kalkfilterdiken) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
Nationella urvalskriterier  
 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 
Regionala urvalskriterier  
 

Poängbeskrivningar  Viktning % 

1.Miljöinvesteringen placeras på 
ett sätt som bidrar till att 
förbättra vattenkvalitén. 
 

A. +1 poäng: Miljöinvesteringen placeras i ett av länsstyrelsen 
prioriterat område 

B. 1‐4 poäng: Miljöinvesteringen genomförs på åkermark som 
uppfyller länsstyrelsens krav på en lägsta angiven andel av 
arealen med en lägsta angiven lerhalt. 

80 

2. Miljöinvesteringen placeras på 
ett sätt som bidrar till att 
förbättra 
vattenkvaliteten  

A. 5 poäng: Miljöinvesteringen bidrar till att minska 
övergödningen 

20  

 

 

1.Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att förbättra 
vattenkvalitén. 

A. +1 poäng Miljöinvesteringen placeras i ett av länsstyrelsen prioriterat område  
 
Huvuddelen av miljöinvesteringen placeras i ett av Vattenmyndigheterna utpekat område 
med beting att minska fosforbelastningen för söt och havsvatten 
 

B.  1‐4 poäng Miljöinvesteringen genomförs på åkermark som uppfyller länsstyrelsens 

krav på en lägsta angiven andel av arealen med en lägsta angiven lerhalt.  
 

1 poäng ges om huvuddelen av investeringar i kalkfilterdiken genomförs på block 

med åkermark där mer än 90 procent av arealen har en lerhalt högre än 15 procent. 

Kontroll görs mot det GIS lager som utvecklat. ”LstO WebbGIS för 

Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022”. 
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4 poäng ges om huvuddelen investeringen i kalkfilterdiken genomförs på block med 

åkermark där mer än 90 procent av arealen har en lerhalt högre än 15 procent, och 

kan ytterligare prioriteras i urvalsprocessen eftersom mer än 60 procent av arealen 

har en lerhalt högre än 25 procent. Kontroll görs mot det GIS lager som utvecklat. 

”LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022.    

 

 

2. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att förbättra 
vattenkvaliteten 
 

A. 5 poäng Miljöinvesteringen bidrar till att minska övergödningen 
 

Kalkfilterdiken minskar övergödning. Om huvuddelen av dräneringsvattnet räknat 

utifrån antal ha dikat leder till ett tvåstegsdike, en fosforfälla eller bevattningsdamm 

för återföring av vatten eller om det finns eller anläggs reglerbar dränering samtidigt. 

Karta med prioriterade område 

LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 (lansstyrelsen.se) 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=81f8f2b69e1543d
296f37297ddae343f 

Karta över betingande område 

LST WebbGIS Övergödningskartan (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=85131fe1a5c0443ca0b26e3f0a904c67 
 
Minimipoäng 
Minimipoängen för insatsområdet är 150 poäng. 
 

 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
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1. Miljöinvesteringen 
utformas på ett sätt som 
bidrar till att förbättra 
vattenkvaliteten 

A. +1–5 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa 
möjliga sätt för att optimera retention av kväve och 
fosfor 

B. +1–3 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa 
möjliga sätt för att förbättra hydromorfologiska och 
biologiska kvalitetsfaktorer 

C. +1 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa 
möjliga sätt för att minska belastningen av 
föroreningar utöver näringsämnen 

35 

2. Miljöinvesteringen bidrar 
till att förbättra 
vattenkvaliteten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen minskar 
belastningen av näringsämnen i utpekat vatten 
nedströms åtgärden 

B. +1–3 poäng: Miljöinvesteringen gynnar arter som är 
hotade och/eller med i art-, habitat och/eller 
fågeldirektivet 

C. +2 poäng: Miljöinvesteringen förbättrar status för 
biologiska kvalitetsfaktorer i ett utpekat vatten 

 

40 

3. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden 
för allmänheten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen är lättillgänglig för 
allmänheten 

B. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 
rekreationsområde 

C. +1–2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för 
att öka tillgängligheten 

D. +1 poäng: Förstärker kulturmiljövärden 

10 

4. Miljöinvesteringen bidrar 
till annan positiv effekt 
med hänsyn till miljö och 
klimat 

A. 1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att 
kunna utjämna höga flöden eller utgöra en 
vattenreserv och magasinera vatten till senare 
torrperiode 

10 

5. Miljöinvesteringen är 
innovativ 

A. 1, 3 eller 5 poäng: Investeringen är innovativ 5 

Summa viktning  100 
 

 Bedömningsgrunder 
 

1. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att förbättra 
vattenkvaliteten 
 
A. +1−5 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att 
optimera retention av kväve och fosfor 
Åtgärden har en placering och utformning som bidrar till att minskar belastningen 
av kväve och fosfor. Förväntad minskning av kväve värderas till 40 kr per kilogram 
och för fosfor till 800 kr per kilogram. I värderingen tas hänsyn till hur länge 
åtgärden förväntas fungera väl (i normalfallet används 20 år). Som stöd i 
bedömningen används åtgärdsbiblioteket i VISS 
(http://www.viss.lansstyrelsen.se). 



    

 

106 
 

Den värderade nyttan för minskad belastningen av kväve plus fosfor poängsätts 
enligt följande: 
‐ För 5 poäng minst 125 000 kr. 
‐ För 4 poäng minst 100 000 kr. 
‐ För 3 poäng minst 75 000 kr. 
‐ För 2 poäng minst 50 000 kr 
‐ För 1 poäng minst 25 000 kr. 

 
B. +1−3 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att 

förbättra hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer 
Åtgärden har en placering och utformning som bidrar till att förbättra 
hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer. Hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer bedömer fysiska förändringar avseende kontinuitet, morfologi 
och hydrologi, vilket i sin tur påverkar biologiska kvalitetsfaktorer såsom fisk, 
bottenfauna och vattenväxter. 

‐ För 1 poäng. Åtgärden bidrar till mer naturlika förhållanden. 
‐ För 2 poäng. Åtgärden gynnar flera biologiska kvalitetsfaktorer. 
‐ För 3 poäng. Åtgärden gynnar biologiska kvalitetsfaktorer i en annan 

vattenförekomst än där åtgärden genomförs. 

C. +1 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att 
minska belastningen av föroreningar utöver näringsämnen – t.ex. minskad 
belastning från försurning, tungmetaller eller bekämpningsmedel. 

2.  Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen minskar belastningen av näringsämnen 
till ett utpekat vatten nedströms åtgärden 
De utpekade vattnen är de nationellt och regionalt utpekade värdefulla sjöarna och 
vattendragen8 samt följande kustområden: Laholmsbukten, Skälderviken, 
Hanöbukten och Foteviken. 

‐ För 1 poäng ska recipienten vara utpekad som regionalt värdefull eller särskilt 
värdefull.  

‐ För 2 poäng ska recipienten vara utpekad som nationellt värdefull eller särskilt 
värdefull, alternativt vara ett utpekat kustområde (se ovan). 

B. +1–3 poäng: Miljöinvesteringen gynnar arter som är hotade och/eller 
med i art-, habitat och/eller fågeldirektivet9 

 
8Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelserapport 2009:12 
9 http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Habitatdirektivet/ 
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Med hotade avses: akut hotade, starkt hotade eller sårbara arter, enligt 
Artdabankens rödlista10. 

‐ För 1 poäng. Åtgärden gynnar en eller flera arter som finns med i art-, habitat- 
och/eller fågeldirektivet11. 

‐ För 2 poäng. Åtgärden gynnar en eller flera sårbara arter enligt rödlistan. 
‐ För 3 poäng. Åtgärden gynnar en eller flera akut eller starkt hotade arter enligt 

rödlistan. 
C. +2 poäng: Miljöinvesteringen förbättrar status för biologiska 

kvalitetsfaktorer i ett utpekat vatten 
De utpekade vattnen som avses är de nationellt och regionalt utpekade värdefulla 
sjöarna och vattendragen (se 2A). 
 
3. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och 
upplevelsevärden för allmänheten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen är lättillgänglig och ökar möjligheterna 
till rekreation  
Med lättillgänglig menas att åtgärden: 
‐ ligger i anslutning till tättbebyggt område  

‐ är lätt att nå från allmän väg eller  
‐ är lätt att nå med kollektivtrafik.  

Kan sökanden visa att en av punkterna ovan är uppfyllda ges 1 poäng. Kan 
sökanden visa att två eller flera uppfyllda ges 2 poäng. 

B. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde 
‐ För 1 poäng ska åtgärden placeras i anslutning till ett rekreationsområde.  
‐ För 2 poäng ska åtgärden placeras i ett rekreationsområde.  

C. +1–2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten 
T.ex. stättor, vandringsleder eller parkeringar. 
‐ För 1 poäng. Åtgärder görs som höjer investeringens värde för allmänhetens 

rekreation, så som informationstavlor, vandringsleder m.m.  
‐ För 2 poäng. Både insatser för att öka tillgängligheten och åtgärder som höjer 

investeringens värde för allmänhetens rekreation görs. 

D. +1 poäng: Förstärker kulturmiljövärden 
Åtgärden bidrar till att bevara, förstärka eller lyfta fram kulturmiljöer.  

 
10 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/rodlistan/ 
11 http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Habitatdirektivet/ 
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4. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till 
miljö och klimat 

A. 1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga 
flöden eller utgöra en vattenreserv och maganisera vatten till senare 
torrperioder 
Åtgärden utjämnar höga flöden eller utgör en vattenreserv för att magasinera 
vatten till senare torrperioder, utan att påverka allmänna och enskilda intressen 
negativt. 

‐ För 1 poäng. Bidrar till mer naturlig naturlik hydrologi. 
‐ För 3 poäng. Bidrar dessutom på viktigt sätt till flödesutjämning där åtgärden 

genomförs. 
‐ För 5 poäng. Bidrar dessutom på viktigt sätt till flödesutjämning i en annan 

vattenförekomst än där åtgärden genomförs. 

5. Miljöinvesteringen är innovativ 

A. 1, 3 eller 5 poäng: Investeringen är innovativ 
‐ För 1 poäng. Åtgärdstypen har tidigare använts i begränsad omfattning i Skåne 

och bedöms ha potential. 
‐ För 3 poäng. Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Skåne och bedöms ha 

potential. 
‐ För 5 poäng. Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Sverige och bedöms ha 

potential. 

 Stödnivå 
I Skåne län har vi stödnivåer på 100 och 90 procents stöd av stödberättigande 
utgifter. 50 procents stöd tillämpas inte eftersom vi räknar med att få in långt fler 
projekt än vi kan bevilja för stödnivåerna 90 och 100 procent under stödperioden. 
Utifrån tidigare erfarenhet vet vi också att projekt med lägre stödnivå har lägre 
kvalitet och miljönytta i förhållande till en hög andel administration. 

I Skåne län är högsta stödbelopp 700 000 kronor per ansökan. Stöd beviljas inte till 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse12 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

 
12 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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Stödnivån bestäms av en kvot mellan kostnad för projektet enligt ansökan och en 
poängsumma (efter viktning) som bygger på den bedömda nyttan för ansökan. Se  
Bedömningsgrunder för information om hur poängsumman räknas fram. 

Med hjälp av kvoten bedöms ansökningarnas kostnadseffektivitet. På detta vis tas 
hänsyn till både projektets bedömda nytta och dess kostnader. Detta gör vi för att 
hushålla med allmänna resurser i syfte att åstadkomma så stor nytta som möjligt för 
miljön och allmänhetens rekreation. Alla ansökta kostnader ska bedömas som 
rimliga för att godkännas som stödberättigade.  

 
Kriterier för stödnivå 100 procent  
Ansökningar med en kvot på 2500 eller mindre kan få 100 procent ersättning 
under förutsättning att Länsstyrelsen bedömer ersättningen som rimlig. 

Kriterier för stödnivå 90 procent 
Ansökningar med en kvot mellan 2501 och 2750 kan få 90 % ersättning under 
förutsättning att Länsstyrelsen bedömer ersättningen som rimlig. 

Så här väljer Länsstyrelsen att indikativt fördela budgeten till miljöinvesteringar för 
vattenvårdsåtgärder i Skåne:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 
37,4 procent av budgeten  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 
får 50,2 procent av budgeten 

 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 3,3 procent av budgeten 

 anlägga tvåstegsdiken får 9,1  procent av budgeten. 
Budgeten kan komma att omfördelas under programperioden beroende på 
volymen och kvaliteten på ansökningarna.  

 

 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk 
mångfald (delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering att 
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för 
biologisk mångfald (delåtgärd 7.6 och 
fokusområde 4a). Syftet är att bevara och förstärka 
biologisk mångfald och skapa variation i odlingslandskapet. 
Våtmarker och dammar kan också bidra till att minska övergödningen av sjöar, 
vattendrag och hav.  

Myllrande våtmarker i ett 
rikt odlingslandskap! 
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 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vattnet i 
Skåne är emellertid utsatt för stor påverkan av människan – bland annat från 
jordbruk, skogsbruk och av en stor och växande befolkning. Tillgången och 
kvaliteten på vatten kommer dessutom att påverkas av klimatförändringarna. 

Få av Skånes sjöar och vattendrag och inga av Skånes kustvatten uppnår 
målsättningen om God ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. De vanligast 
förekommande miljöproblemen är övergödning och ”fysisk påverkan” till följd av 
människans avvattning av landskapet, men även ökad brunifiering och förekomst av 
bekämpningsmedel utgör hot mot vattenmiljöerna och vår framtida 
vattenförsörjning. 

Den skånska åkermarken är intensivt odlad och ger god avkastning. Samtidigt 
bidrar jordbruket till stora transporter av näringsämnen, bland annat på grund av 
att så många vatten blivit utdikade. Naturens självrenande förmåga har därmed 
försvunnit i stor utsträckning. Skånska lantbrukare har gjort värdefulla insatser 
under senare år genom att anlägga våtmarker, skyddszoner m.m., men mycket mer 
behöver göras. 

Markavvattningen av landskapet har gjort att många arter knutna till vattenmiljöer 
har minskat kraftigt. I Skåne finns många hotade arter, flera av dem finns i Sverige 
bara just här. Genom att restaurera och återskapa vatten gör vi viktiga insatser för 
fåglar, grodor, trollsändor och många andra djur- och växtgrupper. Som ett 
resultat av att nya vatten har anlagts har till exempel lövgroda och klockgroda 
strukits från rödlistan över hotade arter.  

Inom miljöinvesteringen anlägga och restaurera våtmarker och dammar för 
biologisk mångfald prioriteras åtgärder för att förstärka biologisk mångfald. Hänsyn 
tas dock också till att förbättra vattenkvaliteten genom minskad belastning av 
växtnäringsämnen, andra positiva effekter för miljö och klimat, samt till ökade 
rekreationsmöjligheter som åtgärden kan bidra med. Exempel på åtgärder som det 
ska gå att söka ersättning för är anläggande av stora våtmarker, restaurering av 
rikkärr och anläggande av grodvatten. 

För att säkerställa att våtmarker som anläggs med stöd får avsedd effekt och inte 
orsakar skador i naturmiljön har Länsstyrelsen tagit fram följande policyer: 
Bevattningspolicy, Policy om våtmarker och fisk och Policy om utfodring. För att 
våtmarker ska kunna få stöd krävs att dessa policys följs. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Inom detta insatsområde räknar vi med ansökningar om mer pengar än vad som 
ryms i budgeten. Eftersom våtmarker har olika tidpunkter på året då det är 
praktiskt möjligt att anlägga dem skulle beslutsomgångar innebära fördröjningar av 
projekten, i vissa fall så länge som ett helt år. För att undvika denna typ av 
förseningar och säkerställa att vi får så hög miljönytta som möjligt i varje projekt 
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kommer ansökningar att beslutas löpande. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3.  

När pengarna är slut i Länsstyrelsens budget kommer efterkommande ansökningar att 
hanteras via avrop från Jordbruksverket. Om det vid slutet av programperioden har 
kommit in fler ansökningar än vad det finns pengar till i Länsstyrelsens budget, kommer 
projekten att prioriteras utifrån 1. Stödnivå 2. Urvalskriteriepoäng 3. Ansökningsdatum 

 
Om det inte finns någon nationell budget att avropa pengar ifrån kommer det sista 
projektet att få erbjudande om att genomföras för de pengar som finns kvar. 
Resterande utgifter behöver då bekostas med andra medel och stödnivån kommer 
för detta enstaka projekt eventuellt att vara lägre än det som anges under avsnittet 
”Stödnivå”. Om projektet inte vill eller kan genomföras utifrån dessa 
förutsättningar går frågan vidare till nästa projekt i prioriteringsordningen 

Minimipoängen för detta insatsområde är 300 poäng, samt att ansökningarna måste 
uppfylla villkoren för stödnivå 100 repspektive 90 procent, se rubriken Stödnivå.. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen komma 
att använda sig av utlysningar om behovet uppstår. En utlysning är en typ av 
beslutsomgång med särskild avgränsning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 
4.3.2. 

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

1. Miljöinvesteringen 
placeras och utformas så 
att den bevarar och 
förstärker biologisk 
mångfald 

 

A. 5 poäng: Prioriterade arter och/eller naturtyper bedöms 
gynnas av våtmarkens placering och utformning 

B. +1–5  poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett 
sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald 

C. +1-3 poäng: Storlek enligt nedan: 
               1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar 
               2 poäng: Våtmarken är större än 5 hektar 
               3 poäng: Våtmarken är större än 10 hektar 

60 

2. Miljöinvesteringen 
kommer att skötas för 

A. 5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig 
och regelbunden skötsel som gynnar syftet 

15 
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 Bedömningsgrunder 
 

1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och 
förstärker biologisk mångfald 

A. 5 poäng: Prioriterade arter och/eller naturtyper bedöms gynnas av 
våtmarkens placering och utformning 

5 poäng ges om våtmarken med stor säkerhet gynnar prioriterade arter/naturtyper 
som är knutna till våtmarker i det skånska odlingslandskapet.  
Prioriterade arter/naturtyper är: 
- Groddjur som är hotade och/eller står med i art- och habitatdirektivet. Gäller 
dock inte större vattensalamander, vanlig groda, ätlig groda, åkergroda och 
lövgroda, vilka är relativt vanliga i Skåne. 
- Rikkärr – våra allra mest artrika våtmarker. 

att bevara och förstärka 
biologisk mångfald 

B. 2 poäng: Det finns goda förutsättningar för skötsel som 
gynnar syftet 

3. Miljöinvesteringen 
utformas på ett sätt som 
bidrar till att öka 
retention av växtnäring 

A. +1–5 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt 
för att öka retention av kväve 

B. +1–2 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt 
för att öka retention av fosfor 

5 

4. Miljöinvesteringen 
placeras på ett sätt som 
bidrar till att öka 
retention av växtnäring 

A. +2–5 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till 
att förbättra status i en vattenförekomst som är klassad 
som sämre än god status enligt vattenförvaltningen 

B. +1 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar 
näringsbelastningen till nedströms utpekat vatten 

C. +1–3 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve 

D. +1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av fosfor 

5 

5. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden 
för allmänheten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område 

B. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett 
rekreationsområde 

C. +1–3 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att 
öka tillgängligheten 

D. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen förstärker 
kulturmiljövärden 

10 

6. Våtmarken bidrar till 
annan positiv effekt med 
hänsyn till miljö och 
klimat 

A. 5 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången 
av växthusgaser om den anläggs på organogen jord 

B. +1–5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna 
utjämnar höga flöden eller utgöra en vattenreserv och 
magasinera vatten till senare torrperioder 

C. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen utgör en 
vattenreserv och kan magasinera vatten till senare 
torrperioder 

D. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen är innovativ 

5 

Summa viktning  100 
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B. +1-5 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som gynnar en 
allmän biologisk mångfald 

Våtmarken placeras och utformas så att den gynnar allmän biologisk mångfald, 1 
poäng per punkt (dock max 5 p) som uppfylls nedan. Våtmarker som endast har 
nytta för allmän biologisk mångfald måste dock ges en vattenyta på minst 1 hektar 
för att få poäng. Poäng för 1B kan adderas med 1C men resulterar inte i högre 
stödnivå. 
- Vattenytan tillåts variera med flödet. 
- Naturlik utformning. 
- I huvudsak grund, medeldjup inte djupare än 0,7 meter. 
- Släntlutning i huvudsak flackare än 1:10. 
- Det är minst 12 meter från högvattenytan till åkermark. 
- Fiskfri (t.ex. grundvattenförsörjd, tömningsbar eller det saknas fisk i tillrinnande 
vatten). 

C. +1-3 poäng: Storlek enligt nedan 
Stor vattenyta gynnar flera hotade fågelarter som är knutna till våtmarker i 
odlingslandskapet. Därför ges poäng till våtmarker med stor vattenyta enligt: 
1 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 3 hektar. 
2 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 5 hektar. 
3 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 10 hektar. 

Poäng för 1C kan adderas med 1B men resulterar inte i högre stödnivå. 

2. Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka 
biologisk mångfald 

A. 5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig och regelbunden 
skötselsom gynnar syftet 

5 poäng ges om stödmottagaren kan visa att miljöinvesteringen kommer att skötas 
med bete eller slåtter under minst fem år.  
Om poäng och stödnivå ges för detta ska ett åtagande om bete/slåtter lämnas in. 

B. 2 poäng: Det finns goda förutsättningar för skötsel som gynnar syftet 
2 poäng ges om stödmottagaren kan visa att miljöinvesteringen kommer att skötas 
med bete eller slåtter. För miljöinvesteringar som anläggs för att gynna 
prioriterade arter gäller att 2 poäng ges om det finns goda förutsättningar för 
skötsel som gynnar syftet. 

3. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka 
retention av växtnäring 
Poäng ges bara för detta urvalskriterium om våtmarken bedöms ha god nytta för 
näringsrening (minst 30 % åker i tillrinningsområdet som är större än 50 ha.) 
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A. +1-5 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka 
retention av kväve 

Utformningen är väl anpassad för näringsrening, +1-2 poäng per uppfylld punkt 
nedan: 
God hydraulisk effektivitet 
1 poäng – Långt avstånd mellan in- och utlopp. 
1 poäng – Anpassas för att ge god hydraulisk effektivitet, t.ex. varierad bottennivå, 
flikig form i kombination med lämpliga grundområden eller halvöar som styr 
vattnet. 
1 poäng Optimerad uppehållstid, mellan ca 0,5-7 dygn. 
2 poäng I huvudsak grunda områden, medeldjup inte djupare än 0,7 meter. Dock 
kombination med skötselkrav om grundare än 0,5 meter i medeldjup. 

B. +1-2 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka 
retention av fosfor  

Utöver 3A kan poäng även ges om utformningen är väl anpassad för fosforrening.  
+1 poäng per uppfylld punkt nedan: 
- Ändamålsenlig djupprofil (t.ex. rensningsbar djuphåla vid inloppet). 
- God förutsättning för renande vegetation, både för upptag av fosfor i 
växtligheten, men också där vegetationen fungerar som filter för partikulärt fosfor. 

4. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka 
retention av växtnäring 
Poäng under 4A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 

A. +2-5 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra 
status i en vattenförekomst som är klassad som sämre än god status 
enligt vattenförvaltningen 

Alla skånska kustvatten har idag sämre status än god. Skillnad i poäng sätts därför 
utifrån hur många kg kväve som våtmarken beräknas avskilja per år. 
2 poäng – Beräknas avskilja minst 75 kg kväve per år. 
3 poäng – Beräknas avskilja minst 200 kg kväve per år. 
4 poäng – Beräknas avskilja minst 400 kg kväve per år. 
5 poäng – Beräknas avskilja minst 800 kg kväve per år. 

B. +1 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastningen 
till nedströms utpekat vatten 

En poäng ges till våtmarker som också får poäng under A om våtmarken minskar 
näringsbelastningen till nationellt värdefullt/nationellt särskilt värdefullt vatten, 
eller till utpekade havsvikar (Skälderviken, Foteviken, Laholmsbukten och 
Hanöbukten). 

C. +1-3 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve 
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1 poäng– Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 50 % och 
åkerarealen är minst 50 hektar. 
2 poäng – Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 75 % 
och åkerarealen är minst 50 hektar. 
3 poäng – Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 75 % 
och åkerarealen är minst 100 hektar. 

D. +1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning 
av fosfor 

En stor lutning i tillrinningsområdet sammanfaller ofta med en hög 
fosforbelastning. 
1 poäng ges om lutningen i medeltal i tillrinningsområdet till våtmarken är större 
än 2 %. 

5. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och 
upplevelsevärden för allmänheten 
Poäng under 5A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 

A. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tätbebyggt 
område 

1 poäng ges om sökanden kan visa att miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område. Ytterligare 1 poäng ges om sökanden kan visa att 
miljöinvesteringen är lätt att nå från allmän väg eller med kollektivtrafik.  

B. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett rekreationsområde 
1 poäng – Sökande kan visa att våtmarken placeras i anslutning till ett befintligt 
rekreationsområde. 
2 poäng – Sökande kan visa att våtmarken placeras i ett befintligt 
rekreationsområde. 

C. +1-3 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten 

1 poäng – Särskilda insatser görs för att öka tillgängligheten, som t.ex. stättor, 
parkering, leder m.m.  
1 poäng – Åtgärder görs som höjer investeringens värde för allmänhetens 
rekreation, så som informationstavlor, fågeltorn m.m.  
3 poäng – Det görs både insatser för att öka tillgängligheten och åtgärder som höjer 
investeringens värde. 

