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Sammanfattning   
Landsbygdsprogrammet och Havs-och fiskeriprogrammet är verktyg för att skapa en smart 
och hållbar ekonomi i Sverige och i Västra Götaland. Programmen syftar till att skapa 
måluppfyllelse inom flera samhällsmål, till exempel miljömål, klimatmål och 
sysselsättningsmål. Programmen ska också bidra till generationsmålet, ökad jämställdhet och 
innovation. Handlingsplanen är jämställdhetsintegrerad och syftar till att bidra till en jämställd 
landsbygdsutveckling.  
 
Den regionala handlingsplanen är ett styrdokument som sätter viktiga prioriteringar och 
fondsamarbeten för vårt län. I dokumentet beskrivs hur Länsstyrelsen i Västra Götaland ska 
arbeta i handläggning och beslut av stöden. Landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet kommer att vara verktyg för att göra Västra Götaland till en ledande 
kunskapsregion, en region för alla, en region som tar globalt ansvar och en region som syns 
och engagerar de kommande åren.  Prioriteringar inom landsbygdsprogrammet kommer att 
göras för att utveckla Västra Götaland, upprätthålla matproduktionen och förbättra miljön i 
länet. Insatser och avvägningar som stärker jämställdhet och integration, samverkan mellan 
stad och land och unga kvinnor och mäns möjligheter kommer att genomföras i alla delar av 
programmet. 
 
Vi investerar i utveckling av länet för att: 

• Stödja hållbara och konkurrenskraftiga företag på landsbygden och i skärgården 
• Utveckla klimatsmarta lösningar och stödja energiomställning inom programmens målområden 
• Stödja service på landsbygden med fokus på servicepunkter 
• Bidra till god tillgång till bredband på landsbygden 

 
Vi investerar i matproduktionen i länet för att: 

• Stärka animalieproduktion som bidrar till öppna landskap i länet 
• Stärka den yrkesmässiga trädgårdsodlingen i länet 
• Stödja och utveckla den västsvenska livsmedelskedjan för mat och dryck 

 
Vi investerar i miljön i länet för att uppnå miljömålen:  

• Ett rikt odlingslandskap – öka den biologiska mångfalden och stärka kulturvärden i 
landskapet 

• Ingen övergödning – minska övergödning i sjöar, vattendrag och hav 
• En giftfri miljö – minska den skadliga påverkan av gifter i naturen  
• Begränsad klimatpåverkan – minska jordbrukets negativa påverkan på klimatet och utveckla 

klimatsmarta lösningar  
 
Ett partnerskap har varit delaktigt i att ta fram den regionala handlingsplanen. Partnerskapet 
har träffats fem gånger i framtagandet av handlingsplanen. De har formulerat en egen vision 
för landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland, samt varit delaktiga i att ta fram SWOT-
analysen och prioriteringar för länet.  
 
Från och med september 2015 tillsätts ett nytt partnerskap. Det nya partnerskapet ska med 
stöd av handlingsplanen, bidra i genomförandet av samt i uppföljning och revidering av 
handlingsplanen. De kommer också att ha en viktig roll i att kanalisera länets behov kopplat 
till insatser i landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammet. 
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1. Syfte med handlingsplanen 
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 senast godkända handlingsplanen ligga till grund för 
beslutet. 
 

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.  
  

 
[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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 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. Fokusområdena 1 abc 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 
 
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, Sametinget, Skogsstyrelsens och 
Tillväxtverket är myndigheter som handlägger stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. 
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I handlingsplanens kapitel 5 – 10 finns de åtgärder som länsstyrelsen 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
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

Kod för åtgärd och delåtgärd

x
x

x
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. 

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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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.  

2.3.1.1 Länsstyrelsens landsbygdsdefinition  
Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att tillämpa landsbygdsprogrammets 
landsbygdsdefinition. 
 

2.3.1.2 Länsstyrelsens definition på fäbod 

I Västra Götalands län har vi inte några godkända fäbodar för miljöersättningen fäbod. 
 

 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 arbetsförhållanden 
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 mångfald 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 
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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 

• 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 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
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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 
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 
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• 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 
Partnerskapet i Västra Götaland är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- 
och fiskeriprogrammet. Partnerskapet är en länk mellan myndigheten och de olika 
aktörerna i länet. Syftet är att arbeta för att landsbygdsprogrammets och havs – och 
fiskeriprogrammets mål nås. 
På länsstyrelsen finns en utsedd styrgrupp vars syfte är att prioritera och fatta beslut 
inom programmet. Styrgruppen representeras av landsbygds-, natur- och 
vattenavdelningen samt enheten för social hållbarhet vars syfte är att bevaka 
jämställdhetsperspektivet. Vad gäller vattenbruket är Vattenavdelningen den part som 
lyfter och bevakar frågan i Partnerskapet.  
Styrgruppens arbete består till exempel av att bevaka att de insatser som planeras och 
genomförs når målen samt att de tre perspektiven – sociala, ekonomiska och ekologiska 
– beaktas.  

 
Ansvarsfördelning  
Partnerskapets roll är att hjälpa till i arbetet med att prioritera, att visa på behov och ge 
inspel vid beslut. Dock är inte partnerskapet beslutande utan rådgivande. 
Styrgruppen för EU-fonder är beslutande och har till roll att prioritera inom 
programmet. 
Enheten för landsbygdutveckling och funktionen för landsbygdsstöd ansvarar för att 
uppnå målen med att behandla ansökningar, uppfylla handläggningstider, samt 
genomföra beslutstillfällen enligt plan. 
 
Sammansättning 
Det kommer att sitta 13 ledamöter i partnerskapet från både offentliga, privata och 
ideella aktörer. Sammansättningen av partnerskapet har som utgångspunkt att brett 
belysa de olika delarna i landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammet. 
Partnerskapet ska ha en jämställd representation av kvinnor och män. 
Partnerskapet ska spegla länets behov, prioriteringar och fokusområden. Samtliga 
aktörer i partnerskapet har olika ingångar som på olika sätt bidrar till arbetet med att 
följa upp handlingsplanen och i slutändan bidra till att nå målen.  
Grunden till en god representation vid partnerskapsmötena är att vi har lyckats förmedla 
den viktiga roll som deltagarna har. Alla ska känna en delaktighet och möjlighet att 
påverka och att de är länets ”trendspanare” som ger Länsstyrelsen värdefull input i det 
fortsatta arbetet med att genomföra landsbygdsprogrammet och havs – och 
fiskeriprogrammet. 
Partnerskapets roll är också viktig då det på ett påtagligt sätt ökar samverkan mellan 
parterna och därigenom bidra till erfarenhets- och kunskapsöverföring. Ett av syftena är 
just att få större utväxling av programmens medel. Detta sker till exempel genom 
samverkan och arbete med gemensamma idéer. 
I arbetet med att tillsätta ledamöter i partnerskapet har referenser och förslag från både 
externa och interna aktörer beaktats.  
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Följande deltagare ingår i partnerskapet: 
 

 
Västra Götalandsregionen – har satt en utvecklingsstrategi VG 2020 med syfte att 
föra utvecklingsarbetet i länet framåt. 
 
Lantbrukarnas Riksförbund LRF – bevakar både landsbygdens och lantbrukarens 
perspektiv. 
 
Arbetsförmedlingen – har ett integrations- och arbetstagarperspektiv. Utmaningen för 
landsbygden är arbetskraft och utflyttning. 
 
SLU Kompetenscenter rådgivning Skara – nybildat kompetenscenter var syfte är att 
kompetensutveckla rådgivare inom gröna näringarna inte bara regionalt utan också 
nationellt.  
 
Bygdegårdarnas distriktsförbund – bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för 
alla. Det är en mötesplats för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och 
företag på landsbygden. 
 
Kommunalförbund – en representant för något av de tre förbunden i länet. Västra 
Götalands län består av 49 kommuner. Kommunalförbunden är en samlande part för 
dessa. 
 
Konsument Göteborg – konsumentperspektivet är intressant då länken mellan 
konsument och producent till viss del saknas. 
 
Skogsstyrelsen – en stor del av företagarna inom de gröna näringarna också är 
skogsägare varför den gemensamma representationen är viktig. 
 
LLU - en Leadergrupp i länet. Det mest lokala är de leadergrupper som bildas i länet. 
Det är viktigt för Länsstyrelsen att följa arbetet och få input om de olika prioriteringar 
dessa gör i länet. 
 
Fiskerinäringen – här är den part som bevakar fiskefrågorna i länet. Extra viktigt med 
en referensgrupp här eftersom det inte finns något givet gemensamt forum för denna 
näring. 
 
Länsstyrelsen, sakkunnig inom jämställdhet – jämställdhetsperspektivet är mycket 
viktigt i Landsbygdsprogrammet men också inom Länsstyrelsens arbete.  
 
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik - arbetar brett med frågor om jordbruk 
och jordbruksteknik, med en tydlig miljö och energiprofil. 
 
Göteborgs Universitet – har ett helhetsperspektiv där många delar inom 
miljöperspektivet bevakas.    

 
 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

20 
 

Arbetssätt 
Partnerskapet i Västra Götalands län kommer att ha en till två möten per år då 
medlemmarna är delaktiga i uppföljningen och i arbetet med de fortsatta 
prioriteringarna i programmen samt revideringen av det.  
Arbetet i Partnerskapet bygger på aktiva och viktiga intressenter som bidrar till att 
Länsstyrelsen genomför de åtgärder som prioriterats i handlingsplanen.  Arbetet i 
Partnerskapet kommer till exempel att ske via workshops, studiebesök och 
grupparbeten. 

