
Vill du vara med och utveckla Västra Götaland?
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Funderar du på att starta eller utveck-
la ett företag på landsbygden? Vill du 
tillsammans med andra utveckla bygden 
där du bor? Sitter du på idéer och kun-
skap som kan bidra till klimatsmarta 
lösningar och en god miljö? 

Vi söker dig som vill arbeta för en hållbar 
utveckling i Västra Götaland.      

Det finns många möjligheter för dig som 
vill bo, arbeta eller driva företag på lands-
bygden – men även en del utmaningar. I 
Sverige finns ett landsbygdsprogram och 
ett havs- och fiskeriprogram som ska stärka 

förutsättningarna för alla som bor och ver-
kar på landsbygden. Programmen investerar 
i idéer och initiativ som bidrar till fler jobb-
tillfällen, stärker företagens konkurrenskraft 
och främjar samverkan. Programmen ska 
också bidra till att förbättra service och 
infrastruktur på landsbygden, stärka livs- 
medelsnäringen och främja vård av miljön 
och natur- och kulturvärden. Det övergri-
pande målet är en ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Vi på Länsstyrelsen ska se till att program-
men gör så stor nytta som möjligt i Västra 

Vi söker utvecklingspartners
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Götalands län. Vår utgångspunkt är att 
människors idéer, kunskap och engage-
mang är nyckeln till en hållbar utveckling. 

Genom landsbygdsprogrammet och havs- 
och fiskeriprogrammet kan vi erbjuda 
ekonomiskt stöd, rådgivning och kompe-
tensutveckling. I den här skriften får du en 
inblick i vad programmen kan innebära för 
dig. 

Landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet gäller under perioden 
2014-2020. Programmen är byggstenar i 
EU:s tillväxtstrategi ”Europa 2020” som 
leder mot visionen ”En smart och hållbar 
ekonomi för alla”. Landsbygdsprogram-
met och havs- och fiskeriprogrammet 
finansieras av EU och Sverige. Program-
men omfattar totalt 36,1 miljarder kronor. 
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Jag vill gärna gynna de producenter som finns i 
närområdet. I vår region finns massor av fantastiska 
råvaror och som kock vill jag gärna visa upp dem 
för gästerna. Det är kul att kunna använda lokala 
livsmedel. /Erik Arosenius, kock, Göteborg

Det är viktigt att veta var maten kommer ifrån. 
För mig är det ett mervärde att köpa närproduce-
rad mat och vi serverar ofta ekologisk mat på 
matbordet hemma. Jag tycker det är viktigt att 
lära mina barn vad de äter så att de får ett bra 
förhållande till maten. /Hanna Palmborg, kvali-
tetssamordnare, Lidköping
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Länsstyrelsen vill investera i satsningar 
som stärker den regionala livsmedels-
kedjan i Västra Götaland. Det gör vi för att 
främja jobb och konkurrenskraft, livs- 
medelssäkerhet, djurskydd och klimat.

I vårt län finns 40 procent av 
landets licensierade yrkesfiskare och 
vi har ett unikt vattenbruk. Bohus-
kusten är nästan det enda stället i 
Sverige där vi odlar musslor och 
ostron för konsumtion. Dessutom 
har vi huvuddelen av fiskbered-
ningsindustrin. Detta, tillsammans 
med lantbruket och trädgårdsod-
lingen, ger oss spännande möjlig- 
heter för en regional livsmedels-
kedja. /Magnus Björkén, länsfiske- 
konsulent på Länsstyrelsen
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Jag vill gärna gynna de lantbru-
kare som finns och gör nytta i 
regionen där jag bor. Jag tycker det 
känns bra att veta var maten jag 
äter kommer ifrån och att den inte 
transporterats runt i onödan. /Elin 
Backlund, student, Göteborg

När jag ser betesdjur på natur- och kulturbeten känner 
jag stor tacksamhet mot den djurhållande bonden som 
vårdar sina hagmarker. Genom betet får vi ett miljösmart 
kött från djur som håller landskapet öppet och ger förut-
sättningar för biologisk mångfald. Jag önskar att mina 
barnbarn ska få förundras över mångfalden i en hage och 
kunna njuta av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.  
/Ulla Kjellander, länsordförande Skaraborgs Naturskydds- 
förening, Hjo