D. +1-2 poäng Miljöinvesteringen förstärker kulturmiljövärden 
2 poäng  – Våtmarken bevarar/förstärker kulturmiljöer, t.ex. ängavattning. Dock 
måste Länsstyrelsens policy om våtmarker och fisk fortfarande följas. 

6. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till 
miljö och klimat 
Poäng under 6A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 
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A. 5 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser 
om den anläggs på organogen jord 

5 poäng ges om våtmarken anläggs enligt rekommendationerna i Jordbruksverkets 
rapport 2014:24, så att den anpassas utifrån den kunskap som finns om organogena 
jordar och anläggning av våtmarker på dessa. Därigenom minimeras avgången av 
växthusgaser. 

B. +1-5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden 
eller utgöra en vattenreserv och magasinera vetten till senare 
torrperioder 

5 poäng:Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna 
höga vattenflöden.  
Totalt max 5 poäng ges för: 
Återställa naturlig hydrologi. 
4 poäng – Återmeandring/restaurering med förhöjd grundvattennivå. 
5 poäng – Återmeandring med botten höjd till ursprunglig nivå, samt återställt 
svämplan. 
5 poäng – restaurering till ursprunglig nivå t.ex. återställning av en mosse. 

Frekvent översvämning  
1 poäng – en gång per år. 
2 poäng – flera gånger per år. 

Bidrar till flödesutjämning  
1 poäng – bidrar på viktigt sätt till flödesutjämningen i avrinningsområdet. 

Skyddar områden nedströms  
1 poäng – skyddar områden nedströms från översvämning. 

C. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen utgör en vattenreserv och kan 
magasinera vatten till senare torrperioder 

Våtmarken placeras och utformas så att den kan magasinera vatten till senare 
torrperioder.  
Gäller våtmarker som släpper vatten till vattendrag som har problem med låga 
flöden sommartid, eller våtmarker som magasinerar högflöden där vattnet senare 
används för bevattning.  
Ju viktigare vattendrag som våtmarken gynnar, desto högre poäng. 
5 poäng - vattendraget som gynnas är nationellt värdefullt, eller nationellt särskilt 
värdefullt.  
3 poäng - vattendraget som gynnas är regionalt värdefullt eller regionalt särskilt 
värdefullt. 
1 poäng - våtmarken gynnar övriga vattendrag. 
Länsstyrelsen kommer att sätta villkor för på vilket sätt vatten får tas till bevattning 
från våtmarken t.ex. gällande tidpunkt eller till vilket djup vatten får tas. Se även 
Länsstyrelsens bevattningspolicy.  
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D. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen är innovativ 
Exempel på våtmarker som får poäng under denna punkt är de som har god 
placering och utformning för övrig vattenrening. Exempel på syften kan vara 
minskad brunifiering och rening av miljögifter. 
1 poäng - Åtgärdstypen har tidigare använts i begränsad omfattning i Skåne och 
bedöms ha positiva effekter med hänsyn till miljö och klimat.  
3 poäng - Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Skåne och bedöms ha positiva 
effekter med hänsyn till miljö och klimat.  
5 poäng - Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Sverige och bedöms ha positiva 
effekter med hänsyn till miljö och klimat. 

 Stödnivå 
Länsstyrelsen beräknar stödnivån för varje projekt utifrån bedömd miljönytta.  
Stödnivån baseras på våtmarkens ekosystemtjänster enligt rubrikerna nedan. Det är 
framförallt möjligheten för näringsrening i våtmark, genom dess placering i 
landskapet, hur den utformas samt nyttan för växter och djur som bestämmer 
stödnivån. Den som söker behöver därför bland annat lämna uppgifter om 
placering och utformning för att Länsstyrelsen ska kunna göra bedömningen. Mer 
information om hur stödnivån beräknas hittar du på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane. 

 
Näringsrening 
En beräkningsmodell används för att beräkna våtmarkens förväntade avskiljning av 
kväve. Beräkningsmodellen, som baseras på aktuell forskning, bygger på beräknad 
tillförsel av kväve och på den våtmarksyta som bedöms bidra till att avskilja kväve. 
För våtmarker där endast ett delflöde tas in används schabloner för förväntad 
mängd  avskiljt kväve beroende på andelen åkermark i tillrinningsområdet. I 
beräkningen används 20 år som den tid som våtmarken förväntas fungera väl för 
syftet. Beräkningsmodellen ger möjlighet att jämföra projektens 
kostnadseffektivitet och är avsevärt mer precis än de poängbedömningar som kan 
göras med hjälp av urvalskriterierna. Stödnivån för kväverening är 70 kr per renat 
kg kväve. 

För projekt som förväntas vara särskilt viktiga för att avskilja fosfor ökar stödnivån.  
Våtmarkens utformning ska vara väl anpassad för rening av fosfor. En 
beräkningsmodell används för att beräkna våtmarkens förväntade avskiljning av 
fosfor. Beräkningsmodellen baseras på aktuell forskning och bygger främst på 
fosforbelastningen i det aktuella området. Utifrån den beräknade 
fosforavskiljningen görs ett påslag på 0-20 procent med utgångspunkt i stödnivån 
för kvävereningsnyttan. För delflöde används schabloner som varierar beroende på 
andelen åkermark i tillrinningsområdet. 

5 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 5 kg fosfor/ha vattenyta 
10 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 10 kg fosfor/ha vattenyta 
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15 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 25 kg fosfor/ha vattenyta  
20 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 50 kg fosfor/ha vattenyta 

Biologisk mångfald 
Värden för biologisk mångfald är svåra, och inte önskvärda, att beräkna. För att 
bedöma ansökningarna på så lika och rättvist sätt som möjligt kombineras de 
oviktade poängen från urvalskriterierna med schablonvärden från tre olika nivåer, 
se punkt 1-3 nedan. Syftet med våtmarken bestämmer vilken schablonnivå som 
används. Schablonerna har bestämts utifrån erfarenheter från tidigare 
landsbygdsprogram. Våtmarker för prioriterade arter/naturtyper är särskilt 
värdefulla och därför används en hög schablon som resulterar i den högsta 
stödnivån. För allmän biologisk mångfald (alltså mångfald utöver prioriterade 
arter/naturtyper) används en lägre schablon, som resulterar i en lägre stödnivå som 
gäller för alla våtmarker, även sådana som inte har biologisk mångfald som 
huvudsyfte. Detta under förutsättning att de utformas på ett sätt som gynnar 
biologisk mångfald. För stora våtmarker, större än ca 5 hektar, används en hög 
schablon då de bedöms kunna rymma fler arter och fler biotoper. Många arter av 
t.ex. vadarfåglar kräver även att våtmarken är av en viss storlek för att den ska vara 
aktuell som häckningsmiljö. Stödnivån för våtmarker med detta syfte placeras 
mellan de båda ovan nämnda stödnivåerna.  

Utöver de ovan nämnda stödnivåerna görs ett tillägg för våtmarker som med stor 
säkerhet kommer att hävdas med bete eller slåtter, se punkt 4 nedan. Det görs 
eftersom sådana våtmarker skapar ytterligare nyttor för biologisk mångfald. 

Stödnivån inom den här kategorin kan inte adderas, förutom stödnivån för skötsel 
som kan läggas på de övriga. Stödnivån för våtmarker för hotade naturtyper/arter 
och stora våtmarker kan inte heller kombineras med stödnivån för näringsrening. 

1. Prioriterade arter/naturtyper 
92 000 kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 1A (dvs. max 460 000 kr per hektar vattenyta). Ges inte till 
våtmarker som har huvudsyfte näringsrening. 

2. Allmän biologisk mångfald 
16 500  kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 1B (dvs. max 82 500 kr per hektar vattenyta). 

3. Stora våtmarker 
132 500 kr per hektar vattenyta för våtmarker som får 2 poäng eller fler innan 
viktning under urvalskriterium 1C. Ges inte till våtmarker som har huvudsyfte 
näringsrening. 
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4. Skötsel 
3 500 kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 2A (dvs max 17 500 kr per hektar vattenyta) 

Rekreation  
Värden för rekreation bedöms utifrån de oviktade poängen från urvalskriterierna, 
kombinerat med ett schablonvärde. Poängen bygger på en våtmarks tillgänglighet 
och/eller de särskilda anpassningar som görs för rekreation. Schablonen bygger på 
erfarenheter från tidigare landsbygdsprogram. Det framräknade stödbeloppet kan 
ge tillskott till de stödbelopp som motiverats av miljönyttan för näringsrening 
och/eller biologisk mångfald. Schablonen är 6000 kr per hektar vattenyta för varje 
poäng innan viktning (dock max 5p) under urvalskriterium 5 (dvs. max 30 000 kr 
per hektar vattenyta). Påslaget för rekreation får dock högst vara 10 procent av det 
totala stödbeloppet för åtgärden och högst 200 000 kr (dock begränsas inte det 
faktiska stödgrundande beloppet för rekreation av denna uträkning).  

Annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
Våtmarker kan även ha andra positiva effekter för miljö och klimat. Här räknas 
flera olika nyttor in, även sådana som inte är kända idag. Det kan t.ex. handla om 
åtgärder mot brunifiering eller rening från miljögifter. De oviktade poängen från 
urvalskriterierna kombineras med ett schablonvärde som ger stödbeloppet.  Det 
framräknade stödbeloppet kan ge tillskott till de stödbelopp som motiverats av 
miljönyttan för näringsrening och/eller biologisk mångfald samt med stödbelopp 
för rekreation. Schablonen är 6000 kr per hektar vattenyta för varje poäng innan 
viktning (dock max 10 p) under urvalskriterium 6 (dvs. max 60 000 kr per hektar 
vattenyta). 

Stödnivå 90 procent 
I projekt där miljönyttan och kostnadseffektiviteten är hög ges stöd för 90 procent 
av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. Det gäller för 
ansökningar där stödnivån enligt de regionala villkoren utgör 90-99 % av 
projektets kostnader. Alla ansökta utgifter ska bedömas som rimliga för att 
godkännas som stödberättigade. 

Stödnivå 100 procent 
I projekt där miljönyttan och kostnadseffektiviteten är mycket hög ges stöd för 100 
procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. Dessa 
våtmarker ska ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Utöver detta 
ska stödnivån enligt de regionala villkoren utgöra 100 % eller mer av projektets 
kostnader. Alla ansökta utgifter ska bedömas som rimliga för att godkännas som 
stödberättigade. 

Stöd beviljas inte till ansökningar där stödnivån enligt de regionala villkoren utgör 
mindre än 90 % av projektets kostnader. Stöd beviljas inte heller till ansökningar 
om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  
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Stödbeloppet begränsas enligt EU: s förordning om stöd av mindre betydelse13 där 
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär 
att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det 
vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen 
gäller per stödmottagare.  

I Skåne län är högsta stödbelopp 10 miljoner kronor per ansökan. 
 
Så här väljer Länsstyrelsen att indikativt fördela budgeten till miljöinvesteringar för 
vattenvårdsåtgärder i Skåne:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 
37,4  procent av budgeten  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 
får 50,2  procent av budgeten 

 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 3,3 procent av budgeten 

 anlägga tvåstegsdiken får 9,1  procent av budgeten. 
Budgeten kan komma att omfördelas under programperioden beroende på 
volymen och kvaliteten på ansökningarna.  

 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad 
vattenkvalitet (delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering att 
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för 
förbättrad vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 och 
fokusområde 4b). Syftet är att öka retention av 
näringsämnen och på så sätt minska övergödningen av 
sjöar, vattendrag och hav. Men också för att skapa förutsättningar för att bevara och 
förstärka biologisk mångfald i landskapet.  

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vattnet i 
Skåne är emellertid utsatt för stor påverkan av människan – bland annat från 
jordbruk, skogsbruk och av en stor och växande befolkning. Tillgången och 
kvaliteten på vatten kommer dessutom att påverkas av klimatförändringarna. 

Få av Skånes sjöar och vattendrag och inga av Skånes kustvatten uppnår 
målsättningen om God ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. De vanligast 

 
13 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

Myllrande våtmarker för renare 
vattendrag, sjöar och hav! 
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förekommande miljöproblemen är övergödning och ”fysisk påverkan” till följd av 
människans avvattning av landskapet, men även ökad brunifiering och förekomst av 
bekämpningsmedel utgör hot mot vattenmiljöerna och vår framtida 
vattenförsörjning. 

Den skånska åkermarken är intensivt odlad och ger god avkastning. Samtidigt 
bidrar jordbruket till stora transporter av näringsämnen, bland annat på grund av 
att så många vatten blivit utdikade. Naturens självrenande förmåga har därmed 
försvunnit i stor utsträckning. Skånska lantbrukare har gjort värdefulla insatser 
under senare år genom att anlägga våtmarker, skyddszoner m.m., men mycket mer 
behöver göras. 

Markavvattningen av landskapet har gjort att många arter knutna till vattenmiljöer 
har minskat kraftigt. I Skåne finns många hotade arter, flera av dem finns i Sverige 
bara just här. Genom att restaurera och återskapa vatten gör vi viktiga insatser för 
fåglar, grodor, trollsändor och många andra djur- och växtgrupper. Som ett 
resultat av att nya vatten har anlagts har till exempel lövgroda och klockgroda 
strukits från rödlistan över hotade arter.  

Inom miljöinvesteringen anlägga och restaurera våtmarker och dammar för 
förbättrad vattenkvalitet prioriteras åtgärder för att avskilja näringsämnen. Hänsyn 
tas dock också till att gynna biologisk mångfald, andra positiva effekter för miljö 
och klimat, samt till ökade rekreationsmöjligheter som åtgärden kan bidra med. 
Exempel på åtgärder som det ska gå att söka ersättning för är anläggande av 
våtmarker för kväverening samt fosforrening. 

För att säkerställa att våtmarker som anläggs med stöd får avsedd effekt och inte 
orsakar skador i naturmiljön har Länsstyrelsen tagit fram följande policyer: 
Bevattningspolicy, -Policy om våtmarker och fisk och Policy om utfodring. För att 
våtmarker ska kunna få stöd krävs att dessa policys följs. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Inom detta insatsområde räknar vi med ansökningar om mer pengar än vad som 
ryms i budgeten. Eftersom våtmarker har olika tidpunkter på året då det är 
praktiskt möjligt att anlägga dem skulle beslutsomgångar innebära fördröjningar av 
projekten, i vissa fall så länge som ett helt år. För att undvika denna typ av 
förseningar och säkerställa att vi får så hög miljönytta som möjligt i varje projekt 
kommer ansökningar att beslutas löpande. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3.  

När pengarna är slut i länsstyrelsens budget kommer efterkommande ansökningar att hanteras 
via avrop från Jordbruksverket. Om det vid slutet av programperioden har kommit in fler 
ansökningar än vad det finns pengar till i Länsstyrelsens budget, kommer projekten att 
prioriteras utifrån 1. Stödnivå 2. Urvalskriteriepoäng 3. Ansökningsdatum 
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Om det inte finns någon nationell budget att avropa pengar ifrån kommer det sista 
projektet att få erbjudande om att genomföras för de pengar som finns kvar. 
Resterande utgifter behöver då bekostas med andra medel och stödnivån kommer 
för detta enstaka projekt eventuellt att vara lägre än det som anges under avsnittet 
”Stödnivå”. Om projektet inte vill eller kan genomföras utifrån dessa 
förutsättningar går frågan vidare till nästa projekt i prioriteringsordningen 

Minimipoängen för detta insatsområde är 300 poäng, samt att ansökningarna måste 
uppfylla villkoren för stödnivå 100 repspektive 90 procent, se rubriken Stödnivå.. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen komma 
att använda sig av utlysningar om behovet uppstår. En utlysning är en typ av 
beslutsomgång med särskild avgränsning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 
4.3.2.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4abc) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
1. Miljöinvesteringen 

placeras och utformas så 
att den bevarar och 
förstärker biologisk 
mångfald 

 

A. 5 poäng: Prioriterade arter och/eller naturtyper bedöms 
gynnas av våtmarkens placering och utformning 

B. +1–5 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som 
gynnar en allmän biologisk mångfald 

C. +1–3 poäng: Storlek enligt nedan: 
               1 poäng: Våtmarken är större än 3 hektar 
               2 poäng: Våtmarken är större än 5 hektar 
               3 poäng: Våtmarken är större än 10 hektar 

10 

2. Miljöinvesteringen 
kommer att skötas för 
att bevara och förstärka 
biologisk mångfald. 

A. 5 poäng:  Det finns goda förutsättningar för långsiktig och 
regelbunden skötsel som gynnar syftet 

B. 2 poäng:  Det finns goda förutsättningar för skötsel som 
gynnar syftet 

10 

3. Miljöinvesteringen 
utformas på ett sätt som 
bidrar till att öka 
retention av växtnäring 

A. +1–5 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av kväve 

B. +1–2 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av fosfor 

20 

4. Miljöinvesteringen 
placeras på ett sätt som 
bidrar till att öka 
retention av växtnäring 

A. +2–5 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till att 
förbättra status i en vattenförekomst som är klassad som 
sämre än god status enligt vattenförvaltningen 

40 
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 Bedömningsgrunder 
 

1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och 
förstärker biologisk mångfald  

A. 5 poäng: Prioriterade arter och/eller naturtyper bedöms gynnas av 
våtmarkens placering och utformning 

5 poäng ges om våtmarken med stor säkerhet gynnar prioriterade arter/naturtyper 
som är knutna till våtmarker i det skånska odlingslandskapet.  
Prioriterade arter/naturtyper är: 
- Groddjur som är hotade och/eller står med i art- och habitatdirektivet. Gäller 
dock inte större vattensalamander, vanlig groda, ätlig groda, åkergroda och 
lövgroda, vilka är relativt vanliga i Skåne. 
- Rikkärr – våra allra mest artrika våtmarker. 

 

B. +1-5 poäng: Våtmarken placeras och utformas så att den gynnar allmän 
biologisk mångfald 

1 poäng per punkt (dock max 5 p) som uppfylls nedan. Våtmarker som endast har 
nytta för allmän biologisk mångfald måste dock ges en vattenyta på minst 1 hektar 
för att få poäng. Poäng för 1B kan adderas med 1C men resulterar inte i högre 
stödnivå. 
- Vattenytan tillåts variera med flödet. 
- Naturlik utformning. 
- I huvudsak grund, medeldjup inte djupare än 0,7 meter. 

B. +1 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar 
näringsbelastningen till nedströms utpekat vatte 

C. +1–3 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve 

D. +1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av fosfor 

5. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden 
för allmänheten 

A. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område 

B. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett rekreationsområde 
C. +1–3 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka 

tillgängligheten 
D. +1–2 poäng: Miljöinvesteringen förstärker kulturmiljövärden 

10 

6. Våtmarken bidrar till 
annan positiv effekt med 
hänsyn till miljö och 
klimat 

A. 5 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av 
växthusgaser om den anläggs på organogen jord 

B. +1–5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämnar 
höga flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera 
vatten till senare torrperioder 

C. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen utgör en vattenreserv 
och kan magasinera vatten till senare torrperioder 

D. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen är innovativ 

10 

Summa viktning  100 
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- Släntlutning i huvudsak flackare än 1:10. 
- Det är minst 12 meter från högvattenytan till åkermark. 
- Fiskfri (t.ex. grundvattenförsörjd, tömningsbar eller det saknas fisk i tillrinnande 
vatten). 
Poäng för 1C kan adderas med 1B men resulterar inte i högre stödnivå. 

C. +1-3 poäng: Storlek enligt nedan 
Stor vattenyta gynnar flera hotade fågelarter som är knutna till våtmarker i 
odlingslandskapet. Därför ges poäng till våtmarker med stor vattenyta enligt: 
1 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 3 hektar. 
2 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 5 hektar. 
3 poäng – Våtmarker med vattenyta större än eller lika med ca 10 hektar. 

2. Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka 
biologisk mångfald 

A. 5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig och regelbunden 
hävd 

5 poäng ges om stödmottagaren kan visa att miljöinvesteringen kommer att skötas 
med bete eller slåtter under minst fem år.  
Om poäng och stödnivå ges för detta ska ett åtagande om bete/slåtter lämnas in. 

B. 2 poäng: Det finns goda förutsättningar för skötsel som gynnar syftet 
2 poäng ges om stödmottagaren kan visa att miljöinvesteringen kommer att skötas 
med bete eller slåtter. För miljöinvesteringar som anläggs för att gynna 
prioriterade arter gäller att 2 poäng ges om det finns goda förutsättningar för 
skötsel som gynnar syftet. 

3. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka 
retention av växtnäring 
Poäng ges bara för detta urvalskriterium om våtmarken bedöms ha god nytta för 
näringsrening (minst 30 % åker i tillrinningsområdet som är större än 50 ha.) 

 

A. +1-5 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka 
retention av kväve 

Utformningen är väl anpassad för näringsrening, +1-2 poäng per uppfylld punkt 
nedan: 
God hydraulisk effektivitet 
1 poäng – Långt avstånd mellan in- och utlopp. 
1 poäng – Anpassas för att ge god hydraulisk effektivitet, t.ex. varierad bottennivå, 
flikig form i kombination med lämpliga grundområden eller halvöar som styr 
vattnet. 
1 poäng Optimerad uppehållstid, mellan ca 0,5-7 dygn. 
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2 poäng I huvudsak grunda områden, medeldjup inte djupare än 0,7 meter. Dock 
kombination med skötselkrav om grundare än 0,5 meter i medeldjup. 

B. +1-2 poäng: Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka 
retention av fosfor 

Utöver 3A kan poäng även ges om utformningen är väl anpassad för fosforrening.  
+1 poäng per uppfylld punkt nedan: 
- Ändamålsenlig djupprofil (t.ex. rensningsbar djuphåla vid inloppet). 
- God förutsättning för renande vegetation, både för upptag av fosfor i 
växtligheten, men också där vegetationen fungerar som filter för partikulärt fosfor. 

4. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka 
retention av växtnäring 
Poäng under 4A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 

A. +2-5 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra 
status i en vattenförekomst som är klassad som sämre än god status 
enligt vattenförvaltningen 

Alla skånska kustvatten har idag sämre status än god. Skillnad i poäng sätts därför 
utifrån hur många kg kväve som våtmarken beräknas avskilja per år. 
2 poäng – Beräknas avskilja minst 75 kg kväve per år. 
3 poäng – Beräknas avskilja minst 200 kg kväve per år. 
4 poäng – Beräknas avskilja minst 400 kg kväve per år. 
5 poäng – Beräknas avskilja minst 800 kg kväve per år. 

B. +1 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastningen 
till nedströms utpekat vatten 

En poäng ges till våtmarker som också får poäng under A om våtmarken minskar 
näringsbelastningen till nationellt värdefullt/nationellt särskilt värdefullt vatten, 
eller till utpekade havsvikar (Skälderviken, Foteviken, Laholmsbukten och 
Hanöbukten). 

 

C. +1-3 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve 

1 poäng– Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 50 % och 
åkerarealen är minst 50 hektar. 
2 poäng – Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 75 % 
och åkerarealen är minst 50 hektar. 
3 poäng – Andelen åkermark i tillrinningsområdet till våtmarken är minst 75 % 
och åkerarealen är minst 100 hektar. 

D. +1-3 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av fosfor 
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En stor lutning i tillrinningsområdet sammanfaller ofta med en hög 
fosforbelastning. 
1 poäng ges om lutningen i medeltal i tillrinningsområdet till våtmarken är större 
än 2 %. 

5. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och 
upplevelsevärden för allmänheten 
Poäng under 5A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 

A. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tätbebyggt 
område 

1 poäng ges om sökanden kan visa att miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område. Ytterligare 1 poäng ges om sökanden kan visa att 
miljöinvesteringen är lätt att nå från allmän väg eller med kollektivtrafik.  

B. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen ligger i ett rekreationsområde 
1 poäng – Sökande kan visa att våtmarken placeras i anslutning till ett befintligt 
rekreationsområde. 
2 poäng – Sökande kan visa att våtmarken placeras i ett befintligt 
rekreationsområde. 

C. +1-3 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten 

1 poäng – Särskilda insatser görs för att öka tillgängligheten, som t.ex. stättor, 
parkering, leder m.m.  
1 poäng – Åtgärder görs som höjer investeringens värde för allmänhetens 
rekreation, så som informationstavlor, fågeltorn m.m.  
3 poäng – Det görs både insatser för att öka tillgängligheten och åtgärder som höjer 
investeringens värde. 

D. +1-2 poäng: Miljöinvesteringen förstärker kulturmiljövärden 
2 poäng – Våtmarken bevarar/förstärker kulturmiljöer, t.ex. ängavattning. Dock 
måste Länsstyrelsens policy om våtmarker och fisk fortfarande följas. 

6. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till 
miljö och klimat 

Poäng under 6A-D kan adderas upp till max 5 poäng. 

A. 5 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser 
om den anläggs på organogen jord 

5 poäng ges om våtmarken anläggs enligt rekommendationerna i jordbruksverkets 
rapport 2014:24, så att den anpassas utifrån den kunskap som finns om organogena 
jordar och anläggning av våtmarker på dessa. Därigenom minimeras avgången av 
växthusgaser.  
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B. +1-5 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden 
eller utgöra en vattenreserv och magasinera vetten till senare 
torrperioder 

Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga 
vattenflöden.  
Totalt max 5 poäng ges för: 
Återställa naturlig hydrologi. 
4 poäng – Återmeandring/restaurering med förhöjd grundvattennivå. 
5 poäng – Återmeandring med botten höjd till ursprunglig nivå, samt återställt 
svämplan. 
5 poäng – restaurering till ursprunglig nivå t.ex. återställning av en mosse. 