 
Partnerskapets arbete i programmet sker i fyra + ett steg:   
1) Uppstartsfas  
Detta arbete syftar till att lära känna varandra inom Partnerskapet och få en tydlighet i 
varandras roller och uppdrag.  I detta arbete ska också innebörden och arbetet med 
landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammet förtydligas för 
representanterna. Målet är att deltagarna får en tydlig bild och vilja att arbeta i 
partnerskapet.  
2) Genomförandefas 
Under programmens gång är Partnerskapets roll att ge input och genom sitt nätverk 
bidra till att Länsstyrelsen håller riktningen så att målen nås och att handlingsplanens 
prioriteringar följs. Till detta kommer att uppdraget som representant från respektive 
område innebär att hen till varje Partnerskapsmöte tar med input från sitt nätverk. Vad 
är aktuellt just nu? Ser de några förändringar? Hur stämmer länets prioriteringar med 
dem? Dessa frågor tillsammans med punkt tre är stående agenda vid de möten som hålls 
under programperioden.  
3) Trendspanings- och uppföljningsfas 
Uppföljning av vad som har åstadkommits och hur handlingsplanen följs. 
Partnerskapets ledamöter ges plats att beskriva sina bilder av utvecklingen i länet.  
4) Prioriterings- och utvärderingsfas 
Fortsatt uppföljning av vad som har åstadkommits och hur handlingsplanen följs.  Nu 
har programmet pågått under några år och vi bedömer att vi nu kan se om det behöver 
omprioriteras i handlingsplanen. I arbetet med prioriteringar är partnerskapets roll 
viktig.  
Vi sätter en inriktning för det fortsatta arbetet både med att avsluta programmen, samt 
lärdomar att ta med oss in i nästa programperiod.  
5) Årligt forum  
Som komplement till partnerskapets möten finns ett Landsbygdsforum där 
partnerskapet, referensgrupper (beskrivs nedan) och Länsstyrelsen möts en gång per år. 
Syftet är att få en bred uppföljning och förståelse för arbetet med 
landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsen ska vid dessa 
tillfällen också visa vad som åstadkommits hittills och hur handlingsplanen följts samt 
vad som planeras framåt. Länsstyrelsen ska inhämta information från referensgrupperna 
inom aktuella frågor som de fått förbereda till mötet. 
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Referensgrupper 
De olika aktörerna i partnerskapet ska arbeta med referensgrupper som bevakar och 
belyser aktuella områden.  
Två referensgrupper som bildats utifrån initiativ från Länsstyrelsen finns idag:  

• En för ökad animalieproduktion som är en brett sammansatt grupp med 
deltagare i alla led i animalieproduktionen med syfte att belysa den 
regionala animalieproduktionen 

• Unga på landsbygden med syfte att belysa de ungas möjligheter på 
landsbygden 

Arbetet och frågorna som arbetas fram i referensgrupperna tar sedan partnerskapets 
representant med sig in i de årliga mötena. Referensgruppens arbete syftar till att fånga 
upp aktuella frågor inom varje representants intresseområden. Referensgrupperna kan 
också ha direkt kontakt med Länsstyrelsen utifrån en specifik fråga. 

 
Lokalt ledd utveckling 
Arbetet inom lokalt ledd utveckling är ur länsperspektiv det mest lokala. Därför ser 
Länsstyrelsen det som mycket viktigt att få delaktighet i arbetet. När Leaderområden är 
utsedda och beslutade kommer de att få utse en representant som deltar i Partnerskapet. 
Länet kommer att fortsätta att arbeta nära Leader i syfte att gemensamt bidra till den 
lokala utvecklingen och målen inom landsbygdsprogrammet och havs – och 
fiskeriprogrammet.  

 
Framtagandet av handlingsplanen 
I framtagandet av handlingsplanen har ett utökat partnerskap varit en viktig 
samarbetspart. Fem möten har hållits för att formulera en vision, ta fram SWOT-analys 
och göra regionala prioriteringar i arbetet med handlingsplanen. Det utökade 
partnerskapet upplöstes i oktober 2014 för att ge plats åt ett nytt partnerskap som 
matchar målen och inriktningarna i landsbygdsprogrammet och havs – och 
fiskeriprogrammet 2014-2020. 
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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 miljöersättningar 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 urvalskriterier 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.  
 
I vissa fall går det att använda sig av åtskillnad mellan ansökningar för att öka jämställdheten 
och att motverka diskriminering. Det kan ske när två ansökningar har samma poäng när de har 
gått igenom urvalskriterierna. Då kan vi använda oss av det som kallas för underrepresenterad 
grupp. Under rubrik 4.1.4 Rangordning av ansökningar med lika många poäng har vi skrivit 
in de insatsområden där vi ska använda oss av underrepresenterad grupp.  

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

 
Landsbygdsprogrammets investeringsverktyg i relationen till hållbarhetens tre dimensioner. 
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 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras. 
 Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken för 
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) 

4.1.4.1. Rangordning av ansökningar vid underrepresenterad grupp 
 
Detta gäller följande insatsområden: Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom 
jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och Startstöd. 
Om två ansökningar har lika många poäng rangordnar vi ansökningarna i följande 
ordning: 

1. den som söker stöd tillhör en underrepresenterad grupp 
2. den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium 
3. den ansökan som kom in först (kronologisk ordning) 

 
 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

24 
 

4.1.4.2. 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 
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.  
I programändring 5 konstaterades att det finns ett överskott inom budgeten för stöd till 
gödselbaserad biogas, på grund av lågt söktryck. Budgeten minskas därför under 2019 till 
91,7 miljoner kronor.  
Det finns två mål Antal djurenheter, med målvärde 46 000 stycken samt Total 
investering, med målvärde 698,3 miljoner kronor. 
 
 

 Beslutsomgångar, utlysningar och avrop 

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att hantera inkomna ansökningar löpande med 
beslutstillfälle. Ett beslutstillfälle är ett visst fastställt datum där alla ärenden som kan beslutas 
går vidare till beslut och jämförs med varandra genom poängsättning i urvalskriterieverktyget. 
Den ansökan som får flest poäng tilldelas stöd först. Stöd ges så långt budgeten räcker, till de 
ärenden som uppfyller miniminivå av poäng. Undantag för stöd till investeringsstöd för ökad 
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konkurrenskraft inom jordbruk-, trädgård- och rennäringsföretag där det finns en 
budgetfördelning för varje beslutsomgång, se kapitel 6.1.3. Budgeten för investeringsstöd för 
ökad konkurrenskraft inom jordbruk-, trädgård- och rennäringsföretag är lagd fram till 30 juni 
2020, sedan är länets tilldelade budget slut. 

 
Ansökansperioden sträcker sig från programstarten för respektive stöd fram till sista 
ansökansdag för programmet, alternativt då Länsstyrelsens budget för åtgärden är slut. 
Länsstyrelsens sista ansökningsdag är den 30 juni 2020 efter det datumet informeras på 
Länsstyrelsens webbplats om utlysning eller avrop.  

Handläggning och komplettering sker löpande under året. När pengarna börjar ta slut 
handläggs kompletta ärenden med förtur.  

 
Eventuella utlysningar under 2020 kommer att annonseras på vår webbplats. 
 
På vår webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland  kommer det att finnas datum för 
beslutstillfällen. 
 

 När pengarna i en beslutsomgång, utlysning eller avrop inte räcker 

De ärenden som inte prioriteras vid ett beslutstillfälle avslås. 
 

4.3.2. När det blir pengar över i en beslutsomgång eller en utlysning 
Pengar som inte används i en beslutsomgång för vi över till nästa beslutsomgång. 

4.3.3. När sista pengarna i budgeten inte räcker till hela sista ansökan 
När budgeten för ett insatsområde är slut för alla åtgärder 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 % som lägst.  
 
5. Avrop 
När pengarna i länsstyrelsens budget är slut för ett insatsområde och länsstyrelsen har 
möjlighet att avropa pengar så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop 
från Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 
 
6. Återflöde 
Återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 kommer att beslutas upp innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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5. Kompetensutveckling och rådgivning 
 

 
Kompetensutveckling och rådgivning är 
åtgärderna 1 respektive 2 i det svenska 
landsbygdsprogrammet. Under dessa ligger 
insatser och delåtgärder som var och ett syftar 
till ett eller flera fokusområden inom 
programmet.  

 
 
 

 
Syftet med kompetensutvecklingen och rådgivningen i Västra Götaland är att öka 
kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten 
och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet. Men 
också vara en viktig pusselbit för områden där det inte finns andra åtgärder och 
där kompetensutveckling gör skillnad. I sin helhet ska de två åtgärderna bidra till 
en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Insatser 
och avvägningar som stärker jämställdhet och integration, samverkan mellan stad 
och land och ungas möjligheter kommer att genomföras i samtliga fokusområden. 
För att nå målen i Landsbygdsprogrammet är kontinuitet och samverkan på olika 
nivåer avgörande faktorer för att nå framgång.   
Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom kompetensutveckling och 
rådgivning. Det är länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen 
samt 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.  
 