7

Stöden inom programmen tror jag betyder mycket för länets 
småföretagare. De har ofta en stark drivkraft och genom program-
men kan vi hjälpa dem på traven genom att investera i deras idéer 
och engagemang. Satsningen på animalieproduktion hoppas vi 
skapar livskraftiga lantbruk och arbetstillfällen i hela livsmedelsked-
jan i länet. Prioriteringen av betande djur gör vi för att skapa en 
attraktiv landskapsbild och för att stärka arbetet med miljömålen.  
/Stefan Gustafsson, handläggare företagsstöd, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen satsar särskilt på att 
stärka och utveckla produktionen av 
kött och mjölk och på att få fler betande 
djur i landskapet. Det gör vi för att 
skapa och behålla de öppna landskapen, 
öka den biologiska mångfalden och 
kulturvärdena i landskapet. Satsningen 
ska också bidra till att skapa arbetstill-
fällen i hela livsmedelskedjan. 
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Tack vare den lokala 
fiberföreningen har vi fått 
bredband framdraget. Det gör 
att jag kan hålla mina gäster 
uppdaterade om senaste nytt. 
En bra bredbandsuppkopp-
ling innebär att jag som 
företagare kan nå marknaden 
utan att behöv flytta närmare 
staden, Iréne Örtengren, 
egenföretagare, Högsäter

En lokal servicepunkt kan fungera som ett 
nav för service i en mindre ort på landsbygden. 
Genom landsbygdsprogrammet har regeringen 
satsat 700 miljoner kronor på ett lanthandelslyft. 
Tack vare det kan vi stödja investeringar hos 
lanthandlare och bensinmackar och uppmuntra 
samordning av flera servicelösningar. /Ida 
Claesson, processledare grundläggande betal-
tjänster, Länsstyrelsen
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Ett län för alla
I Västra Götaland ska kvinnor och män 
med olika bakgrund och ålder ha lika 
förutsättningar att kunna starta och ut-
veckla företag. Därför kommer arbetet 
med landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet att genomföras med 
särskilt fokus på jämställdhet, integration 
och ungas möjligheter. Genom att stärka 
förutsättningarna för de grupper som idag 
är underrepresenterade kan vi bidra till ett 
län som är attraktivt och välkomnande för 
alla – oavsett ålder, kön och bakgrund.

Jag är inte främ-
mande för tanken att 
byta stad mot land. 
Om det finns skolor, 
vård, bostad och 
människor, så att det 
inte blir folktomt och 
ensamt. Jag skulle åka 
direkt om det fanns ett 
arbete för mig.  
/Moustafa Blaid, 
student, Hjällbo

Länsstyrelsen är med och stärker 
konkurrenskraften och attraktiviteten i 
Västra Götaland. Det gör vi genom 
satsningar på service och bredband på 
landsbygden, så att staden och landet 
får liknande förutsättningar att utveckla 
jobb och goda livsvillkor för alla. 
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Hannah gick ihop med 
andra yrkesfiskare i en 
ekonomisk förening och 
startade musselodling 
som en extra inkomst-
källa. De fick en del av 
investeringen finansie-
rad av havs- och 
fiskeriprogrammet. 
Numera syns mussel-
riggarna på flera platser 
längs västkusten.

Gunnar och föreningen 
fick projektstöd från 
havs- och fiskeri- 
programmet för att 
samla in marint skräp. 
Nu åker han runt och 
informerar allmänheten 
om arbetet.
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Noor är ordförande i en bred- 
bandsförening. Hon och 
föreningen sökte pengar från 
landsbygdsprogrammet och 
kunde dra fiber till 230 hushåll.

Benjamin och Jonas startade 
gårdsbutik och fick stöd till 
investeringar från landsbygds-
programmet. Idag säljer de 
frukt och grönsaker från den 
egna gården tillsammans med 
produkter från lantbrukare i 
området.

Rolf sökte miljöersättningar 
från landsbygdsprogrammet 
för att kunna minska företagets 
miljöpåverkan. Genom att 
delta i ett rådgivningsprogram 
har han kunnat minska företa-
gets utsläpp av växtnäringsäm-
nen till vattendragen med 30 
procent.
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Erbjudande med motprestation

Genom landsbygdsprogrammet och 
havs- och fiskeriprogrammet vill vi 
investera i dina idéer och ditt enga-
gemang. Det gör vi när vi ser att dina 
insatser ligger i linje med målen i pro-
grammen. 