Frekvent översvämning  
1 poäng – en gång per år. 
2 poäng – flera gånger per år. 

Bidrar till flödesutjämning  
1 poäng – bidrar på viktigt sätt till flödesutjämningen i avrinningsområdet. 

Skyddar områden nedströms  
1 poäng – skyddar områden nedströms från översvämning. 

C. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen utgör en vattenreserv och kan 
magasinera vatten till senare torrperioder 

Våtmarken placeras och utformas så att den kan magasinera vatten till senare 
torrperioder.  
Gäller våtmarker som släpper vatten till vattendrag som har problem med låga 
flöden sommartid, eller våtmarker som magasinerar högflöden där vattnet senare 
används för bevattning.  
Ju viktigare vattendrag som våtmarken gynnar, desto högre poäng. 
5 poäng - vattendraget som gynnas är nationellt värdefullt, eller nationellt särskilt 
värdefullt.  
3 poäng - vattendraget som gynnas är regionalt värdefullt eller regionalt särskilt 
värdefullt. 
1 poäng - våtmarken gynnar övriga vattendrag. 
Länsstyrelsen kommer att sätta villkor för på vilket sätt vatten får tas till bevattning 
från våtmarken t.ex. gällande tidpunkt eller till vilket djup vatten får tas. Se även 
Länsstyrelsens bevattningspolicy.  

D. +1, 3 eller 5 poäng: Miljöinvesteringen är innovativ 
Exempel på våtmarker som får poäng under denna punkt är de som har god 
placering och utformning för övrig vattenrening. Exempel på syften kan vara 
minskad brunifiering och rening av miljögifter. 
1 poäng - Åtgärdstypen har tidigare använts i begränsad omfattning i Skåne och 
bedöms ha positiva effekter med hänsyn till miljö och klimat.  
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3 poäng - Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Skåne och bedöms ha positiva 
effekter med hänsyn till miljö och klimat.  
5 poäng - Åtgärdstypen har tidigare inte använts i Sverige och bedöms ha positiva 
effekter med hänsyn till miljö och klimat. 

 Stödnivå 
Länsstyrelsen beräknar stödnivån för varje projekt utifrån bedömd miljönytta.  
Stödnivån baseras på våtmarkens ekosystemtjänster enligt rubrikerna nedan. Det är 
framförallt möjligheten för näringsrening i våtmarken, dess placering i landskapet, 
hur den utformas och nyttan för växter och djur som bestämmer stödnivån. Den 
som söker behöver därför bland annat lämna uppgifter om placering och 
utformning för att Länsstyrelsen ska kunna göra bedömningen. Mer information 
om hur stödnivån beräknas hittar du på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane. 

Näringsrening 
En beräkningsmodell används för att beräkna våtmarkens förväntade avskiljning av 
kväve. Beräkningsmodellen, som baseras på aktuell forskning, bygger på beräknad 
tillförsel av kväve och på den våtmarksyta som bedöms bidra till att avskilja kväve. 
För våtmarker där endast ett delflöde tas in används schabloner för förväntad 
mängd  avskiljt kväve beroende på andelen åkermark i tillrinningsområdet. I 
beräkningen används 20 år som den tid som våtmarken förväntas fungera väl för 
syftet. Beräkningsmodellen ger möjlighet att jämföra projektens 
kostnadseffektivitet och är avsevärt mer precis än de poängbedömningar som kan 
göras med hjälp av urvalskriterierna. Stödnivån för kväverening är 70 kr per renat 
kg kväve. 
 
För projekt som förväntas vara särskilt viktiga för att avskilja fosfor ökar stödnivån.  
Våtmarkens utformning ska vara väl anpassad för rening av fosfor. En 
beräkningsmodell används för att beräkna våtmarkens förväntade avskiljning av 
fosfor. Beräkningsmodellen baseras på aktuell forskning och bygger främst på 
fosforbelastningen i det aktuella området. Utifrån den beräknade 
fosforavskiljningen görs ett påslag på 0-20 procent med utgångspunkt i stödnivån 
för kvävereningsnyttan. För delflöde används schabloner som varierar beroende på 
andelen åkermark i tillrinningsområdet. 

5 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 5 kg fosfor/ha vattenyta 
10 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 10 kg fosfor/ha vattenyta 
15 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 25 kg fosfor/ha vattenyta  
20 procents påslag ges för våtmarker som avskiljer minst 50 kg fosfor/ha vattenyta 
 
Biologisk mångfald 
Värden för biologisk mångfald är svår att beräkna. För att bedöma ansökningarna 
på så lika och rättvist sätt som möjligt kombineras de oviktade poängen från 
urvalskriterierna med schablonvärden från tre olika nivåer, se punkt 1-3 nedan. 
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Syftet med våtmarken bestämmer vilken schablonnivå som används. Schablonerna 
har bestämts utifrån erfarenheter från tidigare landsbygdsprogram. Våtmarker för 
prioriterade arter/naturtyper är särskilt värdefulla och därför används en hög 
schablon som resulterar i den högsta stödnivån. För allmän biologisk mångfald 
(alltså mångfald utöver prioriterade arter/naturtyper) används en lägre schablon, 
som resulterar i en lägre stödnivå som gäller för alla våtmarker, även sådana som 
inte har biologisk mångfald som huvudsyfte. Detta under förutsättning att de 
utformas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. För stora våtmarker, större än 
ca 5 hektar används en hög schablon då de bedöms kunna rymma fler arter och fler 
biotoper. Många arter av t.ex. vadarfåglar kräver även att våtmarken är av en viss 
storlek för att den ska vara aktuell som häckningsmiljö. Stödnivån för våtmarker 
med detta syfte placeras mellan de båda ovan nämnda stödnivåerna.  

Utöver de ovan nämnda stödnivåerna görs ett tillägg för våtmarker som med stor 
säkerhet kommer att hävdas med bete eller slåtter, se punkt 4 nedan. Det görs 
eftersom sådana våtmarker skapar ytterligare nyttor för biologisk mångfald. 

Stödnivån inom den här kategorin kan inte adderas, förutom stödnivån för skötsel 
som kan läggas på de övriga. Stödnivån för våtmarker för hotade naturtyper/arter 
och stora våtmarker kan inte heller kombineras med stödnivån för näringsrening. 
 
1. Prioriterade arter/naturtyper 
 92 000 kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 1A (dvs. max 460 000 kr per hektar vattenyta). Ges inte till 
våtmarker som har huvudsyfte näringsrening. 
 
2. Allmän biologisk mångfald 
16 500 kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 1B (dvs. max 82 500 kr per hektar vattenyta). 
 
 
3. Stora våtmarker 
132 500 kr per hektar vattenyta för våtmarker som får 2 poäng eller fler innan 
viktning under urvalskriterium 1C. Ges inte till våtmarker som har huvudsyfte 
näringsrening. 
 
4. Skötsel 
3 500 kr per hektar vattenyta per poäng innan viktning (max 5p) under 
urvalskriterium 2A (dvs max 17 500 kr per hektar vattenyta) 
 
Rekreation  
Värden för rekreation bedöms utifrån de oviktade poängen från urvalskriterierna, 
kombinerat med ett schablonvärde. Poängen bygger på en våtmarks tillgänglighet 
och/eller de särskilda anpassningar som görs för rekreation. Schablonen bygger på 
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erfarenheter från tidigare landsbygdsprogram. Det framräknade stödbeloppet kan 
ge tillskott till de stödbelopp som motiverats av miljönyttan för näringsrening 
och/eller biologisk mångfald.  Schablonen är 6000 kr per hektar vattenyta för varje 
poäng innan viktning (dock max 5p) under urvalskriterium 5 (dvs. max 30 000 kr 
per hektar vattenyta). Påslaget för rekreation får dock högst vara 10 procent av det 
totala stödbeloppet för åtgärden och högst 200 000 kr (dock begränsas inte det 
faktiska stödgrundande beloppet för rekreation av denna uträkning).  
 
Annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat  
Våtmarker kan även ha andra positiva effekter för miljö och klimat. Här räknas 
flera olika nyttor in, även sådana som inte är kända idag. Det kan t.ex. handla om 
åtgärder mot brunifiering eller rening från miljögifter. De oviktade poängen från 
urvalskriterierna kombineras med ett schablonvärde som ger stödbeloppet.  Det 
framräknade stödbeloppet kan ge tillskott till de stödbelopp som motiverats av 
miljönyttan för näringsrening och/eller biologisk mångfald samt med stödbelopp 
för rekreation. Schablonen är 6000 kr per hektar vattenyta för varje poäng innan 
viktning (dock max 10 p) under urvalskriterium 6 (dvs. max 60 000 kr per hektar 
vattenyta). 

Stödnivå 90 procent 
I projekt där miljönyttan och kostnadseffektiviteten är hög ges stöd för 90 procent 
av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. Det gäller för 
ansökningar där stödnivån enligt de regionala villkoren utgör 90-99 % av 
projektets kostnader. Alla ansökta utgifter ska bedömas som rimliga för att 
godkännas som stödberättigade. 

Stödnivå 100 procent 
I projekt där miljönyttan och kostnadseffektiviteten är mycket hög ges stöd för 100 
procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. Dessa 
våtmarker ska ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Utöver detta 
ska stödnivån enligt de regionala villkoren utgöra 100 % eller mer av projektets 
kostnader. Alla ansökta utgifter ska bedömas som rimliga för att godkännas som 
stödberättigade. 

Stöd beviljas inte till ansökningar där stödnivån enligt de regionala villkoren utgör 
mindre än 90 % av projektets kostnader. Stöd beviljas inte heller till ansökningar 
om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt EU: s förordning om stöd av mindre betydelse14 där 
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär 
att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det 

 
14 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen 
gäller per stödmottagare.  

I Skåne län är högsta stödbelopp 12 miljoner kronor per ansökan. 

Så här väljer Länsstyrelsen att indikativt fördela budgeten till miljöinvesteringar för 
vattenvårdsåtgärder i Skåne:  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 
37,4 procent av budgeten  

 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet 
får 50,2 procent av budgeten 

 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 3,3 procent av budgeten 

 anlägga tvåstegsdiken får 9,1 procent av budgeten. 

Budgeten kan komma att omfördelas under programperioden beroende på 
volymen och kvaliteten på ansökningarna.  

 

7.6 Anlägga tvåstegsdiken (delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 
7.6.1 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. 
Detta är ett stöd till miljöinvestering för att anlägga 
tvåstegsdiken (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc). 
Syftet med att anlägga tvåstegsdiken är att förbättra 
vattenkvaliteten. Huvudsyftet är att minska erosion 
och genom detta minska förluster av fosfor från 
åkermark. 

7.6.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vattnet i 
Skåne är emellertid utsatt för stor påverkan av människan – bland annat från 
jordbruk, skogsbruk och av en stor och växande befolkning. Tillgången och 
kvaliteten på vatten kommer dessutom att påverkas av klimatförändringarna. 

Få av Skånes sjöar och vattendrag och inga av Skånes kustvatten uppnår 
målsättningen om God ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. De vanligast 
förekommande miljöproblemen är övergödning och ”fysisk påverkan” till följd av 
människans avvattning av landskapet, men även ökad brunifiering och förekomst av 
bekämpningsmedel utgör hot mot vattenmiljöerna och vår framtida 
vattenförsörjning. 

Renare sjöar, vattendrag 
och hav! 
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Inom miljöinvesteringen anlägga tvåstegsdiken prioriteras åtgärder för att förstärka 
biologisk mångfald och förbättra vattenkvaliteten genom minskad belastning av 
växtnäringsämnen, men hänsyn tas också till positiva effekter för miljö och klimat, 
samt till ökade rekreationsmöjligheter som åtgärden kan bidra med.  

7.6.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Beslutsomgångar tillämpas inte. Inom detta insatsområde räknar vi med 
ansökningar om mer pengar än vad som ryms i budgeten. Anläggning av 
tvåstegsdiken kan kräva prövning i mark- och miljödomstolen – en process som 
kan ta flera år. Olika moment inom åtgärden har dessutom olika tidpunkter på året 
då det är lämpligt att genomföra på olika platser. Att tillämpa beslutsomgångar 
skulle förlänga tiden för beslut och försena genomförandet av insatser. För att 
undvika denna typ av förseningar och säkerställa att vi får så hög miljönytta som 
möjligt i varje projekt tillämpar vi därför inte beslutsomgångar. Vi fattar istället 
beslut löpande under hela programperioden. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3. 

När pengarna är slut i länsstyrelsens budget kan efterkommande ansökningar att 
hanteras via avrop från Jordbruksverket. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 150 poäng, samt att ansökningarna måste 
uppfylla villkoren för stödnivå 100 repspektive 90 procent, se rubriken Stödnivå. 

Poängen i de regionala urvalskriterierna, villkoren för stödnivåerna tillsammans 
med begränsningen av stödet till 1 000 kronor per löpmeter godkänt tvåstegsdike 
gör tillsammans att endast projekt med hög nytta och god kostnadseffektivitet kan 
få stöd. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval av ansökningar i den löpande 
handläggningen. 

7.6.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 
 
Regionala urvalskriterier 

Regionala kriterier Poängsättning Viktning  
1.Miljöinvesteringens 
placering   

 

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god 
status 

 
2 poäng: Måttlig status 
3poäng: Otillfredsställande status  
4 poäng: Dålig status  

 

30 
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2. Genomförande av 
miljöinvesteringen  

5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket 
effektivt sätt 
3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt 
sätt 

30 

3. 
Miljöinvesteringens 
placering och 
utformning bidrar till 
att förbättra 
vattenkvaliteten  

 

2 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 
procent av åker 
3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 80 
procent av åker 
+2 poäng: Dikessträckan är >0,5 km 
+1 poäng: Bredden på terrassen är >5 gånger fårans 
bredd    

 

30 

4. Miljöinvesteringen 
bidrar till annan 
positiv effekt med 
hänsyn till miljö och 
klimat. 

+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande 
översvämningar 
+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk 
mångfald på ett sätt som det inte gjorde tidigare 
+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och 
samverkan 
+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig 

10 

Summa viktning  100 

 

7.6.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringens placering   
Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst som är klassad 
sämre än god status. 

2 poäng: Måttlig status 
3poäng: Otillfredsställande status  
4 poäng: Dålig status  
Tvåstegsdiket placeras så att det kan bidra till att förbättra status i en 
vattenförekomst som har klassningen måttlig (2 poäng), otillfredsställande (3 
poäng), eller dålig (4 poäng). Det är i första hand fysikalisk-kemiska, 
hydromorfologiska och biologiska faktorer som kopplar till miljöproblemet 
övergödning eller fysisk påverkan som ska bedömas. Vattenförekomster med 
förhöjda halter av fosfor som ska prioriteras. 

2. Genomförande av miljöinvesteringen 

5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt 
5 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett mycket effektivt sätt. 
Massorna avyttras i närheten av diket eller hämtas gratis till annan verksamhet. 
Dikets utformning innebär att så lite massor som möjligt skapas och dessa kan 
hanteras på ett effektivt sätt. 

3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt  
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3 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett effektivt sätt. Massorna 
avyttras i dikets närhet eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets utformning 
innebär att massorna kan hanteras på ett effektivt sätt. 

3. Miljöinvesteringens placering och utformning bidrar till att 
förbättra vattenkvaliteten 

2 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 procent av åker 
3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 80 procent av åker 
2-3 poäng tilldelas beroende på andelen åkermark i avrinningsområdet bestämt 
genom kartunderlag. Mer än 60 procent ger 2p och mer än 80 procent ger 3p. 

+2 poäng: Dikessträckan är längre än 0,5 km 
Ytterligare 2 poäng ges om dikessträckan som ska göras om till tvåstegsdike är 
minst 0, 5 km lång. Det måste finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet 
för att få detta poäng. 

+1 poäng: Bredden på terrassen är mer än 5 gånger så bred som fåran 
Ytterligare 1 poäng ges om bredden på terrassen är mer än 5 gånger så bred som 
fåran. Det måste finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta 
poäng. 

4. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till 
miljö och klimat 

+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande översvämningar 
Två poäng tilldelas poäng om det finns problem med återkommande 
översvämningar i området. Översvämningarna ska vara dokumenterade genom 
t.ex. foto. Tänk på att åtgärder för att minska översvämning kan kräva dispens och 
tillstånd för markavvattning. 

+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald på ett sätt 
som det inte gjorde tidigare 
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket förväntas fungera som spridningskorridor eller 
förbättra livssituationen för utpekade arter. Poäng ges också om aktiva åtgärder för 
biologisk mångfald görs, t.ex. fiskevårdsåtgärder eller biotopvård som sådd av 
insektsfrämjande växter.  

+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan 
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket är en del av flera åtgärder i samma område för 
att förbättra status i en vattenförekomst, det är en del i en helhetslösning eller ett 
samverkansprojekt. Åtgärder i kombination kan t.ex. vara våtmarker, 
sedimentationsfällor, krökar, trädplanteringar etc. 

+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig 
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En poäng tilldelas om investeringen genomförs i närheten av en tätort eller ett 
vandringsstråk, är del i informationssatsning eller ska användas som visningsobjekt.  

7.6.5 Stödnivå 
I Skåne län har vi stödnivåer på 100 och 90 procent av stödberättigande utgifter. 50 
procents stöd tillämpas inte eftersom vi räknar med att få in fler projekt än vi kan 
bevilja för stödnivåerna 90 och 100 procent under stödperioden. Utifrån tidigare 
erfarenhet vet vi också att projekt med lägre stödnivå ofta har lägre kvalitet och 
miljönytta i förhållande till en hög andel administration. Kriterierna för 
stödnivåerna framgår av texten nedan. 

I Skåne län är högsta stödbelopp 6 000 000 kr  per ansökan. Stöd beviljas inte till 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. För 
tvåstegsdiken är stödet begränsat till 1 000 kronor per löpmeter godkänt 
tvåstegsdike (se kriterier nedan). Alla ansökta kostnader ska bedömas som rimliga 
för att godkännas som stödberättigade. 

Kriterier för stödnivå 90 procent  
- Uppnå minst 150 poäng för de regionala urvalskriterierna. 
- Terrassernas totala bredd är i genomsnitt minst två gånger fårans bredd (avser 
fårans naturliga bredd).  
- Tvåstegsdike görs på en minst 150 meter lång sträcka (behöver inte vara 
sammanhängande).  
- Befintlig fåra breddas inte aktivt (avser fåran under terrassens nivå). 
- Tillrinningsområdets storlek är större 300 hektar i tvåstegsdikets startpunkt.  
- Terrasserna anläggs på en sådan nivå så att de översvämmas vid åtminstone 
medelhögvattenföring (MHQ, medelvärdet av varje års högsta dygnsvattenföring), 
men gärna oftare.  
- Terrasserna anläggs på en nivå som är högre än vattennivån vid 
medelvattenföringen (MQ, medelvärdet av varje års medelvattenföring). 

För 100 procent ersättning ska dessutom nedanstående kriterier vara uppfyllda. 

 

Kriterier för stödnivå 100 procent  
- Uppnå minst 200 poäng för de regionala urvalskriterierna. 
- Tvåstegsdike görs på en minst 200 meter lång sträcka (behöver inte vara 
sammanhängande).  
- Placeras inom nitratkänsligt område. 
- Koppling finns till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. 

Stödbeloppet begränsas enligt förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 
betydelse där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
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Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Miljöinvesteringar och fördelning av budget  
Så här väljer Länsstyrelsen Skåne att indikativt fördela budgeten till förbättrad 
vattenkvalitet och biologisk mångfald:  
 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 37,4  

procent av budget  
 anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 

50,2 procent av budget  
 miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 3,3  procent av budget  
 anlägga tvåstegsdiken får 9,1  procent av budget. 
Budgeten kan komma att omfördelas under programperioden beroende på 
volymen och kvaliteten på ansökningarna. 
 

7.7 Reglerbar dränering (delåtgärd 4.4 fokusområde 4abc) 
Reglerbar dränering går att söka i nitratkänsliga områden i följande län:  
Kalmar, Västra Götalands län, Värmland, Halland, Skåne, Blekinge, Jönköping, 
Östergötland, Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Dalarna och 
Stockholm. 

7.7.1  Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Detta är ett stöd till miljöinvestering för 
reglerbar dränering (delåtgärd 4.4  och 
fokusområde 4abc). Syftet med reglerbar dränering 
är att öka retention av kväve på åkermark och därmed 
minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav samt att medverka till en bättre 
vattenhushållning under torra förhållanden.  

7.7.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vattnet i 
Skåne är emellertid utsatt för stor påverkan av människan – bland annat från 
jordbruk, skogsbruk och av en stor och växande befolkning. Tillgången och 
kvaliteten på vatten kommer dessutom att påverkas av klimatförändringarna. 

Få av Skånes sjöar och vattendrag och inga av Skånes kustvatten uppnår 
målsättningen om God ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. De vanligast 
förekommande miljöproblemen är övergödning och ”fysisk påverkan” till följd av 
människans avvattning av landskapet, men även ökad brunifiering och förekomst av 
bekämpningsmedel utgör hot mot vattenmiljöerna och vår framtida 
vattenförsörjning. 

Renare sjöar, vattendrag 
och hav! 
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Inom miljöinvesteringen till att anlägga reglerbar dränering prioriteras åtgärder för 
att förbättra vattenkvaliteten genom minskad belastning av växtnäringsämnen och 
till andra positiva effekter med hänsyn till miljö och klimat.  

7.7.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
I det här insatsområdet räknar Länsstyrelsen med ett relativt lågt söktryck och 
därför kommer ansökningar att beslutas löpande. Att tillämpa beslutsomgångar 
skulle förlänga tiden för beslut och försena genomförandet av investeringar. 
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med 
kortare handläggningstider. Läs mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3.  

Minimipoängen för detta insatsområde är 150 poäng. 

Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. 

7.7.4 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 4.4  och fokusområde 4abc) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 

Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionala urvalskriterier 

Regionala kriterier Poängsättning Viktning  

1.Miljöinvesteringens 
placering är lämplig 

 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar 
dränering 
1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord 
+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig 
eller dålig ekologisk status 

50 

2. Förutsättningarna 
för 
miljöinvesteringen 
leder till bättre 
resultat 

1-4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering 
installeras 
+1 poäng: Åkermarkens yta är större än 10 ha 
+1 poäng: Det kommer finnas möjlighet till 
underbevattning 
+1 poäng: Ska användas som visningsobjekt 

50 

Summa viktning  100 
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7.7.4.1 Bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringens placering   

+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig eller dålig ekologisk 
status 
Reglerbar dränering är mest lämplig på genomsläppliga jordar. 
Tre poäng ges om jordarten är sand eller grövre. 
Två poäng ges om jordarten är silt. 
En poäng ges om jordarten är gyttjig lera eller lergyttja. 

En poäng ges också om investeringen sker på annan plats som länsstyrelsen tycker 
är lämplig. Det kan i undantagsfall finnas jordar som är mycket lämpliga för 
reglerbar dränering men som inte faller in under någon av kategorierna ovan. 

1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på sulfidjord 
En poäng ges om miljöinvesteringen är placerad på sulfidjord. Reglerbar dränering 
på sulfidjordar leder till en minskning av metaller till recipienten. 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 
 En till tre poäng ges om miljöinvesteringen installeras i ett avrinningsområde med 
vattenförekomster som har klassningen måttlig, otillfredsställande eller dålig enligt 
Vattendirektivet.  

2. Förutsättningarna för miljöinvesteringen leder till bättre resultat 

1-4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras 
Lutningen ska vara så liten som möjligt, rekommendationen är max 2 procent. För 
att få 4 poäng krävs en lutning på mindre än 1 procent. En lutning mellan 1 och 2 
procent ger 1 poäng.  

+1 poäng: Åkermarkens yta är större än 10 ha 
En poäng ges om åkermarken där installering görs är större än 10 hektar. 

+1 poäng: Det kommer finnas möjlighet till underbevattning 
En poäng ges om lantbrukaren kommer kunna använda systemet för 
underbevattning. 

+1 poäng: Ska användas som visningsobjekt 
 En poäng ges om objektet ska användas som visningsobjekt. 

7.7.5 Stödbelopp 
Den som söker stöd för att anlägga reglerbar dränering får 8 000 kronor per brunn 
om stödet blir beviljat.  
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Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 8 000 kronor. 
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8. (Åtgärd 6) Jordbruks- och affärsutveckling 
Under den här rubriken finns dels startstöd för företagare inom jordbruks-, 
trädgårds- och rennäringarna, dels investeringsstöd som riktar sig till annan 
verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skog. 

Förutom länsstyrelsen handlägger Sametinget startstöd riktat till rennäring, samt 
investeringsstöd till förnybar energi samt för att skapa nya jobb. Sametinget har 
egen handlingsplan. 

 

 Startstöd (delåtgärd 6.1 fokusområde 2b) 
 Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Startstödet till unga ska underlätta för 
yngre personer att starta eller ta över ett jordbruks-, 
rennärings- och trädgårdsföretag (delåtgärd 6.1, 
fokusområde 2b).  

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Skåne är en expansiv region och har Sveriges bästa åkermark. Markintressena och 
den höga avkastningen ger höga markpriser, som försvårar ägarbyten. Av Skånes 
jordbruksföretagare (bland företag som drivs i enskild firma) är 30 % över 65 år, 
och drygt 70 % är över 50 år. Samtidigt är endast 5 % under 35 år vilket kan 
jämföras med år 2000 då nästan 8,5 % var under 35 år (Jordbruksstatistisk årsbok, 
2017). Alltså står lantbruket inför stora generationsskiften. Det är fortfarande 
vanligare att män tar över gården. För ett livskraftigt skånskt jordbruk krävs att nya 
unga lantbrukare tar över gårdarna, såväl kvinnor som män. 