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

 
5.1.1. 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) 
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• 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)  
 

5.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Enligt den senaste miljömålsbedömningen, hösten 2016, kommer flertalet miljömål inte 
att nås till 2020. Detta trots det gedigna arbete som pågår på många håll. Av de mål som 
har koppling till lantbruk är det endast ”Grundvatten av god kvalitet” som delvis 
kommer kunna uppnås till 2020. Möjligheterna att finansiera och ta ansvar för åtgärder 
är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet för att förändra människors attityder.  
Trenden för de miljömål vi har ser ut som nedan (fet, kursiv stil=de områden som listas 
nedan som prioriterade): 
 

Positiv trend Neutral trend Negativ trend 
Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Begränsad klimatpåverkan 
Bara naturlig försurning Grundvatten av god kvalitet Giftfri miljö 
 Hav i balans och levande kust 

och skärgård 
Ett rikt odlingslandskap 

 Levande skogar Myllrande våtmarker 
 Frisk luft Ett rikt växt- och djurliv 

 
 

I den senaste miljömålsbedömningen anges följande för de fyra prioriterade miljömålen: 
För de delar av miljömålet Begränsad klimatpåverkan som kopplar till lantbruk har 
utsläppen av växthusgaser sedan 1990 minskat som en följd av utflyttad produktion men 
också som en följd av effektivare produktion. Utsläppen inom länet har minskat totalt 
sett sedan 1990. Om de utsläpp som den totala konsumtionen ger upphov till på global 
nivå inkluderas har de ökat. Med andra ord exporterar vi en del av utsläppen.  
 
För Giftfri miljö är halterna av dioxinliknande ämnen i feta livsmedel som 
köttprodukter, mjölk, ägg och vegetabiliska oljor under gränsvärdena med mycket god 
marginal. Halterna av dioxin i människor fortsätter att minska visar prover från 
bröstmjölk. Kadmium i jordbruksprodukter är ett potentiellt folkhälsoproblem. Det finns 
inga tydliga tecken på att kadmiumhalterna i befolkningen har börjat sjunka.  
 
När det gäller Ingen övergödning finns en tydlig trend av att halterna av kväve minskar, 
till exempel i Göta älv och Örekilsälven. Trenderna är dock mindre tydliga om man 
tittar på transporten av näringsämnen vilket kan bero på att nederbörden har ökat. Den 
nationella utvärdering som är gjord visar att halterna i vattendrag i Västerhavets 
vattendistrikt minskar som en följd av Greppas aktiviteter. Trots alla åtgärder som 
genomförs går det långsamt med positiva förändringar i vattnen och mycket arbete 
kvarstår för att uppnå målen. 
 
För miljömålet Ett rikt odlingslandskap leder färre, större och mer specialiserade 
gårdar till att landskapet blir mindre variationsrikt och det blir svårare för hotade arter 
att finna lämpliga miljöer inom spridningsavstånd. Färre företag med betande djur i 
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landskapet ger sämre avbetning eller mindre areal betad mark. Den ekologiska 
produktionen har en positiv utveckling för detta miljömål. 
 
Miljömålens komplexitet 
För många av miljömålen som är kopplade till lantbruket hänger mycket ihop. Flera 
miljömål handlar exempelvis om vatten på olika sätt och för en del är hävden med hjälp 
av idisslare en avgörande pusselbit samtidigt som produktionen behöver minska sin 
klimatpåverkan. I denna komplexitet är en rådgivning/kompetensutveckling som tar ett 
helhetsgrepp avgörande. 
 
En prioritering i Landsbygdsprogrammet i Västra Götaland är att arbeta för att bevara 
och utveckla primärproduktionen i länet. Animalieproduktionen är i många avseende en 
viktig motor för alla tre dimensioner av hållbar utveckling, men den är även den 
verksamhet som i dagsläget står för störst negativ påverkan på miljön. 
Kompetensutveckling inom miljö- och klimatområdet kan öka konkurrenskraften inom 
primärproduktionen och samtidigt stärka miljö/naturvärden.  
 
Länets regionala prioriteringar inom fokusområdena ”Miljö i jordbruket” och ”Klimat 
Jordbruk och livsmedelssektorn” är:  
 

• Ett rikt odlingslandskap 
• Ingen övergödning 
• En giftfri miljö och  
• Begränsad klimatpåverkan 

I arbetet med övriga miljömål kommer Länsstyrelsen arbeta långsiktigt och fokus ligger 
på de regionaliserade miljömålen och de mål som ryms inom till exempel 
vattenförvaltningen. 
 
För att nå målen i Landsbygdsprogrammet är kontinuitet och samverkan på olika nivåer 
avgörande faktorer. Behov av samarbete kan uppstå utifrån deltagande i olika 
aktiviteter, i exempelvis en trakt, men det kan också vara så att olika samarbetsprojekt 
kan leda till efterfrågan på olika typer av aktiviteter. Vid denna typ av processer är det 
centralt att det finns resurser och kompetens för att möjliggöra denna koppling. 
Länsstyrelsen ser framför sig att det då är viktigt att det finns dubbelriktade kopplingar 
mellan Kompetensutvecklings-/ Rådgivningsåtgärderna och åtgärd 16. 
 
Det är viktigt att aktiviteter som målgruppen är villig att betala för och där det idag 
finns en fungerande marknad inte finansieras av Landsbygdsprogrammet oavsett vem 
som är utförare. 
 

5.1.2.1. Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 
Attityder och kunskap är två avgörande faktorer för att öka skötseln av natur- och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Spridning av ny kunskap är också nödvändig för 
att öka effekten av det som görs. Kompetensutveckling och rådgivning ska ge de som på 
olika sätt är verksamma inom jordbruk de kunskaper de behöver för att kunna vidta 
åtgärder som bidrar till ett rikt odlingslandskap. Åtgärder som har positiv påverkan på 
natur- och kulturmiljövärden och ibland samtidigt kan ge förbättrad produktion och 
ekonomi. 
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Länsstyrelsens arbete inom många andra områden som till exempel Ängs- och 
betesmarksinventeringen och upprättande av åtgärdsplaner är betydelsefulla 
komplement för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  
 
Arbetet för ökad areal och utvecklad skötsel av betesmark och slåtterängar går hand i 
hand med arbetet för miljömålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt och 
djurliv och Myllrande våtmarker. Det finns också en tydlig koppling till 
animalieproduktion som bidrar till öppna landskap, vilket är regionalt prioriterat. Därför 
prioriteras animalieproduktion även inom fokusområde 4abc5bcd. Arbete med 
miljömålen Ett rikt odlingslandskap  ̧Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan 
är särskilt viktiga för animalieproduktionen. Inom Ett rikt odlingslandskap är rådgivning 
till företagare med animalieproduktion viktigt för måluppfyllelsen.  

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (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 maskinhallar. 
 
I rollen som länsövergripande samordnare ingår att samordna länsstyrelsernas ansvariga 
i regeringens utökade satsning på ängs- och betesmarker, bidra till förmedling av 
kunskap, nätverkande och spridande av goda exempel samt satsningar på alternativa 
skötselåtgärder. Arbetet ska riktas till länsstyrelserna och berörda samverkanspartners 
så att kunskap och erfarenheter kan spridas till de företag som kan påverka utvecklingen 
i positiv riktning av de nationella miljökvalitetsmålen som berör ängs- och betesmarker. 
Samordnaren ska också ordna samordnarträff och avstämningsmöten för att samla 
länsstyrelsernas ansvariga för satsningen. 

 

5.1.2.2. Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 5cd) 
Greppa Näringen bidrar till miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Minskad 
klimatpåverkan. Rådgivning och kompetensutveckling ska ge lantbrukarna kunskaper 
och motivation för att vidta åtgärder som bidrar till minskad påverkan på miljö och 
klimat, samtidigt som det ger en effektivare produktion och bättre ekonomi.  
 
För 2020 har projektet ett ökat fokus på rådgivning och aktiviteter som bidrar till 
minskat fosforläckage, minskad ammoniakavgång, åtgärder inom vattendirektivets 
åtgärdsplan samt  lantbruk med djurhållning.   
Arbetet kommer delvis utföras som riktade åtgärder inom geografiska områden. 
 
Där det är möjligt kan samverkan ske med andra fokusområden, med länsstyrelsens 
arbete med tillsyn och behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel och med andra 
avdelningar inom länsstyrelsen. Samverkan sker även med HaV:s LEVA projekt i länet. 
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5.1.2.3 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 
Västra Götalands län är ett av de ledande länen i Sverige när det gäller ekologiskt 
lantbruk, vilket bland annat är resultatet av långsiktigt arbete med kompetensutveckling. 
Länsstyrelsen och externa aktörer arbetar inom kompetensutvecklingen för att både få 
mer och effektivare ekologisk produktion. 
 
Attityder och kunskap är två avgörande faktorer för att kunna öka omfattningen och 
spridning av ny kunskap är essentiell för att få en ökad produktivitet inom det 
ekologiska lantbruket. Tröskeln för omläggning är ofta hög, bara hög efterfrågan från 
marknaden och ekonomiska motiv räcker ofta inte. Utveckling och ökning av det 
ekologiska lantbruket går hand i hand med att arbeta framförallt för miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och Giftfri miljö. För att förbättra för miljömålen Ingen övergödning 
och  Begränsad klimatpåverkan bedrivs kompetensutveckling och rådgivning för att 
utveckla och förbättra produktionen.  
 
Under 2020 kommer arbetet att fokuseras på ökad omläggning av företag med 
spannmålsodling, nötkött/dikor samt grisproduktion. Även ökad omläggning/start av 
ekologisk honungsproduktion är aktuellt, liksom mjölkproduktion om mejeriföretagen 
öppnar för att ta emot fler leverantörer. Avseende mjölkproduktionen ligger annars 
fokus inom kompetensutveckling och rådgivning på att de som under 2016 och 2017 
ställt om till ekologisk produktion ska kunna etablera produktionen och lyckas med sin 
omställning.  
 