Via programmen kan vi på Länsstyrelsen 
bidra genom medfinansiering och kunskap. 
Du som privatperson, företagare eller ni 
som organisation bidrar genom själv- 
finansiering, handlingskraft och kunskap. 

Företagsstöd 
Investeringar i enskilda närings- 
idkare som vill utveckla sin verk-

samhet. Landsbygdprogrammet delfinansierar 
investeringar med upp med till 40 procent 
av kostnaden. Havs- och fiskeriprogrammet 
delfinansierar investeringar med upp till 80 
procent.

Projektstöd 
Investeringar i idéer och initiativ 
som bidrar till en levande och 

attraktiv landsbygd med hållbara och kon-
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kurrenskraftiga näringar, såväl på land som till 
havs. Ett krav för att få projektstöd är att initia-
tivet är till nytta för fler än dig själv. 

Kompetensutveckling 
Landsbygdsprogrammet och havs- 
och fiskeriprogrammet medfinan-

sierar kurser, rådgivning, med mera. Stödet ses 
som en långsiktig investering som ska stärka 
företagets konkurrenskraft. 

Miljöinvesteringar 
Investeringar i insatser för att bevara 
eller förbättra miljön och minska 

klimatpåverkan. Landsbygdsprogrammet och 
havs- och fiskeriprogrammet delfinansierar inves-
teringar med upp till 90 procent av kostnaden. 

Kompensationsbidrag
Ersättning till lantbrukare i områden där 
det är svårare att odla.

Miljöersättningar 
Ersättning för att bruka mark och vatten 
på ett sätt som är bra för miljön.

Startstöd
Ett stöd för dig som är under 40 år och  
vill starta en verksamhet eller genomföra 
ett ägarskifte inom jordbruks- eller träd-
gårdsföretag.

Lokalt ledd utveckling
Investeringar i det lokala området för att 
göra området mer attraktivt och konkur-
renskraftigt och för att stimulera ökad 

sysselsättning och nya företag.



Visste du att...

Det finns fyra europeiska 
struktur- och investerings- 
fonder i Sverige

• Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

• Europeiska socialfonden
• Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling
• Europeiska havs- och  

fiskerifonden

Fonderna är de viktigaste verktygen för 
att förverkliga Europa 2020 och visionen 
om en smart och hållbar tillväxt för alla.

Regionala utvecklingsfonden ska stärka 
regionernas konkurrenskraft och bidra 
till hållbar tillväxt. Regionalfondspro-
grammen är inriktade på att förändra 
strukturen inom områdena innovation, 
entreprenörskap och grön ekonomi.

Jordbruksfonden ska stödja en god utveck-
ling på landsbygden och bidra till en hållbar 
grön tillväxt, ökad sysselsättning och stärkt 
konkurrenskraft för företag på landsbygden.

Havs- och fiskerifonden ska bidra till ökad 
konkurrenskraft hos små och medelstora 
företag och till ett innovativt och kunskaps- 
baserat fiske och vattenbruk. 

Socialfondsprogrammet för 
perioden 2014–2020 är ett stöd 
för att förstärka och utveckla 
den nationella arbetsmarknads-
politiken. Målet är att bidra till 
en fungerande arbetsmarknad 
och en ökad sysselsättning på 
lång sikt.
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Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeriprogrammet:  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland eller  
www.jordbruksverket.se

Följ oss gärna i sociala medier: 
facebook.com/lansstyrelsenvastragotaland
facebook.com/bredbandivastragotaland
twitter.com/lansstyrelsenvg

Lokalt ledd utveckling är en del av program-
mens arbete fram till 2020. Metoden för 
arbetet kallas Leadermetoden. Leader organi-
seras utifrån lokala områden där människor 
från offentlig, privat och ideell sektor samlas i 
partnerskap och tillsammans bildar en lokal 
utvecklingsgrupp, kallad LAG. Du kan alltid 
kontakta ditt lokala Leaderkontor om du vill 
vara med och utveckla din bygd. 

Kontakta oss:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Telefon: 010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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