Mot denna bakgrund prioriterar Skåne nystartade jordbruks- och 
trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och 
bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera 
de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
De ansökningar som inkommer beslutas löpande fram tills länsstyrelsens budget är 
slut. Läs mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3.  

När pengarna är slut i länsstyrelsens budget kommer ansökningarna att få ligga kvar 
i systemet i väntan på eventuellt beslut om nya medel. 

För bifall krävs antingen totalt minst 400 poäng för både regionala och nationella 
urvalskriterierna varav minst 200 poäng för de nationella urvalskriterierna och 
minst 100 poäng för de regionala urvalskriterierna eller minst 450 poäng för de 

Fler unga företagare inom 
jordbruks- och 

trädgårdsnäringarna! 
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nationella urvalskriterierna. På detta sätt säkerställer vi ett bra urval och en god 
måluppfyllelse av ansökningar trots ett begränsat antal ansökningar. 

Information om handläggning kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.1, fokusområde 2b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

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

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål 
+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning 
+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete 
+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion 

10 

2. Etableringen bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation) 

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion/produkter eller 
tjänster 
+2 poäng: Sökanden använder sig av nya arbetsmetoder 
+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion  

20 

3. Den som söker har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet att driva 
företaget 

+3 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning i jordbruk 
som går utöver minimikraven i stödvillkoren 
+2 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning från 
verksamhet utanför jordbruket som är användbar i företaget 
+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller 
internationell utbildning eller praktik 
+ 1 poäng: Den som söker stöd har arbetat i minst 2 år med 
marknadsmässig lön på föräldragården 

40 

4. Sökanden är i behov 
av stöd för att 
underlätta starten som 
företagare 

 

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från 
företaget, det vill säga ingen inkomst av tjänst utanför företaget 
+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon 
pågående produktion 
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och 
utökar verksamhet 
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och 
livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst 1 720 timmar 
per år 

30 

Summa viktning  100 

 

Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 
1. Etableringen bidrar till 

att uppfylla nationella 
miljö- och klimatmål 

+2 poäng: Planerad drift avser  ekologisk produktion eller drift 
som är under omläggning 
+3 poäng: Stödet bidrar till öppethållande av betesmarker 
 

20 
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2. Den som söker stöd har 
kunskap, kompetens och 
genomförande-kapacitet 
för investeringen 

1-4 poäng: Sökanden har arbetslivserfarenhet inom jordbruk. 
+1 poäng: Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk 
eller trädgård 
+1 poäng: Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk 
erfarenhet 
(maximalt 5 poäng för kriteriet) 

30 

3. Stödet bidrar till en 
positiv 
landsbygdsutveckling 

+2 poäng: Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för 
att kunna utveckla sitt företag 
+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion 
+2 poäng: Stödet bidrar till att gynna länets prioriterade 
produktionsinriktningar 
 (maximalt 5 poäng för kriteriet) 

30 

4. Etableringen bidrar till 
att förbättra 
sysselsättningen 

1-5 poäng: Stödet bidrar till ökad sysselsättning 20 

Summa viktning  100 
 

 Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 
1. Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
Ansökningar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. När det 
gäller startstöd är det hur själva etableringen påverkar miljö-, klimat och arbete och 
produktionssätt som bedöms. 

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst 1 nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst 1 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. 

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning 
En poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan 
och omfatta den aktuella verksamheten. 

+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete 
En poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året. Exempel på 
strukturerat miljökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn; www.miljohusesyn.nu  

+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion 
En poäng ges för ekologisk produktion som skall omfatta företagets alla relevanta 
produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren.  
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2. Etableringen bidrar till att införa av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder det vill säga innovation 
En nyetablering kan ofta innebära en positiv utveckling för orten. Därför kan 
etableringen indirekt bidra mer till landsbygdsutveckling än själva etableringen. 

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion, produkter eller tjänster 
Tre 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.  

+2 poäng: Sökanden använder sig av nya arbetsmetoder 
Två 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. 

+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion 
Två poäng ges om den sökanden tjänar 140 kr/tim eller mer på 
primärproduktionen. Beräkningen görs innan avdrag för skatt och 
arbetsgivaravgifter.  

3. Den som söker har kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet att driva företaget 
Ansökningar där den som söker stöd har kompetens för att klara av att driva och 
utveckla sitt företag prioriteras.  

+3 poäng: Sökanden har praktisk utbildning i jordbruk som går utöver 
minimikraven i stödvillkoren 
Tre 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. 

+2 poäng: Sökanden har praktisk utbildning från verksamhet utanför 
jordbruket som är användbar i företaget 
Två 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. 
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+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller internationell 
utbildning eller praktik 
Poäng ges om sökande har eftergymnasial utbildning inom jordbruks- eller 
trädgårdsnäringen eller har dokumenterad internationell praktisk- eller teoretisk 
erfarenhet inom jordbruk eller trädgård om minst 6 månader. 

+ 1 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.  

4. Sökanden är i behov av stöd för att underlätta starten som företagare 
Sökanden som saknar möjlighet till alternativ inkomstkälla och när det tar tid innan 
verksamheten ger intäkter är i större behov av stöd och bör prioriteras.  

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från företaget, det 
vill säga ingen inkomst av tjänst utanför företaget 
Två poäng ges till de som inte har någon inkomst utöver det egna företagets 
avkastning. Även inkomst från F-skattjänster som ligger helt utanför jordbruks-, 
trädgårds- eller rennäring bör betraktas som inkomst av tjänst om det inte bara 
handlar om enstaka uppdrag och intäkterna högst uppgår till 10 % av företagets 
totala omsättning. 

+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon pågående 
produktion 
Två 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. 

+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar 
verksamhet 
En 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. 

+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och 
livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst 1 720 timmar per år 
En 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 skall avse minst 860 timmar per år.  
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Regionala bedömningsgrunder 

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

+2 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion eller drift som är under 
omläggning 
2 poäng ges om planerad drift visar på certifierad ekologisk produktion eller om 
driften är under omställning till certifierad ekologisk produktion i hela företaget. 

+3 poäng: Stödet bidrar till öppethållande av betesmarker 
3 poäng ges om planerad drift visar på hållande av betesdjur med minst 60 
djurenheter (EU) i besättningen. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet för investeringen 
1-4 poäng: Sökanden har arbetslivserfarenhet inom jordbruk 
1 poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år (motsvarande heltid) inom 
jordbruk/trädgård efter 18 års ålder. 

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

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

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

 +1 poäng: Sökanden har högskoleutbildning inom jordbruk eller trädgård. 
1 poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jord- och 
trädgårdsnäringen 

+1 poäng: Sökanden har internationell praktisk eller teoretisk erfarenhet. 
1 poäng ges om sökande har dokumenterad internationell praktisk- eller teoretisk 
erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader (motsvarande heltid). 

4. Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling 

+2 poäng: Stödet gynnar sökanden som är i behov av stöd för att kunna 
utveckla sitt företag 
2 poäng ges om sökande inte har någon anställning vid sidan om sitt företagande 
från beslutstillfället. 

+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion 
2 poäng ges om sökande tjänar 140 kr/tim eller mer (före skatt och sociala 
avgifter) på primärproduktionen. 
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+2 poäng: Stödet bidrar till att gynna länets prioriterade 
produktionsinriktningar 
2 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 

5. Etableringen bidrar till att förbättra sysselsättning 

1-5 poäng: Stödet bidrar till ökad sysselsättning 
1 poäng ges om sökandes företag har en primärproduktion som uppgår till 1290 
timmar per år vid affärsplanens slutmål. 
 
3 poäng ges om sökandes företag har en primärproduktion som uppgår till 1720 
timmar per år vid affärsplanens slutmål. 
 
5 poäng ges om sökandes företag har en primärproduktion som uppgår till 3440 
timmar per år vid affärsplanens slutmål. 

 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. Budgeten är begränsad och för att få bästa möjliga 
måluppfyllelse vill vi fördela stödet på så många företag som möjligt. 

 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. Sökande har inte tillräckligt 
betydande inflytande om han/hon äger mindre än 25 procent av företaget. 
Vid etablering av flera unga bör det säkerställas att inflytandet över 
företaget är reellt. Bedömning 25 % utgår från definitionen om 
partnerföretag. Under 25 % anses man inte vara en partner i företaget. 

 Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 
100 kr/tim före skatt och sociala avgifter i sin primärproduktion.  
Länsstyrelsen Skåne vill prioritera företag som är ekonomiskt bärkraftiga 
vid affärsplanens slutmål. 

 Om sökande även har annan verksamhet utöver primärproduktion och 
omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört 
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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 vid bedömning av denna prioritering. 
Intern omsättning av egna jordbruksprodukter kan räknas som omsättning 
inom primärproduktion om belopp kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. 
Prioriteringen är att sökande ska ha fokus på att utveckla en lönsam 
primärproduktion. Sökande som fokuserar på sin primärproduktion, 
framför annan verksamhet, bedöms styra mer mot målet med åtgärden 
jämfört med dem som även har annan verksamhet. 

 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. Även 
undantag för de ansökningar som inkommer mindre än 9 månader före sista 
dag för myndigheten att besluta om stöd. Dessa skall ha 860 timmar innan 
beslut om stöd kan tas.  

 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.  

 Stödbelopp   
Startstödet är totalt på 250 000 kronor. Beloppet kommer att betalas ut vid två 
tillfällen, den första utbetalningen är på 150 000 kronor och sker i samband med 
beslut om stöd. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast 45 
månader efter beslutet om stöd.  

 

 Investeringsstöd till förnybar energi  
(delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Investeringsstödet är till för att 
främja tillgång till och användningen av 
förnybar energi, samt öka användningen av 
avfalls-, rest- och biprodukter till energi. Det 
kan till exempel vara teknik, utrustning och 
anläggningar för produktion av förnybar energi samt förädling av energiråvara. 
(delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc) 

Mer förnybar energi och fler 
energieffektiva företag som 

påverkar klimatet positivt och 
klarar ett förändrat klimat. 
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 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till att Skånes energibehov 
tillgodoses med en långsiktig hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill 
prioritera företag som går från fossila bränslen till förnyelsebar energi, företag som 
vill satsa på ny teknik för företaget och företag som producerar bioenergi till 
försäljning. Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att 
samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer. 

Om vårt utsläpp av växthusgaser ska minska, måste en allt större andel av energin 
vi använder och producerar komma från förnybara energikällor som t.ex. 
biobränsle. Förnybar energi kan även vara positivt ur försörjningssynpunkt. Den 
ger lokala jobb och minskar länets energiberoende. För mer lokalproducerad 
energi krävs bättre och smartare distributionsnät med lagring av överskottsenergi, 
som möjliggör utjämning av produktions- och förbrukningstoppar. Genom ökad 
samverkan och utveckling av tekniska och ekonomiska lösningar kan användande av 
lokalproducerad förnybar energi göras möjlig. 

Skåne har en stor utvecklingspotential inom produktion av förnyelsebar energi. Här 
finns många restprodukter från lantbruket och livsmedelsindustrin. Det finns även 
en stor mängd åkergrödor, skog och energiskog vars råvaror kan förädlas till 
bränsle.  

Klimatförändringarna kräver ny klok energiförsörjning men också sparsam 
användning. Detta är inte bara ett problem utan också en stor möjlighet för 
landsbygdsföretagande. Det finns en stor potential för produktion av förnyelsebar 
energi. Energieffektivisering av livsmedelskedjan är viktig. Det finns mycket att 
göra, både genom relativt enkla insatser men också via större mer utmanande 
uppgifter.  

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Från 2021 kommer Länsstyrelsen att endast tillämpa utlysningar inom det aktuella 
insatsområdet. En utlysning är en typ av beslutsomgång med särskild avgränsning. 
Utlysningens avgränsning utgår ifrån de regionala prioriteringarna och beslutas i 
samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen avser inte att 
genomföra någon utlysning under 2021. Läs mer om utlysningar under avsnitt 
4.3.2. 

De ansökningar som inkom innan 2021 att beslutas löpande fram tills länsstyrelsens 
budget är slut. Läs mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3. När pengarna är 
slut i länsstyrelsens budget kommer ansökningarna att få ligga kvar i systemet i 
väntan på eventuellt beslut om nya medel. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 320 poäng. 
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Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

 Bedömningsgrunder 

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

3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av förnybar energi 
Poängen ges till investeringar som bidrar till ökad användning av förnybar energi. 
Det kan handla om investeringar som underlättar användningen av förnybar energi, 
även om de inte direkt bidrar till en ökad produktion, exempelvis pannrum, 
laddningsstationer för el- eller gasdrivna fordon, lagerbyggnader för flis och 
värmekulvertar. Det kan också handla om investeringar som bidrar till en ökad 
produktion av förnybar energi, för egen förbrukning eller avsalu. Exempel på 
sådana är investeringar är vindkraft, vattenkraft, solenergi, jord- och bergvärme 
eller bioenergi. (Investeringar kopplade till odling av energiskog hanteras inom 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla 
specifika miljö- och 
klimatmål 

3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av 
förnybar energi 
+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil 
energi 

40 

2. Insatsen bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation) 

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget  
+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 
+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning 
+ 3 poäng: Bi- eller restprodukter används  

10 

3. Sökanden har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

+1 poäng: Den som söker stöd 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 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

+1-2 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion av 
förnybar energi eller omställning från fossil till förnybar energi 
+1 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 

30 
 

Summa viktning  100 
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fokusområde 4.1 5c och investeringar som gynnar produktionen och/eller 
användningen av biogas producerad av stallgödsel inom fokusområde 5d). Det kan 
också handla om investeringar som ingår som en del i en biobränslekedja, 
exempelvis flismaskiner, teknik för pelletstillverkning och salixskördare. 
Observera att enbart företag med jordbruk, trädgårdsodling, eller rennäring kan få 
stöd för produktion av förnybar energi för eget bruk. 

+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi 
Poängen ges till investeringar som ger en faktisk direkt minskning av användningen 
av fossila bränslen. Investeringen ska ge en slutprodukt i form av en energibärare 
(exempelvis värme, el, drivmedel eller pellets) som kan användas av företaget eller 
säljas till annan användare.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga som 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 produkter.  

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget 
En poäng ges om investeringen är helt ny för företaget 

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 
Två poäng ges till investeringar som är nya inom aktuell bransch eller i exempelvis 
länet.  

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning 
Två poäng ges om investeringen förväntas göra att fler gör motsvarande 
investeringar.  

+3 poäng: Bi- eller restprodukter används  
Tre poäng ges om bi-eller restprodukter används i syfte att öka användningen av bi-
och restprodukter för energiändamål.  

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

3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 
som krävs för att genomföra investeringen 

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

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad 
verksamhet som anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den 
investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor 
att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 

+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.  

4.  Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

+1-2 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion av förnybar 
energi eller omställning från fossil till förnybar energi 
1 poäng ges till ansökningar där minst 75 % av företagets totala energianvändning, 
exklusive drivmedel till fordon, kommer från förnyelsebara energikällor efter 
investering. 

1 poäng ges till ansökningar där ny produktion av bioenergi motsvarar minst 
500 000 kwh per år för eget behov och/eller försäljning (ej bioenergiråvara). 

+1 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen maximalt kostar 6 kronor per årlig 
producerad kWh vid full effekt (ej bioenergiråvara). 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen bidrar till nytt skriftligt 
samverkansavtal och/eller gemensamt företag bildas (där sökande har betydande 
inflytande) med extern aktör. 

+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
1 Poäng ges till ansökningar där investeringen är ny för företaget. 
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 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Investering i produktion av förnybar energi som ersätter fossila bränsle 
mindre än motsvarande 10 kbm olja. Länsstyrelsen Skåne vill prioritera 
större satsningar som är mer kostnadseffektiva i förhållande till den vunna 
miljönyttan. 

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Stödnivå 
I Skåne län är högsta stödbelopp 1 000 000 kr per stödmottagare.  

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kr kommer inte att beviljas. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse15. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär 
att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det 
vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen 
gäller per stödmottagare. 

 

 
15 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 Investeringsstöd till gödselbaserad biogas (delåtgärd 6.4 
fokusområde 5d) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela 
EU. Investeringsstödet är till för att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att investera i anläggningar för 
produktion av biogas, vilket exempelvis kan inkludera 
biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och 
rörledningar (delåtgärd 6.4 fokusområde 5d). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Skåne har en stor potential för biogas. Regionen är tätbefolkad, kunskapen om 
biogas är stor och erfarenhet finns. Länets djurhållning ger råvara för biogas i form 
av gödsel. Rötningen gör gödseln till ett bättre gödningsmedel eftersom kvävet blir 
mer tillgängligt för växterna. Stora mängder råvaror till biogas finns också i form av 
restprodukter från livsmedelsindustrin. Än så länge är infrastruktur för biogas 
bristande. Biogasanläggningar är dessutom en stor investering. Både stöd för 
investering och produktion behövs. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
För detta stöd hanteras ärendena löpande eftersom Länsstyrelsen räknar med ett 
relativt lågt söktryck. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut 
och försena genomförandet av etableringar. Löpande hantering av ansökningar 
bidrar till en effektivare handläggning med kortare handläggningstider. Budgeten är 
nationell och avropas från Jordbruksverket. För bifall krävs minst 200 poäng av de 
nationella urvalskriterierna. 

Information om handläggning och beslut om stöd kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 5d) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 

 

 

 

 
Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

Minskat utsläpp av 
växthusgaser och 

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

2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller 
användningen av biogas 
+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med 
metoder som syftar till att minska möjliga metanläckage från 
anläggningen 
+2 poäng: Det finns avsättning för den rötrest som produceras. 
+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till 
fordonsgas 

40 

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 
spridas mer 
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 

10 

3. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt 
kompetens för att genomföra investeringen 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 
målbild 
+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

20 

4. Investeringen bidrar 
till att förbättra 
företagets 
konkurrenskraft 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är 
positivt 

30 

Summa viktning  100 

 
Regionala urvalskriterier 
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala 
urvalskriterier. 

 Bedömningsgrunder 
 

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

2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av 
biogas 
Poängen ges till biogasanläggningar som rötar gödsel men också andra investeringar 
som gynnar produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare 
ansöker om investeringsstöd för rötrestlager för eget bruk hanteras ansökan i 4.1 
5d, men om rötrestlagret ingår som en del av en större ansökan hanteras det inom 
detta fokusområde. Poängen ges också till investeringar som ökar användningen av 
biogas. Det kan exempelvis vara rörledningar, uppgraderingar till fordonsgas och 
tankstationer för biogas.  
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+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att minska 
möjliga metanläckage från anläggningen 
Poängen ges till investeringar där särskilda åtgärder vidtagits för att minska risken 
för läckage av metan. Det kan exempelvis handla om gastät rötrestlagring eller en 
efterrötkammare. En åtgärd kan också handla om rutiner och kontrollprogram för 
regelbunden läcksökning och service av anläggningens olika delar enligt 
gödselgasstödets krav. Extrapoängen ges enbart till utrustning som inte krävs för 
miljötillstånd.  

+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning som syftar till att rötresten 
ska bearbetas för återföring till åker 
Poängen ges till investeringar där det är uppenbart att rötresten kommer till 
användning antingen i det egna företaget eller i andra företag. Det kan vara 
gårdsanläggningar där man även bedriver växtodling eller anläggningar som tar 
emot gödsel från djurgårdar som sedan tar tillbaka rötrest för användning i 
växtodling. Det kan även handla om förädling av rötresten för försäljning eller 
transport till mindre djurtäta regioner. 

+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till fordonsgas 
Poängen ges till biogasanläggningar som också uppgraderar biogasen till fordonsgas. 
Poängen ges också till investeringar som syftar till att uppgradera biogasen i 
befintliga biogasanläggningar.  

Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman 
här kan bli högre.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som 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 behöver spridas mer 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till 
att införa nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Investeringar som visar på 
nya bra sätt att ta tillvara bioenergi får poängen. Ansökan bedöms utifrån aktuell 
kunskap inom området, utifrån hur investeringen förväntas bidra med positiva 
effekter och utifrån innovationens behov av att spridas.  

4 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning och är bland de 
första inom branschen 
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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 en testanläggning för en 
ny produkt, process, teknik eller metod.  

3. Den som söker stöd har den kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet som krävs för att genomföra investeringen 

+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för 
att genomföra investeringen 
Tre 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, själv, via anställd eller inköpt kompetens.  

+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.  

+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
Tre poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller 
verkar organisationsöverskridande. 

4. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är positivt 
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan och räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges 
fem poäng. Det stöd som avses är investeringsstödet för insatsområdet. Eventuellt 
gödselgasstöd tas inte med i beräkningen. 

 Stödnivå  
Högsta stödbelopp är 40 miljoner kronor.  

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.  

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp.   

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kronor kommer inte att 
beviljas. 
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 Investeringsstöd för att skapa nya jobb (delåtgärd 6.4 
fokusområde 6a) 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Investeringsstödet till annan verksamhet än 
jordbruk, trädgård, rennäring och skog för att skapa 
nya jobb är till för att främja diversifiering och främja 
skapandet och utveckling av småföretag för att få fler 
arbetstillfällen på landsbygden (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a).  

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Länsstyrelsen Skåne prioriterar företag som har sin 
verksamhet inom prioriterat område (se rött område på 
karta). Vi vill även prioritera investeringar som bidrar 
till att företag kan bli lönsamma på lång sikt och därmed 
kan bevara och skapa arbetstillfällen på landsbygden.  

Småföretagande på landsbygden ger många möjlighet att 
arbeta och bo i samma bygd. Genom att man tar tillvara 
på miljön och de resurser som finns på landsbygden kan 
företagsutvecklingen främjas och ge ett mervärde för hela samhället. Exempelvis 
har Skånes landsbygd, med sin varierande natur och rika kulturarv, en stor 
dragningskraft på turister, både från Sverige och från övriga världen. Turism och 
upplevelser har stor potential att utvecklas i Skåne. Många av landsbygdsföretagen i 
dessa branscher drivs av kvinnor. 

För en livskraftig landsbygd måste vi tänka nytt och inte fastna i gamla hjulspår. 
Utveckling kräver innovationskraft och framåtanda. Till exempel har sociala 
innovationer och kollektiva lösningar stor potential på landsbygden, t.ex. för att 
lösa brister på service och kollektivtrafik. Genom nytänkande inom de gröna 
näringarna kan traditionella material och råvaror användas på nya sätt och skapa nya 
produkter. Landsbygdens resurser kan då användas till hela sin potential. Genom 
att ha många ben att stå på blir vi inte lika sårbara för förändringar i konjunktur och 
klimat. Ökad diversifiering av landsbygdsföretag skapar tillväxt och arbetstillfällen. 

För att klara framtidens utmaningar, öka sysselsättningen och stärka tillväxten på 
landsbygden behöver Skåne stärka entreprenörskapet i länet. Åldersstrukturen i 
landsbygdsföretagen visar behov på stimulans av generationsskifte. Generellt krävs 
fler entreprenörer. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Den tilldelade budgeten för förlängningsåren 2021-2022 kommer att avsättas till 
ärenden som är inkomna innan den 9 april 2020. 

Breddat företagande 
ger arbetstillfällen på 

landsbygden. 
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Ansökningar som inkom innan 2018 kommer att handläggas löpande. Ansökningar 
som har kommit in under åren 2018-2020 kommer att poängsättas och jämföras 
med varandra. De ansökningar som har högst poäng och har uppnått minimipoäng 
beslutas löpande. 

Ansökningar som kommit in från och med den 1 januari 2021 kommer att 
handläggas löpande tills ytterligare tilldelad budget är slut. 

Läs mer om löpande beslut under avsnitt 4.3.3. Ärenden som inte budgeten räcker 
till kommer att avslås. 

Länsstyrelsen Skåne kommer att handlägga ansökningar i den ordning de blir 
kompletta. Ansökan betraktas som komplett när alla uppgifter och bilagor som 
efterfrågas via e-tjänsten finns i ansökan.  

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den uppnå minimipoängen. Minst två urvalskriterier 
måste ge poäng för att ansökan ska kunna bli kvalificerad. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 300 poäng. 

Ansökningar som inte når miniminivån kommer att avslås löpande. Ansökningar 
som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd kommer också att avslås 
löpande.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier  

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Investeringen ger 

arbetstillfällen på 
landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid 
till heltid 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i 
företaget 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt 
företag 

10 

3. Investeringen bidrar 
till införandet av nya 
produkter, tjänster 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas 
och/eller att nya tjänster erbjuds i området 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 
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eller arbetsmetoder 
(innovation) 

4. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförande-
kapacitet för 
investeringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har 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 

15 

5. Företaget är i behov 
av stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
Investeringen 

+1 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget 
+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara 
arbetstillfällen 
+3 poäng: Investeringen sker i geografiskt prioriterat område 

25 
 

Summa viktning  100 

 Bedömningsgrunder 
 

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som 
årsarbetskrafter.  Bestående innebär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, 
inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även "egenföretag" (alla 
företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom 
underleverantörer med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt 
följd av investeringen. För urvalskriteriet räknas enbart arbetstillfällen på 
landsbygden. 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
En poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare 
har arbetat deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar per år. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person 
på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. 
minst 860 timmar. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får 
sysselsättning i företaget på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett 
årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  Berörda personer har inte varit anställda 
i företaget nyligen. 
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+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. 
Det kan tillexempel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna 
betesmarker, gynnar kulturmiljön eller den biologiska mångfalden. Ett annat 
exempel är företag som driver restauranger eller säljer mathantverk där råvaran är 
ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räknas som 
inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verksamheter inom 
energiproduktion och energieffektivisering är andra exempel på företag som är 
kvalificerade till poängen. 