Yrkesmässig trädgårdsodling är regionalt prioriterat. För att ytterligare stärka upp detta 
prioriteras yrkesmässig trädgårdsodling även inom ekologisk produktion. Arbete med 
miljömålet Ingen övergödning är särskilt viktigt inom grönsaksodling, arbete med 
Giftfri miljö är särskilt viktigt inom frukt- och bärodling samt inom växthusodlingen, 
och arbete med Begränsad klimatpåverkan är särskilt viktigt inom växthusodlingen. 
Biologisk mångfald i odlingarna är ett viktigt medel för att uppnå målet Giftfri miljö. 
Kompetensutvecklingen ska ge trädgårdsföretagarna de kunskaper som behövs för att 
de ska vidta åtgärder som minskar påverkan på miljö och klimat och samtidigt ger 
förbättrad produktion och ekonomi. Under 2020 ligger fokus på dem som under 2016 
och 2017 gått startkurs Ekologisk trädgårdsodling, så att de kan etablera sig som 
ekologiska trädgårdsföretagare. Målet är att de ska kunna fördjupa sina kunskaper om 
ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär och verkligen lyckas med sin produktion.  
 
Ytterligare produktionsgrenar där kompetensutveckling och rådgivning ska bedrivas för 
att företagarna ska etablera sig och utvecklas som ekologiska företagare är 
nötkött/dikor, spannmålsodling och lammproduktion. 
 
 

5.1.3. Upphandling, utlysning och länsstyrelsens eget arbete med kompetensutveckling 
och rådgivning  

 
För att öka måluppfyllelsen i Landsbygdsprogrammet kommer kompetensutveckling och 
rådgivning att bedrivas på tre olika sätt: 
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• genom upphandling och utlysning av verksamhet  
• i samverkan mellan Länsstyrelsen och externa aktörer  
• i Länsstyrelsens egen regi 

 
Upphandling 
En stor del av kompetensutvecklingen/rådgivningen kommer att upphandlas. Med 
många aktörer når man många olika målgrupper och med ett stort genomslag kan man 
nå en hög måluppfyllelse. Aktiviteter som externa aktörer har rätt kompetens för och 
kan genomföra självständigt på ett bra sätt upphandlas. För den upphandlade 
verksamheten ansvarar aktören som fått anbudet för alla delar.  
 
Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). För att rätt verksamhet 
ska prioriteras bedömer Länsstyrelsen att upphandlingar av kompetensutveckling 
(aktiviteter) kan behöva utföras varje år efter uppföljning om måluppfyllelser. 
Upphandlingarna kommer att utformas så att även mindre konsultföretag kan lämna 
anbud. För kontinuerlig verksamhet som till exempel enskild rådgivning kommer vi 
eventuellt att utnyttja möjligheten att göra upphandling på längre tid är ett år och även 
med möjlighet till förlängning av avtal. 
Länsstyrelsen kommer att arbeta för att få in förslag på lämplig kompetensutveckling 
för att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet. Förslagen bör komma från 
målgruppen, från de aktörer som arbetar med kompetensutveckling och andra 
intressenter som arbetar med frågorna på olika sätt. I detta arbete är Partnerskapet en 
viktig aktör. 

 
I samverkan 
I många fall är aktiviteter i samverkan mellan olika externa aktörer och Länsstyrelsen 
det bästa sättet. Det visar målgruppen att det är en viktig fråga som många står bakom 
och arbetar för. De aktiviteter som utförs i samverkan kommer att ha Länsstyrelsen som 
huvudman men kommer att planeras och genomföras i samarbete med andra aktörer. 
 
Genom Länsstyrelsens sammanhållande funktion säkerställs att verksamheten 
genomförs enligt en strategiskt och sammanhållen plan där olika aktiviteter följer 
på varandra, flera aktörer kan samverka och medverka.  Genom upphandling av 
föreläsare för en specifik aktivitet, i Länsstyrelsens regi, möjliggör vi medverkan 
även från små konsultföretag.  
 
Verksamhet i Länsstyrelsens regi 
Länsstyrelsen har helhetsansvar för Landsbygdsprogrammet. Många av Länsstyrelsens 
övriga ansvarsområden har tydliga kopplingar till målen inom Landsbygdsprogrammet. 
Exempel är miljömål och mål inom prövning och tillsyn som bedrivs av landsbygds-, 
miljöskydds-, vatten- och naturavdelningarna på Länsstyrelsen. Genom att bedriva viss 
egen kompetensutveckling och rådgivning möjliggörs ett mer strategiskt, proaktivt och 
målfokuserat arbete kopplat till denna verksamhet. Något som också leder till ökad 
måluppfyllelse kopplat till landsbygdsprogrammet.  
 
Länsstyrelsen kommer att bedriva kompetensutvecklingen i egen regi inom de områden 
där andra aktörer saknas, där Länsstyrelsens kompetens behöver bibehållas och 
utvecklas och där det finns ett behov av Länsstyrelsens övriga kompetensområden.  
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Egen kompetensutveckling och rådgivning innebär också att Länsstyrelsens 
beställarkompetens i upphandling inom Landsbygdsprogrammet stärks. Det möjliggör även 
en effektivare administration och att en kontinuitet i arbetet kan upprätthållas. 
 
Upphandlingar, utlysningar samt egen regi inom fokusområde 4abc/5bcd 
Inom fokusområde 4 abc/5bcd kommer Länsstyrelsen att upphandla minst 50 % av 
kompetensutveckling och rådgivning. Information om upphandlingar, utlysningar och 
stödnivåer hittar ni på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbsida. 

 

5.1.3.1 Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a) 

Upphandlingar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1)  
Vi planerar att inte göra några upphandlingar under 2020, utöver de upphandlingar som är 
kopplade till Länsstyrelsens eget arbete.  
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några upphandlingar under 2020, utöver de upphandlingar som är 
kopplade till Länsstyrelsens eget arbete. 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen genomförde en upphandling av enskild rådgivning för året 2019 som nu är 
förlängd till och med hela 2020. Den upphandlade rådgivningen har fokus på natur- och 
kulturmiljöer i odlingslandskapet. 
 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokusområde 4a) 

Demonstrationer och information (1.2)Vi planerar att inte göra några upphandlingar 
under 2020. 
 
Utlysningar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
 
Skötsel av ängs- och betesmarker - nätverk, samverkan och nya metoder (fokusområde 4a) 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
 
Länsstyrelsens eget arbete under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen genomför egen verksamhet inom ämnesområdet. Länsstyrelsen kan också fånga 
upp nyheter under året och ta med. Arbete i Länsstyrelsens egen regi kommer under 2020 
fokusera på  

• Skötsel av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk mångfald 
och kulturmiljöer liksom att belysa ekonomiska aspekter av till exempel 
betesdrift på naturbetesmark eller skötsel av slåtterängar. 

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 
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• Skötsel av kulturmiljövärden i odlingslandskapet för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 

• Öka den biologiska mångfalden i områden med intensiv 
jordbruksproduktion. 

Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen genomför egen verksamhet inom ämnesområdet. Länsstyrelsen kan också fånga 
upp nyheter inom områden under året och ta med. Här ingår stöd till målgruppen via olika 
media, deltagande i andras arrangemang liksom demonstrationsgårdar.  
Arbete i Länsstyrelsens egen regi kommer under 2020 fokusera på  

• Skötsel av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk mångfald 
och kulturmiljöer liksom att belysa ekonomiska aspekter av till exempel 
betesdrift på naturbetesmark eller skötsel av slåtterängar. 

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 

• Skötsel av kulturmiljövärden i odlingslandskapet för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 

• Öka den biologiska mångfalden i områden med intensiv 
jordbruksproduktion. 

 
Rådgivning (2.1)  
Länsstyrelsen genomför egen verksamhet inom ämnesområdet. Länsstyrelsen kan också fånga 
upp nyheter inom områden under året och ta med.  
Arbete i Länsstyrelsens egen regi kommer under 2020 fokusera på  

• Skötsel av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk mångfald 
och kulturmiljöer liksom att belysa ekonomiska aspekter av till exempel 
betesdrift på naturbetesmark eller skötsel av slåtterängar. 

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 

• Skötsel av kulturmiljövärden i odlingslandskapet för att gynna biologisk 
mångfald och kulturmiljöer. 

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder (fokusområde 4a) 
Demonstrationer och information (1.2) 
Under 2020 kommer vi att genomföra en rad aktiviteter som dels syftar till att få större areal 
naturbetesmarker och slåtterängar skötta, dels till att de sköts på ett vis som ger hög biologisk 
mångfald. Initialt i projektet har vi tagit fram en arbetsmodell som vi nu ska börja tillämpa i 
det praktiska arbetet. Modellen innebär att vi tränar på att identifiera varje gårds eller trakts 
unika karaktär, och att utifrån detta anpassa de aktiviteter som används för att nå olika mål. 
 
Under 2020 kommer den länsövergripande samordnaren fortsätta arbetet med samordning, 
nätverkande och kunskapsförmedling emellan och till länsstyrelsernas ansvariga i regeringens 
utökade satsning på ängs- och betesmarker. Det kommer ske via Skype-möte och en fysisk 
samordnarträff. Ingen upphandling eller utlysning kommer ske under 2020. 
 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

34 
 

5.1.3.2 Greppa Näringen (fokusområdena 4bc och 5cd) 

Upphandlingar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen genomför en ny upphandling av kompetensutvecklings aktiviteter under slutet 
av 2019. Den sträcker sig till och med 31 december 2020.  
De upphandlade aktiviteterna ska komplettera Greppa Näringens olika moduler och de 
åtgärder som diskuteras i samband med rådgivningen. Särskilt prioriterat är aktiviteter som 
bidrar till minskad ammoniakavgång. 
 