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra 
för miljön. Det kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem 
ingår.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor 
eller teknik som gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara 
investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner med fokus på 
energieffektivitet.  

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya 
tjänster erbjuds i området 
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla 
branschen eller området i en positiv riktning.  

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

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra 
investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig 
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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. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den 
investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor 
att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 

+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. Samverkan kan bland annat leda till mindre 
riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre 
lösningar på kapitalförsörjning.  

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den 
som söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan 
till exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för 
dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att 
genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel 
vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här 
investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i 
ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa 
nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett 
centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan 
investeringsstöd är mindre än 1 ges ett extra poäng.  
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+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet 
av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar 
och resultat är mindre än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. 
Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en 
extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan 
speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de 
regionala handlingsplanerna.    

+1 poäng: Investeringen ökar lönsamheten i företaget. 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen bidrar till att medeltimlönen ökar 
med minst 20 %, dock minst 20 kr/tim när investeringen nått full effekt.  

Medeltimlönen ska vara minst 140 kr/tim på företagets totala arbetstid efter 
investeringen. 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen 
1 poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att sysselsättningen ökar 
minst 20 %, dock minst 860 timmar.   

+3 poäng: Investeringen sker i geografiskt prioriterat område 
3 poäng ges till ansökningar där investeringen är lokaliserad i prioriterat område. 
Prioriterat område är röd markerat (se karta).  

 Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala 
urvalskriteriet.  

 Investering som görs i företag med en medeltimlön lägre än 140 kr/tim (före 
sociala avgifter och skatt) efter investeringen. Finns driftsbolag, tas även hänsyn 
till arbetstid och medeltimlön i driftsbolaget. 

 Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: När uthyrning 
sker till annat företag där sökande har kontroll (ingår i styrelsen eller har 
rätt att teckna firman) eller ägarintresse. När sökande är en juridisk person 
ska det finnas ett gemensamt ägande mellan det sökande företaget och 
företaget som uthyrning sker till för att undantaget ska gälla. 

 Investering som görs i företag där den totala arbetstiden är mindre än 860 
arbetstimmar efter investering. Förtydligande av begreppet arbetstid: 
Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella 



    

 

163 
 

verksamhetsgrenen. Om det finns driftsbolag ska dessa timmar räknas in 
vid beräkning av total arbetstid.  

 Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av 
upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen 
ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan 
även medföra utredningsproblem. 

 Investering i korttidsboende för uthyrning med mindre än 5 gästrum och 9 
gästbäddar. Investeringen bidrar marginellt till det aktuella insatsområdet. 
Skåne väljer att lämna stöd till större satsningar. Verksamheten måste minst 
vara av den storleken att tillstånd krävs enligt lagen om hotell och 
pensionatsrörelse. 

 Stödnivå  
I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget 
även: 
‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 

personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Stödbelopp under 40 000 kronor kommer inte att 
beviljas. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse16. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som 
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär 
att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det 
vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen 
gäller per stödmottagare.  

 
16 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till 
konsument (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a) 

 Övergripande prioriteringar 
Vildsvinspaketet har som mål att förenkla hanteringen av vildsvinskött och att öka 
samarbeten kopplade till förvaltning av jakt på lokala vildsvinsstammar. Stödet är 
avsett för investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Det 
kan handla om investeringar i vilthanteringsanläggningar (VHA) och 
uppsamlingscentraler samt även investeringar i detaljhandel och restaurang för att 
kunna hantera slaktkroppar av vildsvin. 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
I Jordbruksverkets dialog med LRF och länsstyrelsen i Kronoberg framkom det att 
vilthanteringsanläggningar (VHA) i många fall har stängt under delar av året och 
inte alltid kan ta emot enskilda slaktkroppar. Det kan därför vara effektivare att 
investera i fler uppsamlingscentraler än i VHA eftersom uppsamlingscentralerna är 
betydligt enklare investeringar. Investeringar som innebär ett ökat antal 
uppsamlingscentraler kan skapa bättre underlag för vilthanteringsanläggningarna 
som möjligen då kan ha öppet året om. Investeringsstöd till uppsamlingscentraler 
har funnits med som en del i vildsvinspaketet i livsmedelsstrategin. 

Det kommer också framöver att finnas möjligheter för jägare att lämna 
vildsvinskroppar direkt till restaurang och detaljhandel. För att restauranger och 
detaljhandel ska kunna hantera köttet enligt gällande hygienkrav kan det finnas 
behov av investeringar även för dessa. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Länsstyrelsen Skåne har tilldelats särskilda medel till investeringar med koppling 
till hantering av vildsvinskött.  

Investeringsstöd för att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument kommer att 
hanteras via utlysning under år 2022. Utlysningen kommer att ske parallellt med 
övriga ansökningar inom Investeringsstöd för att skapa nya jobb (6.4/ 6a ). 

Information om handläggning och utlysning kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den vara ”komplett” i E-tjänsten när utlysningen stänger 
samt uppnå minimipoängen. Minst två urvalskriterier måste ge poäng för att 
ansökan ska kunna bli kvalificerad.  

Minimipoängen för ansökningar gällande Investeringar som underlättar 
vildsvinsköttets väg till konsument är 200 poäng. 

Ärenden som inte budgeten räcker till kommer att avslås. 
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Ansökningar som inte når miniminivån kommer att avslås löpande. Ansökningar 
som inte uppfyller villkoren för berättigande till stöd kommer också att avslås 
löpande. 

Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2. 

 

 Urvalskriterier - Investr Investeringar som underlättar 
vildsvinsköttets väg till konsument (Delåtgärd 6.4, 
fokusområde 6a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier 
(6.4/6a) 

Poängsättning  Vikt 

1. Investeringen ger 
arbetstillfällen på 
landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från 
deltid till heltid 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i 
företaget 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i 
företaget 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

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

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt 
företag 

10 

3. Investeringen bidrar till 
införandet av nya produkter, 
tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas 
och/eller att nya tjänster erbjuds i området 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 

4. Den som söker stöd har 
kunskap, kompetens och 
genomförande-kapacitet för 
investeringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 
genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har 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 

15 

5. Företaget är i behov av 
stöd för att kunna 
genomföra investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i någon 
grad 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 
av affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 
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 Bedömningsgrunder 

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 

Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter. Bestående 
innebär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I 
detta inkluderas även "egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis 
övergår till att arbeta i sitt företag. Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. 
Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-skattsedel räknas med om de 
skapats som en direkt följd av investeringen. 

o 1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
o 3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
o 4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
o +1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

 
1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
En poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare har 
arbetat deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på 
heltid eller deltid. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i 
företaget på heltid eller deltid, dock minst 1720 timmar totalt. Berörda personer har inte 
varit anställda i företaget tidigare. 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

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

o +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 

o +2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
o +1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

6. Det finns ett identifierat 
regionalt behov av 
investeringen 

+5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser  25 
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+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 
miljökvalitetsmål 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan 
tillexempel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, 
gynnar kulturmiljön eller den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som 
driver restauranger eller säljer mathantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad 
eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räknas som inom eget eller angränsande 
landskap. Företag som bedriver verksamheter inom energiproduktion och 
energieffektivisering är andra exempel på företag som är kvalificerade till poängen.   

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för 
miljön. Det kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.  

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller 
teknik som gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara investeringar i 
byggnader, anläggningar och maskiner med fokus på energieffektivitet.  

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

o +3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya 
tjänster erbjuds i området 

o +2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 
 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds 
i området.  
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning.  
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen, 
området eller verksamheten i en positiv riktning.  
 

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

o +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra 
investeringen 

o +2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 

o +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
o +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen. 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
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kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd 
eller egen företagare.  
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte 
kommer att ge förväntat resultat. 

+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. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 
bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 

o +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
o +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, 

utöver investeringen 
o +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 
o +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
o +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 
motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att 
risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver 
investeringen.  
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när 
den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget 
är i behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1.  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 
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kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 
ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1.  
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större 
mindre än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent.  
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 
har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi 
tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala 
handlingsplanerna.    

o +5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser 
 

+5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser. 
Fem poäng ges till investeringar som kan kopplas till hantering av vildsvinskött eller underlätta 
vildsvinsköttets väg till konsument.  

 Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Skåne finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar 
 

 Stödnivå 

I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 
 
En stödmottagare, inklusive företag med gemensamt ägande, 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. Med företag med gemensamt 
ägande menas utöver det sökande företaget även: 

 Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska 
personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället 

 Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid 
ansökningstillfället 

 Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget 

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. Stödbelopp under 40 000 kronor kommer inte att beviljas. 
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse17. I 
totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-
årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 
euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

 

 

9. (Åtgärd 7) Service, infrastruktur och attraktiv 
landsbygd   

Den här rubriken gäller investeringar som med stor sannolikhet inte skulle 
genomföras utan stöd, men där den gemensamma nyttan är stor. Det krav på 
övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns hos varje handläggande 
stödmyndighet att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering 
försvinner. Kravet om offentlig medfinansiering kommer inte att utökas när de nya 
pengarna tillkommer  
 

 Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur  
(delåtgärd 7.2 fokusområde 6b) 
OBS: Stödet går inte längre att söka 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i 
småskalig infrastruktur. Sametinget har egen handlingsplan.  

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Stöd till investeringar i småskalig 
infrastruktur ges till investeringar där den 
gemensamma nyttan är stor men det inte finns några 
incitament för att någon enskild skulle finansiera 
investeringen (delåtgärd 7.2). Syftet är att förbättra den småskaliga infrastrukturen 
på landsbygden för att därigenom ge en ökad livskvalitet och en tryggare 
utomhusmiljö för de boende på landsbygden. Stöd till sådana investeringar kan med 
fördel ges när de ligger i anslutning till andra investeringar som fått stöd inom 
landsbygdsprogrammet (fokusområde 6b). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Att bo på landsbygden idag innebär många gånger att du tvingas pendla till ditt 
arbete då arbetstillfällena ofta är färre än invånarantalet på landsbygden. 
Kollektivtrafiken är framför allt i västra Skåne relativt god medan det i den östra 

 
17 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

Trygg utomhusmiljö 
och bättre livskvalitet! 
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delen av länet finns större behov. Många som bor på landsbygden är helt beroende 
av bil. De som använder kollektivtrafiken mest är barn, unga och kvinnor. De är 
många gånger inte bara beroende av bil utan också av någon som kör bilen. Därför 
är kollektivtrafiken också en viktig fråga ur jämställdhets- och barnperspektiv. Där 
den allmänna kollektivtrafiken inte finns kan lokala lösningar som till exempel 
mobilsamåkning vara alternativ.  

Landskapet är demografiskt uppdelat. Sverige och Skåne står inför stora utmaningar 
med en åldrande befolkning där många äldre bor på landet. Av landsbygdens 
befolkning är ca 20 % över 65 år. Skåne är också det län i Sverige med lägst andel 
allemansrättslig mark och landskapet är på sina håll otillgängligt med ett rationellt 
jordbruk och barriärer i form av stora vägar och järnvägar. För att tillgodose hela 
befolkningens behov behövs insatser för att tillgängliggöra rekreationsområden och 
möjlighet till att använda kollektivtrafiken. Det kan innebära att hårdgöra och 
bredda en gångstig, sätta upp belysning längs med vägen till busshållplatsen eller att 
renovera en brant trappa eller en trasig bro. Alla som bor på landsbygden ska 
kunna känna sig delaktiga och trygga. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
I det här insatsområdet är pengarna slut. Därför kommer alla ansökningar som 
inkommer i detta stöd att avslås. Vid eventuellt återflöde kommer ansökningar att 
beslutas löpande. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och 
försena genomförandet av investeringar. Löpande hantering av ansökningar bidrar 
till en effektivare handläggning med kortare handläggningstider. Läs mer om 
löpande beslut under avsnitt 4.3.3.  

Minimipoängen för detta insatsområde är 295 poäng. 

Om det skulle uppstå ett särskilt behov av att förstärka något av de områden som ryms 
inom de regionala prioriteringarna kan Länsstyrelsen komma att använda sig av 
utlysningar. Detta görs i samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet. 
Information om eventuella utlysningar kommer att publiceras på webben med god 
framförhållning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.2 fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
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1. Investeringen bidrar 
till att uppfylla 
nationella miljö- och 
klimatmål 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett 
nationellt miljömål  
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken 

25 

2. Den som söker har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen för 
det område investeringen avser 
+2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att 
genomföra investeringen 
+1 poäng:  Den som söker har en tydlig och relevant målbild 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

30 

3. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

3 poäng: Investeringen bidrar till ökad trygghet. 
+2 poäng: Investeringen har minst 35 procent i övrigt offentligt 
stöd. 

45 
 

Summa viktning  100 

 Bedömningsgrunder 

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

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt 
miljömål  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng 
ges till investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. 
Det är framför allt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara 
viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan 
även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. 
Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

God bebyggd miljö 
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor,  
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att 
det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,  
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
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Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till 
energieffektiv drift ett extra poäng. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå 
kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö- och klimatmål för mer information och 
vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på  
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ 
 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se 
bilagan för miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om 
mål för friluftsliv på http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

2. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförande-
kapacitet för investeringen 

+ 1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen för det område 
investeringen avser 
En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom organisationen som gäller för den 
investering som organisationen ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken 
stor att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 

+ 2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra 
investeringen 
Två 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. 
Investeringar kan ge påfrestningar på verksamheten, därför är det viktigt att den 
som söker har kapacitet att genomföra investeringen. 

+ 1 poäng: Den som söker har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant målbild på både kort 
och lång sikt. Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen 
kommer att bli genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. 
Organisationens kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk 
eller verkar organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till 
mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära 
bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

3. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen  
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3 poäng: Investeringen bidrar till ökad trygghet 
Investeringen bidrar till ökad framkomlighet t ex broar, trappor, belysning, 
gångvägar.  

+ 2 poäng: Investeringen har minst 35 % i övrigt offentligt stöd 
Investeringen har offentlig medfinansiering med minst 35 % av det totala offentliga 
stödet. 
 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom insatsområdet.  

 Stödnivå 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges 
till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse18 i de fall det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av 
mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 
 

 Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 
 OBS: Stödet går inte längre att söka  Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela 
EU. Stöd till bredband ges i Sverige för att öka 
tillgången till bredbandsnät med hög 
överföringskapacitet, så kallade nästa generations 
accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Syftet med 
stödet är att öka tillgängligheten till, användningen av och 
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik i landsbygdsområden 
(delåtgärd 7.3 fokusområde 6c).  

  Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
I den SWOT-analys som har gjorts för länet framgår att landsbygdens befolkning 
börjat ställa allt högre krav på tillgång till bredband med hög hastighet och kvalitet. 
Tillgång till bredband är avgörande både för möjligheterna till företagande på 
landsbygden och för tillgången till offentlig och kommersiell service. SWOT-

 
18 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 

Bredband till alla på 
landsbygden! 
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analysen visar även på att det krävs ett ökat politiskt engagemang, i såväl ord som 
handling, för att påskynda utbyggnaden.  

 
 I slutet av 2020 hade 96 procent av länets hushåll och 92 procent av arbetsställena 
tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta 
närheten som medger sådan hastighet. Därmed är länets regionala mål om 95 
procent till alla hushåll och arbetsställen år 2020 nästan uppnått. Tittar man enbart 
på landsbygden är siffran betydligt lägre, 64 respektive 66 procent för arbetsställen 
och hushåll. Det innebär ändå en ökning med 20 respektive 9 procent sedan 2019. 
Tillgången till bredband på landsbygden varierar stort mellan kommunerna, från 2 
till 100 procent. 

Sedan början av 2000-talet har ett regionalt bredbandsnät, det s k BAS-nätet, 
byggts ut till samtliga skånska tätorter. BAS-nätet består av fjorton kommunala 
stadsnät och ett ortssammansbindande nät, som ägs av Tele 2. Nätet är byggt fram 
till telestationen i varje ort, vilket ger majoriteten av Skånes befolkning tillgång till 
en digital abonnentanslutning i kopparledningar (ADSL).  

. 

Under åren 2015-2019 genomfördes projektet ”Fiber till alla i Blekinge och Skåne”, 
FABS, i samverkan med Region Skåne och andra aktörer. Projektet syftade till att 
förbättra 
tillgången till bredband genom att stötta kommunerna och bistå fiberföreningar, 
byalag och andra intressenter i deras egna initiativ för fiberutbyggnad. Efter avslutat 
projekt kan konstateras att det haft stor betydelse för utbyggnaden på landsbygden i 
Skåne län, även om vi ännu inte är ända framme i mål. 
 
Länet har också en regional bredbandskoordinator som har regeringens 
uppdrag att, under tiden 2021-2025, verka för övergripande samordning, 
samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för 
sådana frågor för såväl offentliga som privata aktörer. 
För bredbandsstödet finns bara gemensamma nationella prioriteringar. De projekt 
som beviljas stöd ska bidra till att uppfylla målen i den regionala 
bredbandsstrategin. I de fall det finns en kommunal bredbandsstrategi ska projektet 
även bidra till att uppfylla kommunens mål för bredbandsutbyggnad. Se vidare 
under avsnittet urvalskriterier nedan för bedömning av ansökningar. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
Under 2022 kommer Länsstyrelsen inte att ta emot några nya ansökningar och inga 
beslutsomgångar blir därför aktuella.  
En beslutsomgång består av följande tre delar: 

 Ansökningsperiod 
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 Handläggning  

 Beslutstillfälle 

Ansökningsperioderna avlöser alltid varandra utan tidsglapp. Det är alltså alltid 
möjligt att skicka in en ansökan om stöd.  

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast 
det sista angivna datumet för ansökansperioden.  

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla 
obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för 
ansökansperioden handlägger länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit 
in.  

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minimipoängen för urvalskriterierna. 
Minimipoängen för detta insatsområde är 200 poäng. Minst två av urvalskriterierna 
måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. Ansökningar som inte når 
miniminivån för urvalskriterierna kommer att avslås löpande. 

Ett beslutstillfälle är den tidpunkt då stödmyndigheten beslutar om stöd. Det är ett 
fastställt datum där alla ärenden som är kvalificerade och beslutsklara jämförs med 
varandra genom poängsättning i urvalskriterieverktyget. Stöd kommer att beviljas 
till de ärenden som har flest poäng så långt budgeten räcker. De ärenden som 
uppfyller alla villkor men inte kan beviljas stöd på grund av medelsbrist kommer 
att få ligga kvar i systemet i avvaktan på ytterligare medel. Blir det pengar över vid 
ett beslutstillfälle kommer dessa att föras över till länets totala budget för 
insatsområdet.  

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen komma 
att lägga till ytterligare beslutstillfälle om behovet uppstår. 

Information kring ansökningsperioder, beslutstillfällen och budget kommer att 
publiceras på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane.  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. Det finns bara nationella urvalskriterier för bredband. 

Nationella urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning  Viktning 
1. Projektet ger hög 

anslutningsgrad till 
bredbandsnätet  

1 poäng: 50 – 74 procent anslutna inom avgränsat område 
för projektet 
3 poäng: 75 – 84 procent anslutna inom avgränsat område 
för projektet 

45 
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5 poäng: 85 procent eller fler anslutna inom avgränsat 
område för projektet 

2. Projektet har ett högt antal 
möjliga anslutningar till 
bredbandsnätet 

2 poäng: 20 - 49 möjliga anslutningar inom avgränsat 
område för projektet 
3 poäng: 50 - 99 möjliga anslutningar inom avgränsat 
område för projektet 
4 poäng: 100 – 199 möjliga anslutningar inom avgränsat 
område för projektet 
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat 
område för projektet 

40 

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

+1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar 
likviditeten för hela projektet 
+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet 
+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet 
+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd för 
projektet 
+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk 
utbildning eller erfarenhet i projektet 

15 

Summa viktning  100 
 

Regionala urvalskriterier 
För stöd till bredband finns inte några regionala urvalskriterier. 

 Bedömningsgrunder 

1. Projektet ger hör anslutningsgrad till bredbandet 
Syftet med prioriteringen är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I det här 
sammanhanget betyder det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det 
är många som väljer att koppla upp sig. Genom att beräkna anslutningsgraden på 
hushåll (= permanentbostäder) styr också urvalskriteriet på ett tydligt sätt mot 
indikatorn för delåtgärden som är antal personer som får tillgång till bredband.  

Så här beräknas anslutningsgraden: 

Beräknat antal anslutna hushåll/totalt antal hushåll inom avgränsat område för 
projektet  
* 100 = anslutningsgrad i % 

Hushåll = permanentboende = hushåll med folkbokförda 

2. Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet 
Syftet med prioriteringen är att få projekt som omfattar ett lite större område. Det 
är bra ur kostnadseffektivitetssynpunkt om projekten inte blir alltför små och syftar 
också till att områden avgränsas på ett klokt sätt så att inte ”vita fläckar” uppstår 
mellan områdena. 

Som möjlig anslutning räknas hushåll det vill säga permanentbostäder med 
folkbokförda. I ett flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning.   
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3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet för investeringen 
Prioriteringen syftar till att få projekt som kommit långt i sin planering. Projektet 
har samlat personer med den kompetens som behövs för att kunna genomföra 
projektet. En säkrad finansiering av projektet minskar risken för problem med 
likviditeten som kan leda till stopp i arbetet.  

Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat 
med liknande arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan. 

Likviditeten är tryggad om det finns ett: 
 Lånelöfte om det är en förening eller organisation (som inte är företag eller 

myndighet) som genomför projektet. 
 Lånelöfte om det är ett företag som genomför projektet. Om företaget har 

likviditet att genomföra projektet utan externa lån kan lånelöftet ersättas av ett 
intyg från företaget. 

 Om det är en kommun eller annan myndighet som genomför projektet behövs 
inget intyg eller lånelöfte.  En kommun eller myndighet får alltid ett poäng.  

Den som genomför projektet är den som är projektägare och alltså står som 
sökande. 

Kompetensen ska styrkas med: 
Oavsett vem som står som genomför projektet, står som sökande, ska de 
personerna vara namngivna i ansökan. Kompetensen beskrivs i kort förklaring för 
varje person. Kompetensen kan bestå av utbildning, arbetslivserfarenhet eller 
erfarenhet från föreningsarbete. Kompetensen behöver inte styrkas av underlag 
som t ex arbetsgivarintyg eller utbildningsintyg.  

 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom bredband.  

 Stödnivå 
Stödnivån i länet är anpassad till de regionala förutsättningarna utifrån 
gemensamma riktlinjer som tagits fram av Jordbruksverket. Samma stödnivå 
används för alla projekt som beviljas stöd inom länet.  
Följande faktorer har vägts samman: 
 bredbandsnätens storlek, som utgår från antal personer per kvadratkilometer i 

länets olika kommuner 
 markförhållanden, som speglas av andelen åkermark, betesmark, skog inklusive 

berg, myrar, mossar och liknande svåra marker samt andelen sjöar och 
vattendrag i länet. 

 historiska kostnader för bredbandsinvesteringar under åren 2010-2013 hämtade 
från bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Riktlinjen syftar till 
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att den privata insatsen i genomsnitt ska vara likvärdig kostnaden för en 
uppkoppling i tätort. 

 tillgång till marknadsaktörer i länet och vilka affärsmodeller de erbjuder. Brist 
på aktiva marknadsaktörer kan motivera en högre stödnivå. 

I Skåne är det möjligt att få stöd för 40 procent av de utgifter som är 
stödgrundande.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Högsta stödbelopp är 10 miljoner Euro per projekt. 
 

 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden 
(delåtgärd 7.4 fokusområde 6b) 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i service 
och fritid. Det gäller då idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. 
Sametinget har egen handlingsplan.  

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för 
hela EU. Stöd till investeringar i service och fritid 
ges till investeringar där den gemensamma nyttan är 
stor men det inte finns några incitament för att någon 
enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.4). Syftet med stödet är att 
skapa och behålla service på landsbygden. Det kan vara kommersiell och viss 
offentlig service, servicepunkter där flera olika typer av service finns samlat, men 
också investeringar för att skapa bra möjligheter för idrott och fritid samt 
samlingslokaler, vilket gynnar både boende och besökare (fokusområde 6b). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Kommersiell service 
I Skåne ser vi en trend där många små dagligvarubutiker på landsbygden väljer att 
göra investeringar för kunna vara attraktiva alternativ till städernas stormarknader. 
Exempel på invsteringar är uppfräschning av inredning, miljövänliga kylmöbler, 
om- och tillbyggnation för att kunna erbjuda post och paketutlämning. Vi ser även 
att allt fler vågar satsa på innovativa lösningar i form av obemannade butiker där 
det tidigare inte har funnits någon butik alls, och många butiker börjar i allt större 
utsträckning erbjuda lokalt producerade livsmedel. Investeringsviljan tyder på att 
det, hos landsbygdens befolkning, finns en efterfrågan både på service i närområdet 
men även på livsmedel som inte har transporterats så långt. Servicepunkter är även 
viktiga ur ett socialt perspektiv, då de ofta blir naturliga mötesplatser. 

Bra förutsättningar 
skapar engagemang 
för lokal utveckling! 
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Vid hantering av stödet beaktas även andra regionala dokument, utöver 
handlingsplanen, och Länsstyrelsen har en löpande dialog med Region Skåne i 
servicefrågor.  

 

Idrott- och fritidsanläggningar 
OBS: Stödet går inte längre att söka 
För en levande landsbygd krävs en bygdegemenskap, grundläggande service, 
mötesplatser och innovation. Många drömmer om ett landsbygdsboende med frisk 
luft, tystnad, gemenskap och närhet till naturen. Med samlade krafter kan vi stärka 
förutsättningarna för det önskade livet på landet med allt vad det innebär av 
livskvalitet och samhällsnytta. Därför är det viktigt att investera i landsbygdens 
resurser och stärka lokala utvecklingsinitiativ och ideellt engagemang. Med detta 
som bakgrund prioriterar vi föreningsdrivna investeringar.  
 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
 

Investeringar i kommersiell service 
 

I dagsläget är länets budget, till investeringar i kommersiell service, fulltecknad. 
Om det tillförs medel avser Länsstyrelsen att använda sig av en beslutsomgång, för 
att hantera inkomna ansökningar. 

 

En beslutsomgång består av följande tre delar: 

 Ansökningsperiod 

 Handläggning  

 Beslutstillfälle 

Ansökningsperioden löper från 2020-01-01 till och med 2023-06-30. Om det, vid 
ansökningsperiodens slut, inte har tillförts mer medel ska inkomna ansökningar avslås. 
Ansökningar, som kommer in efter den 30 juni 2023, kommer att avslås löpande.  
 
För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast 
det sista angivna datumet för ansökansperioden.  

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla 
obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för 
ansökansperioden handlägger länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit 
in.  
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Minimipoängen för detta insatsområde är 225 poäng. 

 

För att en ansökan ska betraktas som kvalificerad och gå vidare i 
ansökningsprocessen måste den nå minimipoängen för urvalskriterierna. Minst två 
av urvalskriterierna måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 
Ansökningar som inte når miniminivån för urvalskriterierna kommer att avslås 
löpande. 

Ett beslutstillfälle är den tidpunkt då stödmyndigheten beslutar om stöd. Det är ett 
fastställt datum, vid vilket alla ärenden som är kvalificerade och beslutsklara 
jämförs med varandra genom poängsättning i urvalskriterieverktyget. Stöd 
kommer att beviljas till de ärenden som har flest poäng så långt budgeten räcker. 
Blir det pengar över vid ett beslutstillfälle kommer dessa att föras över till länets 
totala budget för insatsområdet.  

När länets budget är fulltecknad kommer de ansökningar som inte rymts i 
budgeten att avslås.  

Information om beslutsomgångar  kommer att publiceras på Länsstyrelsens 
webbplats www.lansstyrelsen.se/skane.  

 

Investeringar i idrott- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler 
Länsstyrelsen tillämpar endast utlysningar inom det aktuella insatsområdet. I 
dagsläget finns det inga medel kvar till investeringar i idrotts- och 
fritidsanläggningar samt samlingslokaler. En utlysning är en typ av beslutsomgång 
med särskild avgränsning. Utlysningens avgränsning utgår ifrån de regionala 
prioriteringarna och beslutas i samråd med partnerskapet för 
landsbygdsprogrammet. Om det tillförs medel under 2022 avser Länsstyrelsen att 
genomföra en utlysning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 250 poäng. 

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane 

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 
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Nationella och regionala urvalskriterier 

 

 

 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
 

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

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett 
nationellt miljömål 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken 
 

10 

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

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 
spridas mer 
3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är 
bland de första inom området  
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
 

15 

3. Den som söker har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap 
som är relevant för den sökta investeringen 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och 
har visat goda resultat från liknande verksamhet som är 
relevant för den sökta investeringen. 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
 

20 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

Kommersiell och viss offentlig service (inget krav på andel 
övrigt offentligt stöd): 
3 poäng: Investeringen bidrar till målen i det regionala 
serviceprogrammet 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka 
service 
+ 1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler: 
3 poäng: Investeringen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden 
2 poäng: Investeringen innebär att man utnyttjar befintliga 
lokaler 
+2 poäng:  Investeringen leder till ökad tillgänglighet  
 

40 
 

5. Investeringen har 
tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning 
där tydliga mål med investeringen finns angivna 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och 
tydliga mål också har effektmål beskrivna 

15 

Summa viktning  100 
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 Bedömningsgrunder 
 

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

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt 
miljömål  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng 
ges till investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. 
Det är framför allt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara 
viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan 
även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. 
Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

God bebyggd miljö 
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till 
energieffektiv drift ett extra poäng. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå 
kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö och klimatmål för mer information och 
vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på  
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-
riksantikvarieambetet/ 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se 
bilagan för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om 
mål för friluftsliv på http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 
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2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det 
kan handla om ny kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin 
tur vara ett resultat av ny forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur 
innovativt innehållet i servicen är. Bedömning görs också baserat på hur relevant 
kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta 
av eller behöva kunskapen.  

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde i området.  

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 
Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt 
har en innovativ inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som 
har innovativa funktioner, till exempel provtagningsverksamheter eller 
servicelösningar för posthantering eller bredare aktivitetsutbud.   

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första 
i området  
En produkt, vara eller tjänst kan betraktas som en innovation så länge den inte 
används i den omfattning den borde i området. Tre poäng ges t.ex. till nya 
lösningar för hur man kombinerar olika typer av service eller bredare 
aktivitetsutbud. 

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas 
Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas 
service. Det kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot 
samma mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans 
med andra företag eller organisationer. 

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

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant 
för den sökta investeringen 
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 
med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 
drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet. 
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4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda 
resultat från liknande verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat 
goda resultat från liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk 
eller verkar organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till 
mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära 
bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

Kommersiell och viss offentlig service: 
3 poäng: Investeringen bidrar till målen i det regionala serviceprogrammet.  
Insatsen finns med bland de prioriterade områden som anges i det Regionala 
serviceprogrammet för Skåne 2014-2018. Insatsområdena i det regionala 
serviceprogrammet är: (1) Satsa på kreativa servicelösningar med 
prioriteringarna nya distributionsformer och starkare infrastruktur; (2) Bygga lokal 
kapacitet med prioriteringarna stärka det lokala ledarskapet, skapa nya 
finansieringsformer och satsa på lokala utvecklingsnoder; (3) Nyttja landsbygden 
mer med prioriteringarna bättre dynamik mellan stad och land, ökat 
kapacitetsutnyttjande av landsbygden och behovsstyrd utveckling. 

 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service 
Insatsen bidrar till att utöka serviceutbudet, eller bibehålla befintlig service, till 
nytta för boende och besökare på landsbygden. Det kan exempelvis vara 
renovering av lokaler för att starta upp ny verksamhet, alternativt för att kunna 
fortsätta med befintlig verksamhet, eller utbyte av inredning eller utrustning till 
modernare variant. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
Insatsen tillgängliggör service för en målgrupp som tidigare har haft svårt att få 
tillgång till den. Exempel på insatser kan vara rullstolsramp, hiss och 
informationstavlor med blindskrift. 

Idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler: 
3 poäng: Investeringen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden.  
Insatsen bidrar till att skapa eller utveckla aktiviteter på landsbygden. Det kan röra 
sig om helt nya aktiviteter eller befintliga aktiviteter som utvecklas så att de når en 
ny målgrupp. 

2 poäng: Investeringen innebär att man utnyttjar befintliga lokaler 
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Poäng ges till insatser som bibehåller en fungerande verksamhet vilken bidrar till 
att hålla den skånska landsbygden levande. 

+2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
Insatsen tillgängliggör idrotts- och fritidsanläggningar eller samlingslokaler för en 
målgrupp som tidigare har haft svårt att få tillgång till eller nyttja dem. Exempel på 
insatser kan vara rullstolsramp eller hiss. 

5. Projektet har tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål 
med investeringen finns angivna 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål 
också har effektmål beskrivna 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, 
innehåll och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom insatsområdet.  

 Stödnivå 
Investeringar i kommersiell service  

1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om det inte finns särskilda 
skäl enligt punkt 2. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de 
stödberättigande utgifterna är mindre än 50 000 kronor.       

2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna 
nedan är uppfyllda, vilket ses som särskilda skäl. Stöd beviljas inte till dessa 
ansökningar om stöd om de stödberättigande utgifterna är mindre än 30 000 
kronor. 

1. investeringar i förbättrad tillgänglighet 
2. investering vid uppstart av nedlagd butik  
3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering 
4. investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande 

servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som 
post- och pakethantering eller apotek 

5. försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan 
utifrån de regionala serviceprogrammen. 

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den 
kan motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan. 

I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 
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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.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse19 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Minst 
30 procent av det totala offentliga stödet ska då vara övrigt offentligt natonellt 
stöd. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter för övriga fall. Stöd 
beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter för dessa övriga investeringar. 

 

I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 

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. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse20 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

  

 
19 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
20 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism 
samt för turistinformation (delåtgärd 7.5 fokusområde 6b) 

OBS: Stödet går inte längre att söka. Tillväxtverket utlyser sedan 
2021 medel för motsvarande verksamhet  

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är 
beslutade för hela EU. Stöd till 
investeringar ges där den gemensamma 
nyttan är stor men det inte finns några 
incitament för att någon enskild skulle 
finansiera investeringen (delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är att utifrån 
landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och 
förbättra möjligheterna till turism (fokusområde 6b). 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Goda förutsättningar för grön rekreation och ett aktivt friluftsliv främjar både 
folkhälsa och utveckling av näringslivet. Den skånska landsbygden kan erbjuda 
upplevelser både för den som söker lugn och ro och den som vill ha utmanande 
aktivitet. Länet har en varierande natur och ett rikt kulturarv, med stora 
möjligheter att utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Här finns 100 
mil Skåneled, strövområden, slalomåkning, rodel, stuguthyrning och över 220 
naturreservat, liksom många vandrings-, cykel- och ridleder som skulle kunna 
utnyttjas bättre. Skåne är dock det län i Sverige med lägst andel allemansrättslig 
mark och landskapet är på sina håll otillgängligt med ett rationellt jordbruk och 
barriärer i form av stora vägar och järnvägar.  

Att vidareutveckla det skånska varumärket inom grön rekreation har en enorm 
potential. Dock måste detta göras med varsamhet så att det skånska landskapet 
vårdas och biologisk mångfald bevaras. Det kommunala ansvaret är stort för att 
samordna så att inte de värden som ger attraktion förskingras.  

En annan viktig aspekt av utvecklingen är att tillgängliggöra naturområden och 
attraktioner genom god information, såsom skyltning, informationsbroschyrer och 
webbsidor. 

 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
I det här insatsområdet kommer ansökningar att beslutas löpande. Att tillämpa 
beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och försena genomförandet av 
investeringar. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare 
handläggning med kortare handläggningstider. Läs mer om löpande beslut under 
avsnitt 4.3.3. 

Ett attraktivt, tillgängligt 
naturlandskap till nytta och nöje 
för både boende och besökare. 
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När pengarna är slut i länsstyrelsens budget kommer efterkommande ansökningar 
att hanteras via avrop från Jordbruksverket. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 285 poäng. 

Om det skulle uppstå ett särskilt behov av att förstärka något av de områden som ryms 
inom de regionala prioriteringarna kan Länsstyrelsen komma att använda sig av 
utlysningar. Detta görs i samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet. 
Information om eventuella utlysningar kommer att publiceras på webben med god 
framförhållning. Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2.  

Information om handläggning och eventuella utlysningar kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
 

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

+ 1poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett 
nationellt miljömål  
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken 

10 

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

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 
spridas mer 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är 
bland de första inom branschen 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

15 

3. Den som söker har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
investeringen 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap  
som är relevant för den sökta investeringen 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och 
har visat goda resultat från liknande verksamhet  som är 
relevant för den sökta investeringen 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

20 

4. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 

(Max 5 poäng) 
2 poäng: Investeringen ökar utbudet av aktiviteter på 
landsbygden (A) 
2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet (B) 
2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål (C) 
+1 poäng: Kraven är uppfyllda för minst två av alternativen (A), 
(B), och (C) 
+2 poäng: Investeringen har minst 35 procent i övrigt offentligt 
stöd 

40 
 

5. Investeringen har 
tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning 
där tydliga mål med investeringen finns angivna 

15 
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 Bedömningsgrunder 
 

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

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt 
miljömål  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng 
ges till investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. 
Nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av 
ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål 
och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de 
preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på 
miljömålsportalen, www.miljomal.se.  
Levande sjöar och vattendrag 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från 
buller är minimerad 
Levande skogar 
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 
Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor 
Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från 
buller är minimerad 
God bebyggd miljö 
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor,  
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att 
det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 

5 poäng; Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och 
tydliga mål också har effektmål beskrivna 

Summa viktning  100 
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skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå 
kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö och klimatmål för mer information och 
vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på https://www.raa.se/om-
riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se 
bilagan för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om 
mål för friluftsliv på http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första 
inom branschen 

När det gäller innovation kan man se om investeringen avser nya aktiviteter i 
området eller ny information om området eller platsen. Det kan handla om ny 
kunskap om området eller platsen. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny 
forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i de 
nya insatserna är. Bedömning görs också baserat på hur relevant kunskapen är för 
målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller behöva 
kunskapen.  

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den 
inte används i den omfattning den borde i området.  

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot 
samma mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans 
med andra företag eller organisationer. 

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

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant 
för den sökta investeringen 
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 
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med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 
drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet. 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda 
resultat från liknande verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat 
goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk 
eller verkar organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till 
mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära 
bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 

2 poäng: Investeringen ökar utbudet av aktiviteter på landsbygden (A) 
Insatsen riktar sig till en ny målgrupp, avser en ny fysisk attraktion eller en ny 
upplevelse. Insatsen ökar möjligheterna att utöva friluftsliv och få bättre hälsa.  

2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet (B) 
Insatsen tillgängliggör landskap som har låg andel allemansrättslig mark eller 
naturområde som tidigare varit otillgängligt för någon del av målgruppen. Insatsen 
tillgängliggör del av landsbygden som tidigare varit otillgänglig pga. otillräcklig 
information - t ex genom informationstavlor, vägskyltar. 

2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål (C) 
Projektet bidrar till att förlänga turistsäsongen. Insatsen ska inrikta sig på tiden 
mellan 15 augusti-31 maj. 

+1 poäng: Kraven är uppfyllda för minst två av alternativen (A), (B), och 
(C) 
För att få denna poäng krävs att poäng kan ges för minst två av alternativen (A), (B) 
och (C). 

+ 2 poäng: Investeringen har minst 35 % i övrigt offentligt stöd 
Investeringen har offentlig medfinansiering med minst 35 % av det totala offentliga 
stödet. 

5. Projektet har tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål 
med investeringen finns angivna 
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5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål 
också har effektmål beskrivna 
 
De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, 
innehåll och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom insatsområdet.  

 Stödnivå 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter.Stöd ges 
till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

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

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse21 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

Stöd för röjning och skyltning till stigar och leder genom skog och mark ges i form 
av enhetskostnad: 

Ersättningsnivå 
950 kronor per 100 meter i skog som behöver röjas 
600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas 
100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar 
eller andra ytor där det enda som krävs är skyltning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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 Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer (delåtgärd 7.6 
fokusområde 6b) 

Förutom länsstyrelsen finns det fler myndigheter som handlägger stöd till 
utveckling av natur- och kulturmiljö. Det är Sametinget och Jordbruksverket. 
Varje myndighet har sin egen handlingsplan. 

 Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade 
för hela EU. Stöd till investeringar till 
service ges till investeringar där den 
gemensamma nyttan är stor men det inte 
finns några incitament för att någon enskild 
skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.6). 
Syftet med stödet är att bevara och utveckla de värden som är förknippade med 
olika geografiska områdens attraktivitet. Eftersom stödet bidrar både till lokal 
utveckling och att nå nationella miljökvalitetsmål bidrar åtgärden också till 
kollektiva nyttigheter (fokusområde 6b).  

I delåtgärd 7.6 finns också 4 miljöinvesteringar. Du hittar dem i kapitel 7. Det 
beror på att det finns miljöinvesteringar även i delåtgärd 4.4 och vi har valt att 
samla alla miljöinvesteringar i samma kapitel. 

 Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt 
engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som grund. 
Även höga naturvärden kan vara kopplade till kulturmiljöer, exempelvis 
odlingsrösen och alléer. Skånes landsbygd har ett rikt och varierat bestånd av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om den ska finnas kvar behöver den tas om 
hand.  

Skånes landskap är varierande och rymmer många speciella biotoper. 
Odlingslandskapets småbiotoper ligger ofta som insprängda öar eller linjer i det 
omgivande brukade landskapet. De är väldigt viktiga eftersom de ofta har höga 
kultur- och naturvärden, och bidrar med att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster 
som exempelvis näringsretention, pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. 
De kan också utgöra korridorer och tillfälliga refuger för djurs, växters och 
människors rörelser i landskapet. När jordbruket rationaliseras så är det ofta 
småbiotoperna som får stryka på foten eftersom det då anses utgöra odlingshinder. 
Åkerholmar, stenrösen, åkerkanter, diken och våtmarker är exempel på viktiga 
biotoper som är värda att bevara. Genom att skapa och bevara specifika biotoper 
gynnas den biologiska mångfalden och vårt varierade landskap bevaras.  

Ett varierat landskap med 
natur- och kulturmiljöer som 

hävdas och är i gott skick! 
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 Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
I det här insatsområdet kommer ansökningar att beslutas löpande tills det att länets 
budget är slut. När länets tilldelade medel är slut kommer de ansökningar som inte ryms i 
den aktuella budgeten att avslås.  

Minimipoängen för detta insatsområde är 270 poäng. 

 

Information om handläggning kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane  

 Urvalskriterier 
(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
 

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

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 
1 nationellt miljömål  
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken  

25 

2. Investeringen/åtgärden 
bidrar till införandet av nya 
produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder (innovation) 

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är 
nytt för området  
4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

10 

3. Den som söker har 
kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet för 
investeringen/åtgärden 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och 
kunskap som är relevant för den sökta investeringen 
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet 
och har visat goda resultat från liknande verksamhet som 
är relevant för den sökta investeringen 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

15 

4. Det finns ett identifierat 
regionalt behov av 
investeringen 

(Max 5 poäng) 
3 poäng: Investeringen förväntas gynna hotade arter, 
naturtyper, skyddsvärda träd eller andra prioriterade 
miljöer 
3 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
+2 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft 
 
 
För kulturhistoriskt värdefulla byggnader: 
3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera 
eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
+ 2 poäng: Hembygdsgården ingår i en 
hembygdsförening 

40 
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 Bedömningsgrunder 
 

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

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt 
miljömål  
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Ett poäng 
ges till investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. 
Nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av 
ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål 
och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de 
preciseringar som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på 
miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Levande sjöar och vattendrag 
– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och 
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och 
förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 
Myllrande våtmarker 
– våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och 
förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från 
buller är minimerad 
Levande skogar 
– skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och 
arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en 
del i en grön infrastruktur,  
– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 
Ett rikt odlingslandskap 
– odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade 
naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat 

5. Investeringen/åtgärden har 
tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant 
målbeskrivning där tydliga mål finns angivna 
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning 
och tydliga mål också har effektmål beskrivna 

10 

Summa viktning  100 
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som en del i en grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för 
vilda växt- och djurarter,  
– biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit 
genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,  
– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,  
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor 
Storslagen fjällmiljö 
– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, 
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från 
buller är minimerad 
God bebyggd miljö 
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet, 
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur 
Ett rikt växt- och djurliv 
– det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är 
bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena, 
– tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till 
energieffektiv drift 1 extra poäng. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå 
kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö och klimatmål för mer information och 
vägledning.  Lär mer om kulturmiljömål på https://www.raa.se/om-
riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ 

 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se 
bilagan för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om 
mål för friluftsliv på http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 
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2. Investeringen/åtgärden bidrar till införandet av nya produkter, 
tjänster eller arbetsmetoder (innovation) 
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse betraktas som en 
innovation så länge den inte används i den omfattning den borde. Eftersom syftet 
med stödet är lokal utveckling, ska ansökningar som bidrar till att nya aktiviteter 
och upplevelser skapas prioriteras.  

2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området 
Två poäng ges för investeringar och åtgärder som innebär en nyhet för området och 
som ger ny livskraft till landsbygden. Det kan vara t.ex. historiska byggnader som 
inte varit i bruk alls eller att man startar upp nya verksamheter som inte tidigare 
finns i bygden. Det kan också vara insatser inom natur- och kulturmiljöer som 
bidrar till att förutsättningarna för t.ex. turism eller rekreationsmiljöer förbättras 
påtagligt i området. 

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept 
Fyra poäng ges för investeringar/åtgärder som kan betraktas som unika i ett större 
perspektiv. Till exempel nya koncept för att använda hembygdsgårdar eller natur- 
eller kulturmiljöer som används i sociala sammanhang. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot 
samma mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans 
med andra företag eller organisationer. 

3. Den som söker har kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet för investeringen/åtgärden 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant 
för den sökta investeringen 
 Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från 
liknande verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete 
med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, 
drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet. 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda 
resultat från liknande verksamhet som är relevant för den sökta 
investeringen 
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat 
goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk 
eller verkar organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till 
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mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära 
bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet 

3 poäng: Investeringen förväntas gynna hotade arter, naturtyper, 
skyddsvärda träd eller andra prioriterade miljöer 
Investeringen görs i en natur- eller kulturmiljö som har särskilt höga värden enligt 
något av följande: 
 Kulturmiljön är utpekad i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram eller finns med 

som riksintresse för kulturmiljövården. 
 Kulturmiljön består helt eller delvis av en byggnad med kulturhistoriska 

värden.  
 Kulturmiljön bidrar till möjligheten att förstå bygdens historia och utveckling. 
 Investeringen förväntas gynna hotade arter, naturtyper eller skyddsvärda träd.  
 Investeringen bidrar till att förbättra eller utöka biotoper som gynnar den 

biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 

3 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
Insatsen tillgängliggör en natur- eller kulturmiljö. 
En möjlighet skapas att få tillträde till en plats med natur- eller kulturvärden som 
tidigare varit otillgänglig för någon del av målgruppen. 

+2 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft 
Investeringen bidrar till ett variationsrikt landskap med välbehållna natur- och 
kulturmiljöer. 

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader:  
3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
Investeringen görs i en byggnad som har ett kulturhistoriskt värde. Det 
kulturhistoriska värdet kan utgöras av att det är en äldre byggnad med ett 
oförändrat utseende eller till stor del oförändrat utseende, att den bidrar till 
möjligheten att förstå bygdens historia och utveckling eller att byggnaden är unik.   

Det är viktigt att projektet inte minskar byggnadens kulturhistoriska värde. 
Restaureringen/ombyggnaden ska utföras på ett sådant sätt att byggnadens 
kulturhistoriska värde bevaras eller förstärks. 

+ 2 poäng: Hembygdsgården ingår i en hembygdsförening 
Den sökande är medlem i paraplyorganisationen Skånes Hembygdsförbund.  
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5. Projektet har tydliga mål 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål 
med investeringen finns angivna 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål 
också har effektmål beskrivna 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, 
innehåll och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

 Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Det finns inte några regionala prioriteringar inom insatsområdet.  

 Stödnivå  
Utveckling av natur- och kulturmiljöer inklusive kulturhistoriska 
byggnader:  
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är 
sökande. Minst 30 procent ska då vara övrigt nationellt offentligt stöd. Stöd ges till 
50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger 
fastigheten där insatsen görs. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i 
övriga fall.  

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. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse22 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i 
stödberättigande utgifter.  

 
22 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 



    

 

201 
 

10.  (Åtgärd 16) Samarbete 
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma 
nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild 
aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en 
viktig del i att stärka en hållbar utveckling över längre tid på en landsbygd som 
präglas av problem som är en följd av glesa strukturer. Landsbygden kan inte 
erbjuda samma stödjande förutsättningar till företag och befolkning som i mer 
tätbefolkade områden. Syftet är också att samarbeta transnationellt, inte minst i 
projekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning23 och Östersjöstrategin. 
Projekten ska genomföras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående 
projekt samordnas för att nå synergieffekter. Det finns också samarbetsprojekt som 
är kopplade till det europeiska innovationspartnerskapet, EIP.  

Det krav på övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns för varje handläggande 
stödmyndighet att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering 
försvinner. Kravet om offentlig medfinansiering kommer inte att utökas när de nya 
pengarna tillkommer. 

Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom samarbeten. Det är 
länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen samt Tillväxtverket. 
Varje myndighet har sin egen handlingsplan.  
 

10.1. Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb 
(delåtgärderna 16.2, 16.9 inom fokusområde 6.a) 

10.1.1. Övergripande prioriteringar 
Samarbete för diversifiering och nya 
jobb 
De övergripande prioriteringarna är 
beslutade för hela EU. Detta stöd är till för 
att utveckla produkter, metoder, processer och 
tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten och pilotprojekt 
för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlighet för 
jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge 
möjligheter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små 
företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden 
skapas (delåtgärd 16.2, 16.9 fokusområde 6a).   