Länsstyrelsen kan komma att göra ytterligare upphandlingar under 2020. Aktiviteterna ska 
komplettera Greppa Näringens moduler och de åtgärder som diskuteras i samband med 
rådgivningen. Prioriteringar kan komma att göras utifrån mål och behov hos målgruppen.  
Greppa Näringens olika moduler finns beskrivna i Jordbruksverkets ”Krav och 
rekommendationer 2018-2020”.  
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen kan komma att göra upphandlingar under 2020 inom följande områden: 

• Demonstrationsodlingar/demonstrationsgårdar 
• Informations och inspirationsträffar 
• Informationsmaterial via olika medier 

Aktiviteterna ska komplettera Greppa Näringens moduler och de åtgärder som diskuteras i dessa. 
De ska väcka intresse och inspirera till konkreta åtgärder. Prioriteringar kommer göras utifrån de 
mål vi har och behov hos målgruppen.  
Greppa Näringens olika moduler finns beskrivna i Jordbruksverkets ”Krav och 
rekommendationer 2018-2020”.  
 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen genomförde en upphandling av enskild rådgivning under 2019 som gäller till 
och med 30 juni 2020 och med möjlighet till förlängning. Upphandlingen omfattar de 
rådgivningsmoduler som är aktuella inom Greppa Näringen.   
Utlysningar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020, tillsammans med upphandlade aktörer och 
upphandlade föreläsare. Aktiviteterna ska komplettera Greppa Näringens olika moduler och 
de åtgärder som diskuteras i samband med rådgivningen. 
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020. Aktiviteter som kan förekomma är: 

- Fältvandringar 
- Demonstrationsodlingar 
- Demonstrationsdagar 
- Informations och inspirationsträffar 
- Nyhetsbrev och informationsmaterial 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

35 
 

Aktiviteterna ska komplettera Greppa Näringens moduler och de åtgärder som diskuteras i dessa. 
De ska väcka intresse och inspirera till konkreta åtgärder. Prioriteringar kommer göras utifrån de 
mål vi har och behov hos målgruppen.  
Greppa Näringens olika moduler finns beskrivna i Jordbruksverkets ”Krav och 
rekommendationer 2018-2020”.  
 
Rådgivning (2.1)  
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020. Det kompletterar den rådgivning som upphandlas. 
Ökat fokus kommer vara rådgivning som bidrar till: 

- vattendirektivets åtgärdsplan 
- animalieproduktion 
- minskad klimatpåverkan 
- dränering och diken 
- minskad ammoniakavgång 

 

5.1.3.3 Ekologisk produktion (fokusområde 4c) 

Upphandlingar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1)  
Under 2020 kommer länsstyrelsen att upphandla aktiviteter. Aktiviteterna handlar om 
omläggning till ekologisk produktion och förbättring av ekologisk produktion, bland annat om 
spannmålsodling, animalieproduktion och trädgårdsodling.  
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Några demonstrationsodlingar planeras, och utförandet upphandlas. 
 
Rådgivning (2.1) 
Hösten 2018 upphandlar Länsstyrelsen aktiviteter som ska utföras under 2019. Denna 
upphandling förlängs från 2019 till 2020.  
Rådgivningen handlar om omläggning till ekologisk produktion och förbättring av ekologisk 
produktion, inom nästan alla produktionsgrenar. 

Utlysningar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 

Länsstyrelsens eget arbete under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020, tillsammans med upphandlade aktörer och 
upphandlade föreläsare. Aktiviteterna handlar om omläggning till ekologisk produktion och 
förbättring av ekologisk produktion, bland annat om spannmålsodling, trädgårdsodling, 
dikor/nötköttsproduktion, får- och lammproduktion samt honungsproduktion. 
 
Demonstrationer och information (1.2) 
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020 med bland annat nyhetsbrev och 
informationsmaterial. Några demonstrationsodlingar planeras, utförandet upphandlas. 
Rådgivning (2.1)  
Länsstyrelsen utför eget arbete under 2020. Detta kompletterar den rådgivning som 
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upphandlas. Rådgivningen handlar om omläggning till ekologisk produktion och förbättring 
av ekologisk produktion, inom bland annat spannmålsodling, trädgårdsodling, 
mjölkproduktion, nötköttsproduktion samt får- och lammproduktion. 
 

 
5.1.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1, fokusområdena 4abc, 5cd) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta 
urvalsarbetet. 
 
  
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 

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

Bedömningsgrunder  

Nationella 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 

 
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.  



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

38 
 

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 

• 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 till 
exempel 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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5.1.5. 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 (EU) nr 1407/2013, om stöd av mindre betydelse. 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 med 90 kronor exklusive moms per måltid  

• 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 kompetensutveckling och rådgivning 
 
Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen ska 
i vissa fall betala en avgift. Avgiften ska framgå i upphandlingsunderlag, i information 
om utlysningar och i kursprogram.  
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) 
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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) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 10 procent av upphandlat pris eller 
stödmyndighetens timkostnad för tjänsten.  
Övrig miljö- och klimatrådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområdena 4abc 5cd) 

Inget villkor att ta ut avgift.   
 

5.2. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb  
(delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 fokusområde 6a) 

 
5.2.1. 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 

 
5.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Både små och medelstora företag är viktiga för utvecklingen av områden i och 
utanför de mindre tätorterna. De flesta företagen där är idag småföretag. Men 
mellanstora företag är ofta de som skapar arbetstillfällen och underlag för 
insatsvaror.  
Insatserna inom Landsbygdsprogrammet ska arbeta för att stimulera ett ökat 
entreprenörskap, stötta företagarna i att förverkliga sina idéer så att de kan starta och 
utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag med goda möjligheter att växa. I 
Västra Götalands län främjas särskilt insatser som gynnar företag inom upplevelser 
och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling.  
Länets regionala prioriteringar inom fokusområdet ”Utveckling på landsbygden”  

• Konkurrenskraftiga företag på landsbygden 

• Jämställdhet och integration 

• Samverkan stad och land 

• Verksamhet som leder till att ett eller flera av de regionalt prioriterade 
miljömålen stärks 
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5.2.3. Upphandling, utlysning och länsstyrelsens eget arbete med kompetensutveckling 
och rådgivning 

Länsstyrelsen har helhetsansvar för Landsbygdsprogrammet. Många av Länsstyrelsens övriga 
ansvarsområden har tydliga kopplingar till målen inom Landsbygdsprogrammet. Exempel är 
miljömål och mål inom prövning och tillsyn som bedrivs av landsbygds-, miljöskydds-, 
vatten- och naturavdelningarna på Länsstyrelsen. Genom att bedriva viss egen 
kompetensutveckling och rådgivning möjliggörs ett mer strategiskt, proaktivt och 
målfokuserat arbete kopplat till denna verksamhet. Något som också leder till ökad 
måluppfyllelse kopplat till landsbygdsprogrammet.  
 
Länsstyrelsen kommer att bedriva kompetensutvecklingen i egen regi inom de områden där 
andra aktörer saknas, där Länsstyrelsens kompetens behöver behållas och utvecklas och där 
det finns ett behov av Länsstyrelsens övriga kompetensområden.  
 
Egen kompetensutveckling och rådgivning innebär också att Länsstyrelsens 
beställarkompetens i upphandling inom Landsbygdsprogrammet stärks. Det möjliggör även 
en effektivare administration och att en kontinuitet i arbetet kan upprätthållas. 
I många fall är aktiviteter i samverkan mellan olika externa aktörer och Länsstyrelsen det 
bästa sättet. Det visar målgruppen att det är en viktig fråga som många står bakom och arbetar 
för. De aktiviteter som utförs i samverkan kommer att ha Länsstyrelsen som huvudman, men 
kommer att planeras och genomföras i samarbete med andra aktörer. 
 
Genom Länsstyrelsens sammanhållande funktion säkerställs att verksamheten genomförs 
enligt en strategiskt och sammanhållen plan där olika aktiviteter följer på varandra, flera 
aktörer kan samverka och medverka. Genom upphandling av föreläsare för en specifik 
aktivitet i Länsstyrelsens regi möjliggör vi medverkan även från små konsultföretag. 
 
Information om upphandlingar och utlysningar hittar ni på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands webbplats.  

 
 

5.2.3.1. Upphandlingar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1)  
 Inga aktuella upphandlingar under 2020. 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några upphandlingar under 2020. 
 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen genomförde en upphandling av enskild rådgivning för året 2019 som nu är 
förlängd till och med hela 2020. 

5.2.3.2. Utlysningar under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
Demonstrationer och information (1.2) 
Vi planerar att inte göra några utlysningar under 2020. 
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5.2.3.3. Länsstyrelsens eget arbete under 2020 
Kompetensutveckling (1.1) 
Inom kompetensutveckling planeras inga aktiviteter under 2020. 
 
Demonstrationer och information (1.2) 

Länsstyrelsen genomför egen verksamhet inom samtliga 
ämnesområden/fokusområden. Länsstyrelsen kan också fånga upp ämnesområden 
som inte har exemplifierats ännu. Länsstyrelsen avser att genomföra egen 
verksamhet med aktiviteter om bland annat:  

• Framtagning av informationsmaterial i form av exempelvis nyhetsbrev, 
publikationer, webbplats  

• Genomföra informationsträffar kring företagsutveckling 

• Genomföra studiebesök i syfte att öka kännedom om företagsutveckling 
och produktutveckling / innovation 

 
Rådgivning (2.1)  
Länsstyrelsen avser att genomföra rådgivning inom ekonomi och affärsutveckling samt 
livsmedelsförädling för att uppnå långsiktigt hållbara företag, skapa nya jobb och för att ta till 
vara landsbygdens resurser. 

 
5.2.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärderna1.1, 1.2, 2.1 fokusområde 6a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta 
urvalsarbetet. 
 
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 
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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  

Nationella 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 

 
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.  
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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 

 
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 

• 3 poäng: En relevant målbeskrivning finns och tydliga mål (tid, mängd, kvalité etc.) 
finns angivna 

• + 2 poäng: Effektmål finns beskrivna 
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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 till 
exempel 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.  

 
5.2.5. 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 (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 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 med 90 kronor exklusive moms per måltid  

• 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. 
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Avgifter för kompetensutveckling och rådgivning 
 

Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen ska 
i vissa fall betala en avgift. Avgiften ska framgå i upphandlingsunderlag, i information 
om utlysningar och i kursprogram.  
Kompetensutveckling, (delåtgärd 1.1 fokusområde 6a) 

Deltagaravgiften ska lägst vara 500 kronor. 
 
Demonstrationer och information (delåtgärd 1.2, fokusområde 6a) 

Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.  
 
Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a) 

Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller 
stödmyndighetens timkostnad för tjänsten. 
 

5.3. Stöd till rådgivning för kommersiell service  
(delåtgärd 2.1  fokusområde 6b) 

 
5.3.1. 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). 
 

5.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Västra Götalands län har flera kommuner som har negativ befolkningsutveckling, 
en lång kuststräcka och många öar, samtidigt som länet också har Sveriges näst 
största stad. Länets demografi och geografi erbjuder flera utmaningar i att 
utveckla god service till kvinnor och män, flickor och pojkar på landsbygden.  
Rådgivning i detta stöd ska bidra till att de kvinnor och män, flickor och pojkar 
som bor, verkar och besöker landsbygden ska få bibehållen och utvecklad service 
där. Rådgivningen ska kunna stödja de verksamma inom lokal service som enskilt 
eller i grupp vill utveckla sin verksamhet för att bättre nå miljömålen, öka 
tillgängligheten, vidga serviceutbudet och få nöjda landsbygdsbor och besökare. 
 

5.3.3. Upphandling och länsstyrelsens eget arbete med kompetensutveckling och 
rådgivning  

5.3.3.1   Upphandlingar under  2020 
 
Rådgivning (2.1) 
Länsstyrelsen har gjort en större upphandling som sträcker sig fram till 2019-12-31, den 
kommer inte att förlängas eftersom ingen efterfrågan finns gällande de tjänsterna. 
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Upphandlingen gäller rådgivning om energieffektivisering, matsvinn, värdskap och 
företagsutveckling för företag inom kommersiell service. 
 

5.3.3.2  Länsstyrelsens eget arbete under 2020 
 
Rådgivning (2.1)  
Vi planerar att inte göra någon egen rådgivning under 2020. 

 
5.3.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 2.1, fokusområde 6b) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta 
urvalsarbetet. 

 
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 

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 
 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

48 
 

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 

 
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 
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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 

• 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 till 
exempel 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.  
 

5.3.5. 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.  
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För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle.  
 

Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 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 med 90 kronor exklusive moms per måltid  

• 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. 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.  
 
  
 

 

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

 
6.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd 
riktar sig till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (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). 
 

6.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

I Västra Götalands län är landsbygdsprogrammet med och stödjer en 
konkurrenskraftig primärproduktion med höga naturvärden.  
Animalieproduktionen är på många sätt motorn för lantbruket och 
landsbygdsutvecklingen i länet. Under de senaste åren har lönsamheten i primär- 
och förädlingsleden minskat och antalet djur likaså. Det i sin tur försämrar 
möjligheterna att i länet hålla värdefulla naturliga betesmarker och strandängar 
öppna. Därför är animalieproduktion med betande djur högt prioriterad. Insatser 
som stödjer näringarnas kopplingar till öppna landskap, lokal och regional 
förädling och som stärker konkurrenskraften inom miljö- och energiområdet 
prioriteras framför andra insatser. Produktionen ska vara resurseffektiv och skapa 
naturvårdsnytta, samtidigt som en hög djurvälfärd uppnås. Ekologisk produktion 
medför fördelar för en levande landsbygd och har särskilt stor betydelse för den 
biologiska mångfalden i landskap med ensidig odling i slättlandskapet, men även i 
skogs- och mellanbygder. Ekologisk produktion kan också ge fördelar för 
djurvälfärden. 
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Trädgårdsodlingen som i huvudsak omfattar frukt, grönsaker och rotfrukter 
minskar i länet, trots ökad efterfrågan på lokalt producerade varor. 
Trädgårdsnäringen har, liksom de andra areella näringarna, en åldrande 
företagarkår. Satsningar inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen är prioriterad i 
länet. 
 

6.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

 Se under kapitel 4. 
I denna åtgärd prioriteras underrepresenterad grupp i första hand om två 
ansökningar har lika många poäng. 
Ansökningar som får 450 nationella poäng eller mer får inte avslås på grund av 
låga regionala urvalskriteriepoäng.  
Det krävs minst 200 poäng nationellt och 200 poäng regionalt för att vara med i 
det fortsatta urvalsarbetet. 

• En budgettilldelning (% av total budget) fastställs vid programstart och 
meddelas på länsstyrelsens webbplats. Budgeten fördelas framtung med 
stor tilldelning i början av programperioden. 

• Budgeten sätts utifrån antal kompletta ansökningar som når upp till 
minimipoäng och totalt antal poäng och stödbelopp (med hänsyn till 
takbeloppet) för samtliga ansökningar.  

Budgetberäkningen innebär att budgeten anpassas utifrån om det är många eller få 
ansökningar som stämmer med prioriteringarna samt om ansökt stödbelopp är stort 
eller litet, vilket medför att prioriteringsnivån i viss mån blir mer lika mellan 
beslutstillfällena. För att prioriteringsnivån ska bli mer lika kan viktningen bli olika 
mellan beslutstillfällena. 
 
De ärenden som inte prioriteras vid ett beslutstillfälle avslås. 
 

Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 kommer att beslutas innan 
programmet stängs 2020-12-31. Återflöde informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
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6.1.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 

 
Nationella urvalskriterier 
 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 
1. Investeringen bidrar till 

att uppfylla nationella 
miljö- och klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst 1 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 genomförande-
kapacitet 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 
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Regionala urvalskriterier 

 
Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 

1. Investeringen styr mot 
regionalt prioriterade 
miljö- och klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften i betesmarker med 
särskilt höga värden eller gynnar biologisk mångfald. 

+ 1 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften av betesmarker med 
allmänna värden 

+ 1-2 poäng: Investeringen görs i eller för omläggning till ekologisk 
produktion. 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller 

Investeringen bidrar till effektiv användning av växtnäringsämnen eller 

Investering sker i företaget som deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag eller  

Investeringen bidrar till användning eller framtagning av förnybar energi 
eller  

Investeringen bidrar till klimatanpassning 

40 

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

+ 2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att utveckla teknik och processer i 
företaget 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar innovativa ägarstrukturer och ekonomisk 
finansiering 

15 

3. Investeringen bidrar till 
att förbättra företagets 
konkurrenskraft 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att primärproduktionen effektiviseras i 
företaget 

+ 1 poäng: Investeringen gynnar länets prioriterade produktionsinriktningar 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att förädlingen av producerade 
produkter ökar lokalt/regionalt 

+ 1 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget 
varumärke/särskilt koncept eller möjliggör förlängd försäljningssäsong 

30 

4. Investeringen bidrar till 
att förbättra 
sysselsättningen 

+ 3 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte 

+ 1 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle 

+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget 

15  

Summa regional 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 
• +1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
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• +1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet   
• +1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd 

+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 
till exempel 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.  

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 
• 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 testanläggning 

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

• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens 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 

+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. 
 
+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. 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 
En 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  
• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 

investeringen 
• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen mindre än 1 
• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
• +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. 
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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 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 
• +1 poäng: Ersättningen per timme ökar 
• +1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet 
• +1 poäng: Investeringen bidrar på annat sätt till ökad marknadsanpassning 
• +1 poäng: Nybyggnation av djurstallar 

+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 är minst 
140 kr och 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 
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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 produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som 
en långsiktig investering för bra konkurrenskraft.  

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

– Uppbundna djurplatser 
– Företag som visar negativt resultat efter investering 

1. Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål 
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. 
De flesta miljömål har någon koppling till arbetet med landsbygdsprogrammet, men vi väljer 
att fokusera specifikt på fyra som tydligt är styrande för vår verksamhet. 
 
"Ett rikt odlingslandskap" beaktar frågor om bevarande av åker- och betesmark både med 
hänseende på mångfald och också produktion. Även exploatering tas med här. Här behövs 
vårt arbete med husdjur, biologisk mångfald i betesmarker och markfrågor som 
markpackning, dränering mm. Eftersom målet är beroende av ett livskraftigt och diversifierat 
jordbruk finns också kopplingar till landsbygdsföretagande, specialodlingar, förädling och 
ekologisk produktion. 
 