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 
Samarbete och pilotprojekt för att stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt 
i hela livsmedelskedjan. Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå 

 
23 Artikel 89 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 

Blomstrande näringsliv 
genom samarbeten och 

pilotprojekt! 
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målen i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
livsmedelsproduktionen ökar. Medlen ska samtidigt bidra till samverkan mellan 
olika berörda aktörer på regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande 
samverkan. Med berörda aktörer avses både offentliga och privata aktörer. 
Samverkan mellan länsstyrelser och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska 
särskilt uppmärksammas.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin 
om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar. Stöd kan beviljas till samarbeten och pilotprojekt som bidrar till att stärka 
landsbygdens näringsliv, som projekt för hållbar mat, projekt för att utveckla 
förädlingsmetoder, nya produkter, arbetsprocesser och verktyg för att hitta nya 
marknadskanaler och nya marknader. Stöd kan beviljas till utveckling av produkter, 
processer och tekniker som syftar till att stärka konkurrenskraften för de små 
företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i hela 
livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen 

10.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  
Nedanstående prioriteringar avser följande tre områden: 

Samarbete för diversifiering och nya jobb 

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 

För att klara framtidens utmaningar, öka sysselsättningen och stärka tillväxten på 
landsbygden behöver Skåne utveckla samarbetet mellan olika näringar och 
kompetenser.  

Genom samarbete på landsbygden kan synergieffekter uppstå som utvecklar 
näringslivet och skapar nya jobb. Traditionella material och råvaror kan användas 
på nya sätt och skapa nya produkter. Detta medför att landsbygdens resurser 
används med hela sin potential. Genom samverkan stärks enskilda företag och 
individer vilket gör att de står starkare vid förändringar i konjunktur och klimat. 
Ökad diversifiering av landsbygdsföretag skapar tillväxt och arbetstillfällen.  

Småföretagande på landsbygden ger många möjlighet att arbeta och bo i samma 
bygd. Genom att ta tillvara på miljön och de resurser som finns på landsbygden kan 
företagsutvecklingen främjas och ge ett mervärde för hela samhället. Exempelvis 
har Skånes landsbygd, med sin varierande natur och rika kulturarv, en stor 
dragningskraft på turister, både från Sverige och från övriga världen. Turism och 
upplevelser har stor potential att utvecklas i Skåne. Grön rekreation och friluftsliv 
är dokumenterat positivt för hälsan och kan skapa möjligheter för näringsidkare på 
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landsbygden att starta företag med koppling till s.k Grön rehabilitering och andra 
satsningar. Många av landsbygdsföretagen i dessa branscher drivs av kvinnor.  

I länet finns många utlandsfödda med kunskap och erfarenhet av andra matkulturer, 
vilket är en potential som bör beaktas. Genom att implementera nya grödor och 
influenser kan vi bredda utbudet av lokala råvaror från den skånska landsbygden, 
skapa flera jobb samt främja integrationen. 

Unga på den skånska landsbygden är en viktig invånargrupp för att utveckla en 
hållbar landsbygd. Det behövs fler unga som vill investera i en framtid på 
landsbygden för att stärka en varaktig landsbygdsutveckling. Det behövs en ökad 
medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, 
delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på 
landsbygden. 

Skåne har en stor och högkvalitativ primärproduktion. Genom att öka 
förädlingsgraden på denna skapas mervärden till de skånska produkterna och 
sysselsättningsgraden främjas i länet.  

Den skånska livsmedelsstrategin 2030 – Smart mat, är en vägvisare för hur vi ska 
agera tillsammans, i Skåne, för att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till en 
hållbar utveckling inom livsmedelsområdet. I den regionala strategin finns följande 
fem samhandlingsområden: 

 Regler och villkor 

 Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem 

 Mat för livskvalitet och hälsa 

 Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion 

 Ny kunskap, innovation och entreprenörsskap  

Prioriteringar 
Med ovanstående bakgrund och behovsanalys som grund har Länsstyrelsen valt ut 
ämnesområden där det finns behov av ökad samverkan.  

 Ett stärkt entreprenörskap på den skånska landsbygden. Detta 
genom att samverka mellan olika kompetenser. Erfarenheten visar att i projekt 
där olika kompetenser möts, såsom entreprenör, administratör och andra 
sakkunniga, växlas insatta resurser upp.  

 En ökad förädlingsgrad av länets livsmedelsprodukter. Målet är att 
produktkvaliteten och vidareförädlingen ska öka hos företagen genom 
samverkan. Genom satsningar i lokala resurser, såsom arbetskraft, råvaror mm, 
kan produkterna utvecklas vilket främjar möjligheten till att nyanställa.  Det 
kan även möjliggöra utveckling av lokala varumärken. 
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 Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära 
livsmedelssystem Till exempel minskat matsvinn, smarta 
förpackningssystem och cirkulära system. 

 Utveckling av nya processer och tekniker. Kopplingen mellan forskning 
och näring är viktig, teori behöver omsättas till praktik. De företagare som 
satsar på livsmedelsförädling behöver t ex finna bra innovativa 
byggnadstekniska lösningar, här har samverkanslösningar mellan olika aktörer 
en viktig funktion att fylla. Dialogen är viktig; genom att i praktiken identifiera 
vad som behövs kan forskningen bli mer behovsanpassad och insatta medel 
användas optimalt. 

 Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. 
Samarbete mellan olika led i livsmedelskedjan medför att graden ansvar ökar. 
Samtidigt säkerställs att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela 
produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad.  Den ökade spårbarheten 
skapar en trygghet hos konsumenten samtidigt som producenten, genom 
certifieringar eller liknande, kan sätta sin kvalitetsstämpel på varan. 

 Utveckla företagande kring hälsa och rekreation. Här föreligger i 
många fall ett dokumenterat behov av samarbete mellan de gröna näringarna 
och den vita sektorn, för att kvalitetssäkra de tjänster som kan komma att 
erbjudas. Även samverkan mellan flera företagare i den aktuella branschen kan 
leda till bättre utbud och anpassning mot vad kunderna efterfrågar, dvs. en mer 
individanpassad tjänst. 

 Samarbeten som leder till ökad jämställdhet och integration, där 
fokus ligger på etablering av små livsmedelsföretag och fler arbetstillfällen på 
landsbygden, ska prioriteras. 

 Samarbeten som leder till att fler unga vill investera i en framtid på 
landsbygden.  

 Utveckling av besöksnäringen, kopplad till Skånes rika och 
värdefulla kulturlandskap. Här krävs samarbete mellan olika typer av 
företag och kompetenser för att kunna erbjuda och paketera mångfalden på ett 
attraktivt sätt, parallellt med att resurserna används på ett ansvarsfullt sätt. 

10.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Samarbete diversifiering och nya jobb 

Utlysningar under 2022 
Länsstyrelsen planerar inga utlysningar  under 2022.  

Länsstyrelsen egna arbete under 2022 
Länsstyrelsen har för avsikt att själv genomföra projekt för att driva arbetet framåt 
enligt de uppdrag som tilldelats.  
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Samarbete för att skapa förutsättningar för en effektiv vildsvinsförvaltning 
samt utveckla jakträttsavtal 

Utlysningar under 2022 

Länsstyrelsen planerar inga utlysningar under 2022 

Länsstyrelsen egna arbete under 2022 

Länsstyrelsen har för avsikt att själv genomföra projekt för att driva arbetet framåt 
enligt de uppdrag som tilldelats.  

Samarbete för att främja ekologisk produktion och efterfrågan  

Utlysningar under 2022 

Länsstyrelsen planerar inga utlysningar under 2022 

Länsstyrelsen egna arbete under 2022 

Länsstyrelsen har för avsikt att själv genomföra projekt för att driva arbetet framåt 
enligt de uppdrag som tilldelats.  

 

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Utlysningar under 2022 
Länsstyrelsen planerar inte att göra några utlysningar under 2022. 

Länsstyrelsen egna arbete under 2022 
Länsstyrelsen planerar inte att  genomföra några projekt inom det aktuella området 
under 2022.  

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 

Utlysningar under 2022 
Länsstyrelsen planerar inga utlysningar under 2022. 

Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2.  
 
Länsstyrelsen egna arbete under 2022 

nsstyrelsen planerar inte att genomföra några projekt inom det aktuella området 
under 2022.   

 

Gäller samtliga delområden: 

Minimipoängen för detta insatsområde är 200 poäng. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen komma 
att lägga till ytterligare utlysningar om behovet uppstår. Respektive utlysnings 
budget beslutas i samråd med partnerskapet. 
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Information kring utlysningar kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane  

10.1.4. Urvalskriterier 
(Delåtgärderna 16.2, 16.9, fokusområde 6a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

Nationella urvalskriterier  
 

Nationella urvalskriterier för utlysningar kopplade till 
livsmedelsstrategin 

Urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Projektet har en bra 

sammansättning 
 

+2 poäng: Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör  
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten  
+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 

30 

2. Projektet uppfyller 
identifierade behov 

 
 
 
  

2 poäng: Ansökan är förenlig med det identifierade behovet i 
utlysningen   
1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i 
ansökan är tillfredställande 
+ 1 poäng: Projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder 
+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
+ 1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål  

40 

3. Projektet skapar nytta 
genom resultatspridning 

1 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av 
målgruppen 
2 poäng: Projektets resultat når en större del av målgruppen 
3 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av 
målgruppen men är av stor betydelse för den gruppen, gruppen 
utgör en del i ett större projekt eller är en kanal till en större 
målgrupp  
4 poäng: Projektets resultat sprids till en stor del av målgruppen via 
flera kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

20 

4. Projektet har tydliga mål 1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går 
att följa upp 
+ 2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

10 

Summa viktning  100 

Urvalskriterier Poängsättning Viktning 
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Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

10.1.4.1. Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för nationella urvalskriterier 
1. Projektet har en bra sammansättning 

+2 poäng Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör 
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 
Projekt som skapar synergieffekter med fler aktörer ska prioriteras. Att olika typer 
av aktörer, det vill säga en blandning av offentliga och övriga aktörer, medverkar i 
projektet är också positivt.  

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är 
viktigt för kunskapsutbyte och spridning.  

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten 

1. Projektet har en bra 
sammansättning 

 

+2 poäng: Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör  
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten  
+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 

30 

2. Projektet uppfyller 
identifierade behov 

1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas 
möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom 
livsmedelskedjan 
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom 
livsmedelskedjan 

40 

3. Det finns en tydlig och 
relevant målgrupp för 
projektet 

+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 
+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- 
och klimatmål 

20 

4. Projektet har tydliga mål 1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går 
att följa upp 
+ 2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

10 

Summa viktning  100 
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Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. 
Att projekt utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 
Ett poäng ges till projekt där deltagarna har relevant kunskap och erfarenhet. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 

2 poäng: Ansökan är förenlig med det identifierade behovet i utlysningen  
Två poäng ges utifrån hur väl projektet bedöms uppfylla de behov som identifierats 
i utlysningen.  

1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i ansökan är 
tillfredsställande.  
Ett poäng ges utifrån behovet av det som projektet förväntas leverera samt hur väl 
behovet är analyserat, beskrivet och motiverat i ansökan samt vilken kompetens 
som finns för att genomföra projektet. Det ska finnas en kort redogörelse för vad 
som är gjort inom området och hur utvecklingen ser ut. För att få poäng krävs det 
också att behovet tydligt kopplar till syftet som framgår i handlingsplanen. 

+1 poäng: Projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder 
En poäng ges om projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder.  

+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen 
Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft ges en 
poäng. 

+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål  
Projekt som bedöms bidra till miljö- och klimatmål ges en poäng.  

3. Projektet skapar nytta genom resultatspridning 

1 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen 
2 poäng: Projektets resultat når en större del av målgruppen 
3 poäng: Projektets resultat når endast en begränsad del av målgruppen  
men är av stor betydelse för den gruppen, gruppen utgör en del i ett större 
projekt eller är en kanal till en större målgrupp  
4 poäng: Projektets resultat sprids till en stor del av målgruppen via flera 
kanaler 
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ 

Det är viktigt att resultat från projekt sprids och att goda resultat tillämpas på ett 
bra sätt. Därför prioriteras projekt som förväntas nå stora delar av en relevant 
målgrupp. Det ska framgå i ansökan hur resultatet ska spridas. 
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Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av resultaten och vilka (hur 
många olika) kanaler som använts. Resultatspridning som sker på ett nytt 
innovativt sätt prioriteras.   

Målgruppen är den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller 
kan förväntas kunna dra nytta av de resultat som tas fram och förmedlas i projektet. 
I vissa projekt kan det sannolikt vara av värde att målgruppen definieras men det 
bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng genom att definiera 
en snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög måluppfyllelse. Poäng baseras 
på hur målgruppen är formulerad eller utformad. 

4. Projektet har tydliga mål 

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att följa 
upp 
+2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 
De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, 
innehåll och upplägg. 
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Bedömningsgrunder för nationella urvalskriterier för utlysningar kopplade 
till livsmedelsstrategin 
1. Projektet har en bra sammansättning 
+2 poäng Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör 
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer 
Projekt som skapar synergieffekter med fler aktörer ska prioriteras. Att olika typer 
av aktörer, det vill säga en blandning av offentliga och övriga aktörer, medverkar i 
projektet är också positivt.  

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är 
viktigt för kunskapsutbyte och spridning.  

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten 
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. 
Att projekt utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

+1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 
Ett poäng ges till projekt där deltagarna har relevant kunskap och erfarenhet. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 
1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter 
att utvecklas inom livsmedelskedjan 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärproducenternas 
möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

Poäng ges till de projekt som förväntas främja primärproducenternas 
konkurrenskraft genom att bättre integrera dem i livsmedelskedjan.  Projekten 
bedöms utifrån hur väl projektet väntas kunna bidra till att utveckla organisationen 
av livsmedelskedjan och förbättra primärproducenternas situation. Det kan 
tillexempel handla om att skapa mervärde för jordbruksprodukter, kvalitetssystem 
eller om projekt som främjar försäljning på lokala marknader. För att få poäng i 
urvalskriteriet krävs en beskrivning som tydligt kopplar till syftet med stödet och 
till prioriteringarna i den regionala handlingsplanen.   

3. Det finns ett tydlig och relevant målgrupp för projektet 
+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 
Det är viktigt att resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför prioriteras projekt som 
förväntas nå stora delar av en relevant målgrupp. 
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+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring Projekt som 
förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft till deltagande 
företag eller bransch ges två poäng. 
 
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål Projekt som 
bedöms bidra till miljö- och klimatmål prioriteras ges en poäng. 
 
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och 
klimatmål 
Om ett projekt bidrar till både ekonomisk nytta och till att uppfylla miljö- och 
klimatmål ges ytterligare en poäng. 

4. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att följa 
upp 
+2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, 
innehåll och upplägg.  

10.1.5. Stödnivå 
Inom delåtgärd 16.2 fokusområde 6a gäller följande: 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges 
till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.  

Det här gäller för delåtgärd 16.9 inom fokusområde 6a. 
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.    

Det här gäller för samtliga projekt inom delåtgärderna 16.2 och 16.9 
inom fokusområde 6a. 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, 
där stöd inte kan ges till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse24 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 

 
24 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.  
 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar  
 milersättning för resor, 30 kronor per mil 
 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  
 
Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver 
verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett 
handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av 
andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är 
privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag 
betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  
 
Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna 
för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter 
tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i 
förhållande till annan verksamhet.  
 

10.2. Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom 
livsmedelskedjan (delåtgärder 16.4 inom fokusområde 3.a ) 

10.2.1. Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är 
beslutade för hela EU. Syftet med stödet är 
att genom samarbete korta kedjan mellan 
jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag 
och konsument och att också kunna sälja fler 
livsmedelsprodukter på den lokala marknaden (delåtgärd 16.4 fokusområde 3a).  

10.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Länsstyrelsen Skåne prioriterar samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad 
av svenska råvaror vilket bidrar till ett högre mervärde för produkten. 
Samverkanslösningar som bidrar till att förkorta leveranskedjan mellan företag och 
konsument, och de satsningar som genom samarbete utvecklar dokumenterad ny 
teknik och nya produkter, är andra områden som prioriteras.  

Mer lokala produkter 
och närmare till 

konsument! 
 



    

 

213 
 

I Skåne finns ett identifierat behov av horisontellt samarbete mellan 
landsbygdsföretagen. Länsstyrelsen har därför satsat på framväxten av större 
matkluster, vilka i sin tur stimulerat samverkan mellan mindre livsmedelsföretag. 
Parallellt har det under flera år funnits en etablerad samverkan mellan de större 
matklustren i länet, vilket visats sig vara en framgångsfaktor väl värd att arbeta 
vidare med.  

Skånes struktur och jordbruk gör att länet har goda förutsättningar för att öka 
andelen närproducerade livsmedel. Länet betraktas dessutom, nationellt, som en 
känd matregion och tillväxten i livsmedelsproduktionen är beroende av en ökad 
förädlingsgrad. Konsumtion av närproducerade livsmedel är ofta bättre för miljön, 
men också för den lokala ekonomin, än mat som transporterats långt. 
Transporterna och därmed koldioxidutsläppen minskar om livsmedlen säljs lokalt. 
Dessutom efterfrågar konsumenterna alltmer produkter från den lokala marknaden 
med känt ursprung och hög kvalitet.  I länet finns många utlandsfödda med kunskap 
och erfarenhet av andra matkulturer, vilket är en potential som bör beaktas. 
Genom att implementera nya grödor och influenser kan vi bredda utbudet av lokala 
råvaror från den skånska landsbygden samtidigt som det främjar integrationen. 

Prioriteringar 

 Samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad av produkter 
från en lokal marknad och därmed genererar ett högre mervärde för 
produkten. 

 Utveckling av horisontella samarbeten mellan mindre 
livsmedelsföretag. Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan 
landsbygdsföretagen medför att dessa kan erbjuda konsumenterna 
paketlösningar och ett bredare sortiment. Nätverksarbete minskar dessutom 
sårbarheten hos den enskilda företagaren då denna står starkare tillsammans 
med sina kollegor. 

 Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan.  
Samarbete mellan olika led i livsmedelskedjan medför att graden ansvar ökar. 
Samtidigt säkerställs att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela 
produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad.  Den ökade spårbarheten 
skapar en trygghet hos konsumenten samtidigt som producenten, genom 
certifieringar eller liknande, kan sätta sin kvalitetsstämpel på varan. 

 Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära 
livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta 
förpackningssystem och cirkulära system.  

 Samverkanslösningar som leder till kortare leveranskedjor mellan 
producent och konsument. 
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 Utveckling av nya processer och tekniker. Kopplingen mellan forskning 
och näring är viktig, teori behöver omsättas till praktik. De företagare som 
satsar på livsmedelsförädling behöver t ex finna bra innovativa 
byggnadstekniska lösningar, här har samverkanslösningar mellan olika aktörer 
en viktig funktion att fylla. Dialogen är viktig; genom att i praktiken identifiera 
vad som behövs kan forskningen bli mer behovsanpassad och insatta medel 
användas optimalt. 

 Samarbeten mellan olika kulturer och olika företagare vilka 
medverkar till att nya grödor och influenser från andra länder implementeras 
på den skånska landsbygden och därmed breddar utbudet av lokala råvaror.  

 Innovativa samarbetslösningar för jordbruk, som tillvaratar 
erfarenheter från andra länder.  

10.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  
Utlysningar under 2022 

Länsstyrelsen planerar  att genomföra  en utlysning under 2022.  

Läs mer om utlysningar under avsnitt 4.3.2. 

Länsstyrelsen egna arbete under 2022 

Länsstyrelsen planerar inte att genomföra något projekt i egen regi under 2022. 

Minimipoängen för detta insatsområde är 200 poäng. 

I samråd med partnerskapet för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen komma 
att lägga till utlysningar om behovet uppstår och vi blir tilldelad ytterligare budget. 
Respektive utlysnings budget beslutas i samråd med partnerskapet. 

Information kring utlysningar kommer att publiceras med god framförhållning på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane  

10.2.4. Urvalskriterier 
(Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

 

 

 

 

Nationella urvalskriterier  
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Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

10.2.4.1. Bedömningsgrunder 
1. Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 

1 poäng: 3-5 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
2 poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
Projekt som innehåller fler jordbruksföretag kommer att prioriteras.  

+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt  
 Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är 
viktigt för kunskapsutbyte. 

+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten 
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. 
Att projekt utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 

+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

Urvalskriterier Poängsättning Vikt 
1. Projektet har kunskap, 

kompetens och 
genomförande-kapacitet 

1 poäng: 3-5 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
2 poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet 
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av 
samarbeten 
+1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

30 

2. Projektet uppfyller 
identifierade behov 

1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas 
möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom 
livsmedelskedjan 
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom 
livsmedelskedjan 

40 

3. Det finns en tydlig och 
relevant målgrupp för 
projektet 

+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 
+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- 
och klimatmål 

20 

4. Projektet har tydliga mål 1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte 
specificerat så att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går 
att följa upp 
+ 2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 

10 

Summa viktning  100 
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Poäng ges till de projekt som har en lämplig kompetens för området. Projektet ska 
kunna visa att det finns en samlad kompetens. Antingen har de deltagande 
aktörerna själva denna kompetens utifrån erfarenhet och utbildning eller så finns 
kompetensen i projektet på annat sätt, exempelvis köpt. 

2. Det finns ett identifierat behov av projektet 

1 poäng: Projektet bidrar till att främja primärproducenternas möjligheter 
att utvecklas inom livsmedelskedjan 
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att främja primärproducenternas 
möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att främja 
primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan 

Poäng ges till de projekt som förväntas främja primärproducenternas 
konkurrenskraft genom att bättre integrera dem i livsmedelskedjan.  Projekten 
bedöms utifrån hur väl projektet väntas kunna bidra till att utveckla organisationen 
av livsmedelskedjan och förbättra primärproducenternas situation. Det kan 
tillexempel handla om att skapa mervärde för jordbruksprodukter, kvalitetssystem 
eller om projekt som främjar försäljning på lokala marknader. För att få poäng i 
urvalskriteriet krävs en beskrivning som tydligt kopplar till syftet med stödet och 
till prioriteringarna i den regionala handlingsplanen.   

3. Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet 
+1 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp 
+2 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring 
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål 
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och 
klimatmål 

Det är viktigt att resultat tillämpas på ett bra sätt. Därför prioriteras projekt som 
förväntas nå stora delar av en relevant målgrupp. 
Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft till 
deltagande företag eller bransch ges två poäng. Projekt som bedöms bidra till 
miljö- och klimatmål prioriteras ges en poäng. Om ett projekt bidrar till både 
ekonomisk nytta och till att uppfylla miljö- och klimatmål ges ytterligare en poäng. 

4. Projektet har tydliga mål 
1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så 
att det går att följa upp 
3 poäng: En relevant målbeskrivning finns med tydliga mål som går att följa 
upp 
+2 poäng: Förväntad effekt av projektet på lång sikt finns beskrivet 
De mål som finns formulerade för projektet måste vara i linje med projektets syfte, 
innehåll och upplägg. 



    

 

217 
 

10.2.5. Stödnivå 
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, 
där stöd inte kan ges till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter.  

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre 
betydelse25 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre 
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 
Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under 
tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 
beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Schabloner och indirekta kostnader  

 mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.  
 årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar  
 milersättning för resor, 30 kronor per mil 
 traktamente enligt Skatteverkets riktlinje 
 eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.  

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver 
verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett 
handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av 
andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är 
privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag 
betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.  

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna 
för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter 
tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i 
förhållande till annan verksamhet.  

  

 
25 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 
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11.  Kommunikation 
Länsstyrelsen Skåne kommer att arbeta med en gemensam kommunikationsplan för 
Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet för att på ett 
strukturerat sätt nå rätt målgrupper, kommunicera nyttan med programmen och 
under programmens gång fånga upp kommunikationsbehov. 

Som komplement till EUs övergripande målsättningar lyfter det skånska 
perspektivet på Landsbygdsprogrammet särskilt fram behovet av: 

- starka näringar på landsbygden 

- att vårda miljön 

- att hela landskapet hålls levande 

- en hållbar utveckling inom livsmedel 

Länsstyrelsen planerar olika typer av kommunikation under olika faser av 
genomförandet av programmen: 

 Införande med koncentration på information om programmen och 
möjligheterna i dessa. Fokus ligger på detta under de första tre åren av 
programmen. 

 Genomförande och löpande uppföljning. Detta sker under hela 
programperioden. 

 Resultatspridning. Detta sker under hela programperioden men med fokus 
på den senare delen. 

 Uppföljning och utvärdering. Detta sker under slutfasen av 
programperioden. 

 Kommunikationsplan 
Planen beskriver hur vi ska lägga upp vår kommunikation för att lyckas med 
genomförandet av Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet i 
Skåne. Planen uppdateras minst en gång per år och löpande tillägg görs utifrån 
aktuella behov. Vid val av målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter utgår vi 
ifrån de förhållanden och prioriteringar som råder på den regionala nivån.  

Planen hjälper oss att hålla ett tydligt externt perspektiv i kommunikationen av 
programmen. Samtidigt bidrar den till intern samsyn om programmen och ger oss 
en gemensam grund för kommunikationsarbetet. Alla som är involverade i arbetet 
med programmen, som handläggare eller i andra roller, ska använda 
kommunikationsplanen som ett verktyg i arbetet. 
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 Kommunikationsmål 
Landsbygdsprogrammets och Havs- och fiskeprogrammets huvudmålgrupper 
definieras som Länsstyrelsens och programmens utvecklingspartners när det gäller 
att utveckla landsbygden och fiske och vattenbruket.  

Tillsammans bidrar vi till utvecklingen – Landsbygdsprogrammet och Havs- och 
fiskeprogrammet i termer av medfinansiering, överblick och kunskap; 
målgrupperna genom självfinansiering, handlingskraft och kunskap.  