"Ingen övergödning" tar upp alla aspekter av övergödning och därmed det mesta av vårt 
arbete med växtnäring. Greppa Näringen är en stor del av de nationella satsningarna för 
minskad övergödning. 
 
"Giftfri miljö" Här kommer våra behörighetsutbildningar in men också graderingar åt 
Växtskyddscentralen och arbete med flyghavre och andra karantänskadegörare eftersom allt 
detta arbete syftar till en effektiv och behovsanpassad bekämpning.  
Även ekologisk produktion kommer in här.  
 
"Begränsad klimatpåverkan". Är en del i alla inriktningar. För Greppa är det en stor del med 
egen finansiering. Det täcker delvis samma problem som de andra målen men kompletterar 
med energifrågor och hållbarhetsfrågor hur andra perspektiv. 
 
+ 2 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften i betesmarker med särskilt höga värden 
eller gynnar biologisk mångfald 
Två poäng ges om investeringar sker i företag med betande djur som bidrar till fortsatt eller 
utökad hävd av naturbetesmark. Den som söker investeringsstöd ska vara den som sköter 
marken. Betar man någon annans mark ska det finnas skötselavtal. 
”Särskilt höga värden” kan vara:  

• Betesmark i N2000 områden och skyddade områden som till exempel naturreservat  
• Betesmark i miljöersättningsåtaganden som Särskilda värden, Skogsbetesmark, 

Gräsfattiga betesmarker, Mosaikbetesmark 
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• Betesmark under restaurering med ersättning från Landsbygdsprogrammet  
• Dokumenterad värdefull betesmark i Artportalen eller Tuva 

Gynnar biologisk mångfald, kan vara: 
• Investeringar för biodling 

Trädgårdsföretag med: 
• Odling av frukt, bär och fleråriga grödor som inte plöjs 
• Lähäckar som främjar vilda djur och biologisk mångfald 
• Insådd av blommande växter i andra grödor eller i befintlig odling 
• Anläggning av biotoper för nyttodjur och vilt 

 
+ 1 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften av betesmarker med allmänna värden 
En poäng ges om investeringar sker i företag med betande djur som bidrar till fortsatt eller 
utökad hävd av betesmarker, det vill säga permanent naturbetesmark som är sökt med 
grödkod 52 i SAM.  
 
+ 1-2 poäng: Investeringen görs i eller för omläggning till ekologisk produktion  
En till två poäng ges om investeringen avser ekologisk produktionsgren i företaget. EU-
certifiering ger 1 poäng, KRAV-certifiering ger 2 poäng. 
 
+ 1 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller 
Investeringen bidrar till effektiv användning av växtnäringsämnen eller 
Investering sker i företaget som deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram 
En poäng ges om investeringen gynnar betesdriften i landskapet, vilket innebär att djuren 
fyller flera funktioner både betesdrift för landskapsvård och köttproduktion. 
Effektiv användning av växtnäringsämnen kan vara att investeringen medför minskad förlust 
av näring genom bra hantering av stallgödsel. Det kan till exempel handla om större och 
effektivare lagring, effektiv teknik eller tak över gödselbrunn.  
Med deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram menas att företaget aktivt deltar i ett 
rådgivningsprogram som till exempel Greppa näringen.  
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag eller  
Investeringen bidrar till användning eller framtagning av förnybar energi eller  
Investeringen bidrar till klimatanpassning 
En poäng ges om investeringen innehåller energisatsningar som till exempel: Värmeväxlare, 
energisnåla lösningar, isolering, energivävar i växthus, solpaneler, bioenergi.  
Investeringen bidrar till klimatanpassning och minskad klimatpåverkan genom att använda 
förnybart eller klimatneutralt material. Materialval i byggnadens stomme och väggar kan till 
exempel vara trä istället för stål och betong. Där betong behöver användas till exempel i golv 
kan så kallad ”grön” betong vara ett alternativ till ”vanlig” betong. 
 
Max 5 poäng för detta urvalskriterium. 
 

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 
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teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av 
jordbruksprodukter. 
 
+ 2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
Två poäng ges om en satsning bidrar till samverkan mellan företag/aktörer och därigenom 
leder till bättre resultat än om samarbetet inte funnits.  
Exempel:  

• Ett företag kan stå för investeringen men hyra ut eller samverka med andra företag, 
exempelvis inköp av specialmaskin för trädgård som sedan hyrs ut till andra 
trädgårdsföretag. Kan vara bra att ha skrivna avtal innan köpet 

• Flera företag går ihop om en gemensam investering. Dessa företag måste då bilda en 
ekonomisk förening eller ett AB som står som sökande för investeringen 

• Samverkan lokalt mellan animalieproducent och ett växtodlingsföretag som 
producerar foder 
 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att utveckla teknik och processer i företaget 
Två poäng ges om investeringen medför användning av ny maskin med ny teknik, användning 
av innovativa lösningar eller arbetssätt som Lean-filosofi. En produkt, tjänst eller arbetssätt 
kan betraktas som innovativ så länge den inte används i den omfattning den borde i området. 
 
+ 1 poäng: Investeringen gynnar innovativa ägarstrukturer och ekonomisk finansiering 
En poäng ges om investeringen gynnar innovativa lösningar som till exempel att anställda 
arbetar sig in i företaget och blir delägare. Ekonomisk finansiering genom att kunder ” blir 
delägare” köper sin produkt i tidigt stadie av produktion så att behov av annat rörelsekapital 
minskar. Ett annat exempel är ”sharemilking” som innebär att befintlig lantbrukare 
exempelvis specialiserar sig på växtodlingen och hyr ut ladugård och utrustning till nystartad 
lantbrukare. Den nya lantbrukaren kan då komma i gång med verksamheten utan stora 
investeringsskulder. 
 

3. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft 
Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet 
genom lägre kostnader eller ökar produktionsvärdet genom förädling och närproducerat.  
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att primärproduktionen effektiviseras i företaget 
Två poäng ges om investeringen medför effektivisering. Effektivitet = hög måluppfyllelse i 
förhållande till resursanvändning. Effektivare produktion genom ökad produktivitet som 
minskade kostnader per producerad enhet. 
 
+ 1 poäng: Investeringen gynnar länets prioriterade produktionsinriktningar 
En poäng ges om investeringen avser länets prioriterade produktionsinriktningar som är 
animalieproduktion och yrkesmässig trädgårdsodling. I animalieproduktion ingår mjölk, 
nötkött, gris får och get samt ägg- och fjäderfäproduktion. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att förädlingen av producerade produkter ökar 
lokalt/regionalt 
En poäng ges om investeringen bidrar till att företagets jordbruks- eller trädgårdsprodukter 
förädlas lokalt eller regionalt i länet eller i angränsande län; Halland, Jönköping, Värmland 
och Örebro län, om särskilda skäl finns. 
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+ 1 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget varumärke/särskilt koncept eller 
möjliggör förlängd försäljningssäsong  
En poäng ges om investeringen bidrar till att företaget utvecklar ett koncept av företagets 
affärsidéer som skapar synergieffekt mellan företagets olika produktionsgrenar. Det kan till 
exempel handla om att själv förädla produkter från primärproduktionen och skapa ett eget 
varumärke. 
 

4. Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen  
+ 3 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte  
Tre poäng ges om investeringen görs av företag med ny ägare som uppfyller reglerna för 
startstöd. Det innebär bland annat att ägaren ska vara under 40 år vid ansökan om 
investeringsstöd och äga mer än halva företaget. Ägarbytet eller företagsstarten ska ha skett 
tidigast tre år före ansökan om investeringsstöd och vara genomfört vid ansökan om 
investeringsstöd.  
 
+ 1 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle 
En poäng ges om investeringen medför att minst en årsarbetskraft bevaras (inte minst blir 
kvar) eller att minst en halv årsarbetskraft skapas i företaget. 
 
+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget. 
En poäng ges om investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget genom lösningar så att 
arbetet underlättas. Det kan handla om att bygga bort tunga lyft, minska buller eller lösningar 
som kan förhindra olyckor. Sökanden ska själv redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få 
poäng för detta. 
 

 
Prioritering av underrepresenterad grupp  
Se under kapitel 4. 
I länets SWOT-analys beskrivs underrepresentationen med avseende på jämställdhet 
och jämlikhet. 
I Västra Götalands län ska kvinnor och män med olika bakgrund ha lika förutsättningar 
att starta och utveckla företag. I nuläget är kvinnor företagsledare i mindre utsträckning 
än män och kvinnor står för cirka 30 % av nyföretagandet i länet. 61 % av sysselsatta 
inom lantbruket är män, men andelen sysselsatta kvinnor ökar. Utrikesfödda utgör 15 % 
av företagarna i tätort och 4 % i glesbygd, andelen är låg inom de areella näringarna. 
(Referenser: Om kvinnor och män i Västra Götalands län - en statistikbok, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Vem är förtagare i Västra Götaland, Rapport från Västra Götaland Regionen, 
Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007-2010, en rapport från regionutvecklingssekretariatet, 

Västra Götalands Regionen, Vem leder våra landsbygdsföretag? 2009, PM från landsbygdsnätverkets 
Team Företagande). Länsstyrelsen i Västra Götaland vill gynna en jämställd utveckling 
inom gröna näringar. Likaså vill vi gynna sysselsättning av utlandsfödda inom jordbruk 
och trädgård. 