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeprogrammet ska attrahera 
målgrupperna och ge rimliga förväntningar och tydlig information om förväntat 
resultat. 

Målgrupperna ska uppleva att det är lätt att hitta och förstå informationen om 
programmen och att rätt personer och organisationer söker rätt stöd, att 
ansökningarna med mera är kompletta, det vill säga att det är tydligt hur man ska 
göra för att söka stöd. 

Vår kommunikation ska rikta sig till både kvinnor och män i olika åldrar och målet 
är att programmens pengar ska vara lika tillgängliga för kvinnor som för män. 
Därför ska vi vara observanta på hur vi uttrycker oss och vad vi signalerar genom 
språket, vad våra bilder uttrycker och hur de uppfattas samt vilka kanaler vi 
använder oss av. 

Som ett stöd i att jämställa kommunikationen använder vi 4R- metoden: 

1) Representation: Vi ska sträva efter att visa lika många kvinnor som män, både 
unga och gamla i våra bilder. Vi ska sträva efter att använda både han, hon och hen i 
vår kommunikation. Vi ska se både kvinnor och män som målgrupp när vi 
formulerar våra texter och väljer kanaler. Vi ska aktivt tänka jämställdhet när vi 
bjuder in till informationsmöten, kurser och liknande.  

2) Resurser: Vi ska vara uppmärksamma på hur stor del av våra 
kommunikationsresurser som används för att nå kvinnor och/eller män. På 
informationsträffar, kurser och liknande ska vi uppmärksamma hur stor del av 
talarutrymmet som ges till kvinnor respektive män. Vi ska aktivt arbeta för att 
kommunikationsresurser används för att nå ut till lika många kvinnor som män.  

3) Realia: Vi ska ställa frågor som utforskar och problematiserar hur 
kommunikationen bidrar/inte bidrar till ett jämställt användande av programmens 
pengar.  

4) Realisera: Vi ska sätta upp mål och åtgärder för att kommunikationen ska bidra 
till ett jämställt användande av programmens pengar. 

 Målgrupper och prioriterade målgrupper 
Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare, 
landsbygdsföretagare och andra aktörer på landsbygden. Havs- och 
fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är yrkesfiskare, 
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vattenbruksföretagare, företrädare för beredningsindustrin samt 
producentorganisationer. 

Målgruppsdefinitionen kan brytas ned i undergrupper där lantbrukare med olika 
driftsinriktningar kan behöva olika former av information. Målgrupperna ”andra 
landsbygdsföretagare”, ”unga på landsbygden” och ”landsbygdsboende med utländsk 
bakgrund” söker sällan sin information hos Länsstyrelsen och därför behöver 
särskilt fokus läggas på att nå dessa målgrupper.  

Utöver de huvudsakliga målgrupperna har vi identifierat målgrupper i fem 
huvudkategorier: utvecklingspartners, vidareförmedlare, samarbetspartners, 
allmänhet och interna målgrupper. 

Utvecklingspartners 
Landsbygdsprogrammet vänder sig huvudsakligen till två målgruppskategorier; 
utvecklingssugna och upprätthållarna. Båda definieras som Länsstyrelsens och 
Landsbygdsprogrammets utvecklingspartners när det gäller att utveckla landsbygden. 
Det är syftet och karaktären bakom deras insats/idé/engagemang som avgör vilken 
kategori de för tillfället passar in i. Att kategorisera dem utifrån deras drivkrafter 
hjälper oss att anpassa vår kommunikation och välja rätt argument för att fånga 
deras intresse. 

Utvecklingssugna 

Definition: Avser alla de som vill investera sin utvecklingskraft på landsbygden 
och/eller i kustområden. Det inkluderar entreprenörer inom olika slags branscher, 
sociala initiativ, idédrivet utvecklingsarbete, verksamma inom energiområdet, 
intressenter som vi vill utveckla infrastrukturen/bredband, företagare inom 
trädgårds- och fiskerinäringen. 

Upprätthållarna 

Definition: Utgörs av alla de aktörer inom lantbruket/fiskerinäringen och övriga 
landsbygdsaktörer som med stöd i landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet investerar i att upprätthålla och bevara förhållanden som råder 
på landsbygden och/eller i kustområden. Målgruppen är van att hantera EU-stöd 
och känner väl till Länsstyrelsens verksamhet. 

Notera att kategorin utvecklingspartners benämns som stödsökare i 
Jordbruksverkets kommunikationsstrategi. Vi har valt att använda begreppet 
utvecklingspartners eftersom det signalerar en högre grad av delaktighet och 
handlingskraft än ordet stödsökare. 

 Budskap 
Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeprogrammet investerar i människor 
och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och fiskerinäringen i Skåne. 

Programmen kan definieras i utvecklingsområden som på ett övergripande plan 
vänder sig till huvudmålgrupper. Det gäller följande områden: 
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 Utveckla lantbruksföretag 

 Utveckla trädgårdsföretag 

 Utveckla fiske- och vattenbruket 

 Satsningar på klimatsmarta lösningar 

 Förbättra förhållandena för djur 

 Vårda miljön 

 Utveckla besöksnäringen 

 Bygga bredband 

 Utveckla livsmedelsnäringen 

 Utveckla idéer tillsammans med andra 

Tonalitet 
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska ha en öppen och 
nyfiken attityd i relationen till målgrupperna. Det är viktigt att vi är transparenta i 
vår kommunikation och gör tydliga återkopplingar med matnyttig feedback till de 
som kommer med initiativ till oss. Målet är att ta tillvara entusiasm och uppmuntra 
till engagemang samtidigt som vi skapar realistiska förväntningar. Det är också 
viktigt att ha en samlad hållning utåt och representera programmets finansiärer på 
ett respektfullt sätt (t ex Jordbruksverket, EU). 

Grafisk profil 
Informationsmaterial (trycksaker, ppt-presentationer, annonser, roll-ups m.m.) 
ska följa Länsstyrelsens grafiska profil. Länsstyrelsens logotyp ska alltid finnas med 
tillsammans med EU-flaggan för att tydliggöra EU:s roll som medfinansiär.  

Bildval 
Bilder är starka budbärare och i vår kommunikation ska vi gärna visa människor och 
inte bara djur och natur. Bilderna ska förmedla att landsbygden och kustområden 
ger möjligheter för alla människor (kvinnor/män, unga/gamla, 
svenskar/invandrare). Vi ska undvika de stereotypa bilder som omgärdar 
verksamheterna på landsbygden och inom hav och fiske.  

 Kanaler för kommunikation 
Kanalerna för kommunikation kommer att variera beroende på vilken typ av 
information vi vill nå ut med och vilken målgrupp vi riktar oss till. Vi har ofta 
upparbetade kommunikationsvägar till yrkesfiskare, lantbrukare, 
trädgårdsföretagare och livsmedelsförädlare. Den stora utmaningen är att nå nya 
utvecklingspartners i kategorin utvecklingssugna. När vi planerar riktade 
kommunikationsinsatser till specifika grupper ska vi alltid analysera vilka kanaler 
som ger bäst effekt. 
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Vi kommer huvudsakligen att använda oss av: 

Webb, nyhetsbrev (både egna och del i andra organisationers), facebook, kortare 
informations-/informationsfilmer, e-post, tidningar, radio och TV, digitala 
informationsmöten, samordnade utskick till målgrupperna. Information kan även 
spridas till deltagare på upphandlade kompetensutvecklingsaktiviteter. Vi arbetar 
också med sökoptimering så att våra webbsidor hamnar högt upp i sökmotorernas 
träfflistor. Fortsatt utmaning 2022 kommer vara att nå ut digitalt istället för de 
fysiska träffar vi annars planerat för, ex mässor och informationsmöten. 

 Löpande aktivitetsplanering 
Aktivitetsplanen kommer att uppdateras årligen. Den löpande 
aktivitetsplanerringen görs halvårsvis i nära samarbete med den berörda 
verksamheten. 

Mål 
Kommunika-
tionsmål 

Budskap Målgrupp Aktivitet Tidsperiod Ansvarig  

 
Informera om 
stöd 

Redogöra för 
möjligheter i  
stöden. 

Lantbrukare, 
landsbygdsföre
tagare och 
andra 
engagerade på 
landsbygden. 

Information 
per telefon av 
kunniga 
handläggare. 

Löpande 
Kerstin 
Rietz 
 

 
 
 
 

Informera om 
stöd 

Informera om 
möjligheterna för 
att söka stöd. 
Riktade insatser 
beroende på 
tema och 
målgrupp. 
 

Lantbrukare 
och 
landsbygds-
företagare. 

Deltagande på 
Borgeby 
fältdagar. Blir 
det inställt kan 
vi anordna 
webbinarier 
tillsammans 
med andra 
aktörer. 

Juni 2022 
Kerstin 
Rietz 

 
Informera om 
stöd 

Informera om 
investerings-
möjligheter i 
Landsbygds-
programmet och 
Havs- och fiskeri-
programmet. 

Lantbrukare 
och 
landsbygdsföre
tagare, 
föreningar, 
fiskare och 
vattenbrukare. 

Information via 
webben, 
nyhetsblad, 
framtagande av 
informations-
material för ett 
urval av 
aktuella 
insatsområden. 
 

2022 
Kristina 
Larsson 

 
Informera om 
stöd 

Informera om 
investerings-
möjligheter i 

Konsulter och 
banker, 

Information på 
digitala möten, 

2022 
Kerstin 
Rietz 
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Landsbygds-
programmet och 
Havs- och fiskeri-
programmet. 

lantbrukare 
mfl. 

via webben, 
mm. 

 
Korrekt 
ansökan om 
utbetalning 

Informera om 
viktiga moment i 
ansökan om 
utbetalning  

Stödmottagare 

Hålla digitala 
informations-
träffar/utbildni
ng, 
informations-
utskick, 
information på 
webben. 

2022 
Kerstin 
Rietz 

 

 Samarbeten 
Det regionala partnerskapet har en viktig roll att bidra med kunskap samt att sprida 
information om programmet i sina respektive organisationer.  

Organisationerna som finns representerade i Partnerskapet är initialt våra viktigaste 
samarbetspartners. Partnerskapet är synnerligen delaktiga i arbetet med att ta fram 
prioriteringar och urvalskriterier för de olika insatsområdena och blir därmed också 
kunniga ambassadörer med påverkansmöjlighet i sina respektive organisationer. I 
partnerskapet finns representation från alla fyra strukturfonderna (både direkt och 
indirekt). I syfte att nå målgruppen ”utvecklingssugna” är Skånes sju 
leaderområden, genom sina kanslin och LAG-grupper, en viktig 
marknadsföringskraft för möjligheterna inom de landsbygdsstöd som Länsstyrelsen 
ansvarar för. 

 Uppföljning och utvärdering 
Fördjupad uppföljning av kommunikationsinsatserna och utvärdering av 
kommunikationsmålen kommer att ske vid minst två tillfällen under 
programperioden. Resultat av utvärderingar ska användas för att förbättra 
kommunikationen. Under programperioden kommer strategier och aktiviteter att 
förändras. Löpande uppföljning kan göras genom att 

 följa upp inkomna ansökningar för att ta reda på vilka områden som 
genererar många/få ansökningar och vilka grupper som söker, 

 följa upp vilka grupper som hör av sig till oss med frågor och vilka frågor de 
ställer, 

 analysera besöksstatistiken på vår webbplats, 

 följa upp och analysera vilket genomslag vi får på våra medieaktiviteter 
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 använda fokusgrupper för att borra djupare i drivkrafter och behov hos 
utvalda grupper, till exempel unga lantbrukare och fiskare, utlandsfödda 
kvinnor och män, kvinnor med företag på landsbygden 

Sammantaget blir vår kommunikationsplan ett verktyg för att nå målet om att det 
”ska vara lätt för kunden att hitta relevant information och därefter göra rätt”. 
Vi vill skapa rimliga förväntningar på landsbygdsprogrammet (2014-2020, inkl. 
förlängningsåren 2021-2022) men även stimulera till utveckling genom att visa på 
goda exempel, god samordning och kompetent bemötande. 
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12.  Arbete med andra mål och lokal utveckling  
 Synergier med fonder och planer som ska bidra till samma 
mål 

I Skåne pågår ett arbete med att hitta synergier, beröringspunkter och 
samverkansmöjligheter mellan olika fonder och program. Det finns flera 
övergripande beröringspunkter, men även konkreta insatsområden där samverkan 
krävs. Ett exempel är samverkan mellan Landsbygdsprogrammet och ERUF när det 
gäller utbyggnad av digital infrastruktur. Detta har mynnat ut i projektet FABS, 
Fiber till alla i Skåne och Blekinge som nu avslutats. Projektet arbetade för att 
förbättra tillgången till bredband genom att stötta kommunerna och bistå 
fiberförening/byalag och villaområden i deras egna initiativ för fiberutbyggnad. 

Ett annat område som har koppling till landsbygdsfrågorna är Länsstyrelsens 
bevakningsuppdrag för grundläggande betaltjänster från Post- och Telestyrelsen 
(PTS). Betaltjänster är kopplat till servicefrågor, vilka är centrala frågor för 
landsbygdsutvecklingen och omfattar flera insatsområden i 
Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen och Region Skåne har samarbete när det 
gäller servicefrågorna, eftersom båda organisationerna har ansvar för att utveckla 
servicen i länet.  

När det gäller Regionala Utvecklingsstrategin har Länsstyrelsen deltagit i hela 
arbetsprocessen med att ta fram en ny strategi som antogs av Regionfullmäktige 
under år 2014 och reviderad 2020. Det är Region Skåne som har ansvar för 
strategin, men det behövs avstämningar – framför allt med Länsstyrelsen och 
Skånes kommuner – för att förankra strategin ordentligt. De regionala 
miljökvalitetsmålen säkras upp genom att Länsstyrelsen själv har hand om de flesta 
av målen. Och när det gäller de mål som Region Skåne har hand om finns det redan 
fungerande arbetsgrupper som följer upp miljömålsarbetet. Angående 
förvaltningsplaner för de leaderområden i Skåne som hanterar medel från Havs- 
och fiskeriprogrammet deltar Länsstyrelsen i arbetet genom att sitta med i 
områdenas styrelser och på så sätt bidra med sin expertis. 

 

 Jämställdhetsintegrering 
Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret att genomföra 
jämställdhetspolititiken på regional nivå och ska jämställdhetsintegrera all sin 
verksamhet. Därför är det viktigt att handlingsplanen jämställdhetsintegreras och 
att uppföljning görs kontinuerligt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Länsstyrelsen ska arbeta för att de nationella målen för jämställdhetspolitiken får 
genomslag i länet genom ett initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och 
uppföljande jämställdhetsarbete.  
Enligt länsstyrelseinstruktionen ska vi: 
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1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, 
analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 
2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som 
övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl emot detta.  

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Politiken ska leda till 
en jämn fördelning av makt och resurser. Jämställdhetspolitiken är indelad i sex 
delmål som spänner över olika centrala frågeställningar i livet. Följande delmål 
anger inriktningen av Sveriges jämställdhetspolitik:  
 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattandet. Detta kan röra sig om representation i olika folkvalda 
församlingar men även jämställt inflytande inom enskilda branscher.  

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. Områden som löner, pension och graden av anställning 
är viktiga punkter under detta mål.  

 Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor.  

 Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I detta 
sammanhang kan nämnas såväl trygghetsskapande insatser som akut stöd till 
våldsutsatta men även förebyggande insatser.  

Länsstyrelsen bör kontinuerligt beakta jämställdhetsintegrering i genomförandet av 
programmet. Som ett led i detta erbjuds personalen kompetensutveckling inom 
området. 

 Arbete med lokal utveckling 
Länsstyrelsen arbetar bland annat med lokal utveckling genom att stödja lokalt 
initierade projekt. Dessa kan vara fiberutbyggnadsprojekt, men också andra lokala 
byutvecklingsprojekt på den skånska landsbygden. När det gäller Havs- och 
fiskeriprogrammet stödjer Länsstyrelsen lokala initiativ för att förbättra fiskets 
förutsättningar och för att förbättra vattenmiljön med mera. Här tänker 
Länsstyrelsen fortsätta med att fånga upp den utvecklingskraft som finns lokalt i 
länet. Det finns olika kanaler för detta. En kanal är partnerskapet, men det finns 
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även strategiska grupper där Länsstyrelsen ingår som kan fånga upp lokala initiativ 
och stödja dem med hjälp av programmens medel.  

Länsstyrelsen fortsätter med återkommande samverkansmöten med Skånes 
områden för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under programperioden 
2014-2020, samt under förlängningsåren 2021-2022. Vi behöver synkronisera den 
regionala handlingsplanen med de lokala utvecklingsstrategierna. På så sätt kan vi 
strategiskt hitta former som främjar samarbete och hitta lösningar för om det är 
Länsstyrelsen eller leaderområdena som ska stödja olika typer av ansökningar inom 
olika områden. Tillsammans ska vi främja utveckling av frågor som rör landsbygden 
och hav och vatten i länet. 
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13.  Revidering av handlingsplan 
Eventuella justeringar av handlingsplanen görs som regel inför varje årsskifte. 
Länsstyrelsen tar fram förslag på justeringar av handlingsplanen efter samråd med 
partnerskapet. Länsstyrelsen lämnar in förslaget på ny handlingsplan till 
Jordbruksverket. Därefter lämnas förändringarna i urvalskriterierna till 
övervakningskommittén för yttrande. Jordbruksverket godkänner den reviderade 
handlingsplanen som kan börja gälla den 1 januari.  

Under programperioden är partnerskapet särskilt viktigt i arbetet med att 
identifiera behov och därefter föreslå åtgärder som behöver genomföras för att nå 
programmålen. Länsstyrelsen föreslår i samråd med partnerskapet uppdateringar 
och revideringar av handlingsplanen utifrån Jordbruksverkets instruktioner och 
rekommendationer, eller utifrån de regionala behov som identifierats. 
Partnerskapet tar sedan ställning till uppdateringar och revideringar utifrån de 
förslag till förändringar som tas fram. Beslut om revideringar ska vara förankrade i 
partnerskapet innan beslut. Detta är viktigt eftersom partnerskapet utgör eller 
representerar målgrupperna för Landsbygdsprogrammet, och Havs- och 
fiskeriprogrammet, och förväntas förankra och bidra till programmens mål inom 
sina respektive organisationer. Partnerskapet är även en snabb och effektiv 
kommunikationskanal för att sprida nyheter till sina medlemmar och målgrupper.  

Uppföljning kommer också att ske med hjälp av könsuppdelad statistik från 
Jordbruksverket. Detta för att kunna identifiera risker för diskriminering och att 
revidera handlingsplanen på ett sätt som bidrar till jämställdhet mellan könen.  

Handlingsplanen kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygdsprogrmmet. 
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14.  Bilagor 
 Bilaga 1: SWOT-analys och identifiering av regionala behov 

Klicka på länken finns även på www.lansstyrelsen.se/skane (14.2) Bilaga 2: Budget och mål 
(kommer senare) 
(14.3) Bilaga 3: Miljö 
(14.4) Bilaga 4: Stödprocent för bredband 
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 Bilaga 2 Budget inkl. Programändring 8 
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 Bilaga 3 

Dokumentet är till hjälp för att göra bedömningar inom området miljö för 4.1/2a samt 
7.4/6b. 
 

Miljömål för 4.1/2a 
Miljömålstabell för Investeringsstöd för konkurrenskraft inom 
jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag 
 
I tabellen finns exempel på investeringar som bidrar till de nationella miljö- och klimatmålen. 
Vissa av de som nämns finns med som en del av ”all inclusive” investeringar, det vill säga ett 
tillägg till en huvudinvestering, till exempel i och med en investering i ett kostall.   
 
I vissa fall kan energieffektivisering och förnybar energi ingå i investeringar inom det här 
investeringsstödet. Det är till exempel när ett nytt djurstall byggs med energieffektiva lösningar 
som återvinning av värme från mjölk eller att gödselvården är klimatanpassad. Då måste en 
bedömning göras om investeringen passar övervägande i ett annat stöd så ska den dit. Ibland 
kan en ansökan delas upp i flera ansökningar som ska hanteras som olika stöd.  
 
Den här listan inkluderar enbart sådant som är stödberättigat i detta stöd, det vill säga att 
investeringar som till exempel värmepannor finns i andra stöd. Allting nedan som står som en 
del i en ny investering kan även sökas separat. 
 

Miljömål Önskad positiv effekt Exempel på investeringar som kan ge positiv effekt  
Begränsad 
klimatpåverkan 

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 
 Kvävesensor   
 Strukturkalkning  
 Dränering 

Bara naturlig 
försurning 

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  
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 Ny- till- eller ombyggnader av djurstallar, 
vilket kan innebära investeringar i rening av 
frånluft 

Giftfri miljö 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 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  

 Kvävesensor  
 System för vattenrecirkulering och rening i 

växthus 
 Strukturkalkning  
 Dränering  

Ett rikt 
odlingslandskap 

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  
Bidrar till 
energieffektivitet 

Energibesparing  Energikartläggning eller motsvarande har 
gjorts  

 Investeringar i byggnader, anläggningar och 
maskiner med fokus på energieffektivitet  

 Ett nytt växthus eller stall med isolering t.ex. 
energivävar i växthus  

 Ett nytt växthus eller stall med värmeväxlare 
t.ex. luftvärmepump, värmeåtervinning, 
frikyla 

Bidrar till djurvälfärd Minskad skaderisk och  
ökat välbefinnande för djuren 

 Ny skonsammare golvbeläggning i 
befintliga djurstallar  

 Ny inredning/utrustning i djurstallar med 
fokus på djurvälfärd (utöver lagkrav)  
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Miljö-, kultur- och friluftsmål för stöd till service och fritid på 
landsbygden 7.4/6b  
Detta används som ett vägledningsdokument bedömningen av  kriterierna för miljö-, kultur- 
och frilufsmålen i insatsområdet 7.4/6b  
 
Målen för kulturmiljöarbetet  
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

‐ ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas  

‐ människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön 

‐ ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser 

‐ en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen 

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med bland annat allemansrätten som 
grund stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. 

1. Tillgänglig natur för alla 
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- 
och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god 
tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet 
har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet 
samt andra områden av betydelse för friluftslivet. 

2. Starkt engagemang och samverkan 
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler 
människor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog 
och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

3. Allemansrätten 
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och 
allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

 
 
 
4. Tillgång till natur för friluftsliv 
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Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och 
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap. 

5. Attraktiv tätortsnära natur 
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång 
till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta 
bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 
Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter 
inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, 
tillgänglighet och säkerhet. 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med 
värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel 
som främjar friluftsliv och rekreation. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 
motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om 
förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas 
styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 
Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 
kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar 
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, 
landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 
 
10. God kunskap om friluftslivet 
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga 
karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. 
Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och 
kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och 
kulturturism. 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

 



 

       
       
       

 

 
 

 Bilaga 4 

Underlag till fastställd stödandel 
(stödprocent)  Län: Skåne  2014-08-19     

1a. 
Markförhållanden Antal ha 

Andel 
(%) Grund för bedömning 

Vald 
% 

Viktad 
% 

Andel skog (inklusive 
berg, myrar, mossar 
och liknande svåra 
marker). 

437 923 47% 
Om andel skog > 80 % bör stödprocenten vara 70-90 %                 
Om andel skog 70-80 % bör stödprocenten vara 50-70 %               
Om andel skog < 70 % bör stödprocenten vara 20-50 % 

50 24 

Andel åkermark  
461 715 50% 

Om andel  > 30 % bör stödprocenten vara 20-50 %                         
Om andel åkermark 10-30 % bör stödprocenten vara 50-70 %        
Om andel åkermark < 10 % bör stödprocenten vara 70-90 % 

50 25 

Andel vatten 
(inkluderar större 
vattendrag och sjöar) 

32 029 3% 
Om andel vatten > 7 % bör stödprocenten vara 60-80 %                 
Om andel vatten 5-7 % bör stödprocenten vara 50-60 %                 
Om andel vatten < 5 % bör stödprocenten vara 20-50 % 

50 2 

Summa 931 667   Sammanlagd viktad  %    50 

  
  Andel 

(%) 
      

Andel betesmark av 
total jordbruksmark 
(ange % i blå ruta) 

_ 17 
Om andel betesmark > 40 % bör stödprocenten vara 60-80 %        
Om andel betesmark 20-40 % bör stödprocenten vara 40-60 %      
Om andel betesmark < 20 % bör stödprocenten vara 20-40 % 

40 40 

2. Nätets storlek 

Antal 
kommun

er 
Andel 

(%) Grund för bedömning 
Vald 

% 
Viktad 
% 

Andel av länets 
kommuner där det 
bor < 5 personer per 
km2 

0 0% 
Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 70-90 %                          
Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 50-70 %                        
Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 20-50 % 

0 0 

Andel av länets 
kommuner där det 
bor 5 - 15 personer 
per km2 

0 0% 
Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 80-90 %                          
Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 60-80 %                        
Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 40-60 % 

0 0 

Andel av länets 
kommuner där det 
bor > 15 personer per 
km2 

33 100% 
Om andel > 70 % bör stödprocenten vara 20-50 %                          
Om andel 30-70 % bör stödprocenten vara 50-70 %                        
Om andel < 30 % bör stödprocenten vara 70-80 % 

50 50 

Summa 33   Sammanlagd, viktad %   50 
 
 
3. Sammanvägning             
1. Markförhållanden 50          

Betesmark 40           

2. Nätets storlek 50   
Länets stödandel avrundat till närmaste hela tiotal:  50 

  
Sammanvägd 
procent (medel) 47           