  
6.1.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 
– Uppbundna djurplatser 
– Företag som visar negativt resultat efter investering 
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6.1.6. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta 
stödbelopp.  
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 
procent. 
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan.  
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigade utgifter. 
 

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.  
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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.  
 
Stödet beräknas utifrån ovanstående kostnad och aktuell stödnivå, 40-60 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 

 
 

6.2. Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom 
jordbruks- och trädgårdsföretag  
(delåtgärd 4.1 fokusområde 5bc) 

 
6.2.1. Övergripande prioriteringar 

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

6.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Jordbruket använder energi bland annat i form av diesel, el och gödning. 
Trädgårdsföretag använder mycket eldningsolja för uppvärmning av växthus, 
även om många trädgårdsföretagare de senaste åren bytt ut den fossila oljan till 
förnybart alternativ. Det är viktigt att minska energianvändningen och särskilt om 
det handlar om icke förnybar energi. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
prioriterar satsningar på anläggningar med hög energieffektivitet, vilket betyder 
att speciell fokus riktas på energibesparande åtgärder såsom värmeväxlare, 
naturlig ventilation och högeffektiv utrustning. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län kommer även att prioritera satsningar på innovativa och smarta elsystem där 
omvandling och användning av energin synkroniseras eller lagringssystem när 
omvandling och användning av energin inte är samordnade i tiden.  
Länsstyrelsen ser stor potential i att använda all jordbruksmark produktivt. Odling 
av energigrödor på jordbruksmark kan vara ett sätt att utnyttja markens fulla 
potential och samtidigt förbättra miljön genom att skapa värdefulla biotoper för 
insekter och smådjur. Länsstyrelsen är även mån om att anläggningar av 
energiskog inte ska försämra livskvalitén för de människorna som bor i området 
och vistas i naturen för rekreation och friluftsliv. Det är därför viktigt att 
anläggningen av energiskog passar in i landskapet och att produktionen inte mer 
än nödvändigt begränsar tillgängligheten till området.  
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6.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 
Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativa och högeffektiva energisystem. Inga utlysningar finns 
fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

 
6.2.4. 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: Energikartläggning 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 
 

20 
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+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 
målbild 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
 

3. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen. 

Energieffektivisering 
+1-3 poäng Investeringen bidrar till energieffektivisering 
 
+2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
 
Anläggning av energiskog 
+1-5 poäng Investeringen bidrar till att uppfylla andra mål 
 
+1-4 poäng Anläggning sker i geografiskt prioriterat område 
 

30 
 

Summa viktning  100 

 

Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 

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).  
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. 
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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 förodling 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.  
 

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.  
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+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.  
 

3.  Det finns ett identifierat 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.  
Energieffektivisering  
+1-3 poäng: Investeringen bidrar till energieffektivisering 
En till tre poäng ges beroende på minskningens storlek. Minskad energianvändning är en 
jämförelse mellan den nya tekniken i förhållande till tekniken före investeringen för den 
specifika processen eller momentet i verksamheten där investeringen sker. Exempelvis byte 
av ljuskälla till ledteknik. Vid flera åtgärder sätts poängen utifrån den sammanlagda 
procentuella minskningen för alla momenten. Den minskade energianvändningen för det 
enskilda momentet får inte medför att energianvändningen ökar i någon annan del av 
produktionen så att den totala energianvändningen ökar.  
 

• 3 poäng: Minst 50 % minskad energianvändning 
• 2 poäng: Minst 20 % minskad energianvändning 
• 1 poäng: Minst 5 % minskad energianvändning 

 
Energieffektiviseringen ska framgå i den bifogade energiplanen som sökanden ska upprätta. 
 
+2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
Två poäng ges om investeringen bedöms varar ny teknik och som också har en mycket hög 
energieffektivitet jämfört med tidigare teknik. 
 
Anläggning av energiskog 
+1-5 poäng Investeringen bidrar till att uppfylla andra mål 
Två poäng ges om minst hälften av plantorna är hanplantor vid salixodling. Hanplantor ger 
pollen vilket gynnar pollinerande insekter. Pollen förser bina med proteiner, fett, vitaminer 
och mineraler. 
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Två poäng ges om energiskogen medför att marken är tillgänglig för allmänheten. Det innebär 
att energiskog som består av hybridasp och poppel prioriteras framför salix som är mer 
tätvuxen under hela omloppstiden.  
En poäng ges om energiskogen inte är inhägnad eller om det vid inhägnad med 
skyddsstängsel mot vilt finnas tillräckligt många ordnade passagemöjligheter på lämpliga 
platser så att marken är tillgänglig för allmänheten. 
 
+1-4 poäng Anläggning sker i geografiskt prioriterat område 
Två poäng ges om energiskogen anläggs i slättlandskap. 
En poäng ges om energiskogen i slättlandskap anläggs på ett sådant sätt att den bedöms öka 
den biologiska mångfalden genom att det tillför en mer varierad växtlighet som bildar biotop 
och skydd för insekter och smådjur. Den biologiska vinsten kan ökas genom att anläggning 
sker på flera mindre ytor i stället för en stor sammanhängande areal, så att andelen kantmiljö 
blir stor i förhållande till arealen. 
En poäng ges om minst hälften av energiskogen anläggs på mark som varit ur produktion de 
tre senaste åren åter används för produktion. 

 
 
 

6.2.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Västra Götalands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

6.2.6. Stödnivå  

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta 
stödbelopp. 
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 
procent. 
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan.  

För stöd till energieffektivisering beviljas inte stöd till ansökningar om stöd med mindre 
än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
 
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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6.3. Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser 
och ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag  
(delåtgärd 4.1 fokusområde 5d) 

6.3.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd 
riktar sig till jordbruks- och trädgårdsföretag (delåtgärd 4.1) och syftar till att minska 
utsläppen av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d). 

6.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

För jordbruket är de stora bidragen av klimatpåverkande gaser kopplade till 
kväveanvändning, idisslares ämnesomsättning samt odling av mark som tär på 
dess kolförråd. Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att alla åtgärder för att 
minska utsläpp med negativ klimatpåverkan är viktiga. Det regionala urvalet sker 
genom att ge högst poäng till investeringar som görs inom områden med hög 
klimatbelastning. Karta med den geografiska områdesindelningen utifrån 
klimatbelastning finns i bedömningsgrunderna, se bilaga. 
Exempel på investeringsåtgärder: nedmyllningsaggregat för stallgödsel, 
frånluftsrening, rötrestlager med tak, gödselbrunnar med tak. 

 
6.3.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 
I denna åtgärd prioriteras underrepresenterad grupp i första hand om två 
ansökningar har lika många poäng. 
Om två ärenden konkurrerar om samma pengar och har samma poäng bör det 
som minskar ammoniakutsläppen prioriteras, vilket avgörs i urvalskriterium 1. 
Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
Pengarna är slut inom insatsområdet i länsstyrelsens budget och vi har möjlighet att 
avropa pengar. Efterkommande ansökningar kommer att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Inom insatsområdet investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp 
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av växthusgaser och ammoniak kommer det bara gå att avropa pengar för investeringar 
som leder till att minska utsläpp av ammoniak. 
Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på länsstyrelsens webbplats. 
Turordning kommer att finnas. 
 
 

6.3.4. 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 

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. 

5 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage 30 

 

Summa nationell viktning  100 
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Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
2 poäng: Investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas 
Poängen ges till investeringar som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak eller 
växthusgaser till atmosfären. Exempel på investeringar som bidrar till att minska avgången av 
ammoniak är rening av frånluft från stallar, surgörning av flytgödsel, täckning av 
lagerbehållare för flytgödsel, urin och rötrester, övergång från fast- till flytgödsel samt 
släpslangsramp, släpfotsramp eller myllningsaggregat för spridning av stallgödsel. Ett 
exempel på en investering som bidrar till att minska avgången av växthusgaser är rötning av 
stallgödsel till biogas, vilket minskar metanavgången. Ett annat är ökad lagringskapacitet för 
stallgödsel (exempelvis satellitbrunnar) som ger ett större tidsmässigt handlingsutrymme för 
gödselspridning och därmed effektivare kväveanvändning.  
 
5 poäng: Investeringen bidrar till att betydligt minska avgången av ammoniak, metan eller 
lustgas 
Poängen ges till investeringar som betydligt minskar avgången av ammoniak eller 
växthusgaser. 
Exempel på investeringar som kan minska ammoniakavgången betydligt är surgörning av 
flytgödseln och övergång från fast- till flytgödsel. Vid investeringar som rör täckning av 
lagerbehållare för flytgödsel, urin och rötrester bedöms de som ger en reduktion på 90 procent 
eller mer minska avgången betydligt. Det är när behållarna täcks med till exempel 
betongblock, tätslutande tak av plastduk, flytande plastduk och sexkantiga plastelement. 
Slätfotsramp och myllningsaggregat bedöms ge bättre effekt än släpslangsramp och får 
därmed fem poäng.  
Bland de exempel på investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som presenteras 
ovan bedöms rötning av stallgödsel minska avgången betydligt.  
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till något annat nationellt miljökvalitetsmål utöver minskad 
avgång av metan, lustgas eller ammoniak 
En poäng ges till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att minska ammoniakavgången men som 
också minskar avgången av växthusgaser eller till åtgärder vars huvudsakliga syfte är att 
minska växthusgasavgången men också minskar ammoniakavgången. Exempelvis kan 
surgörning av flytgödsel, övergång från fast- till flytgödsel och täckning av lagerbehållare för 
flytgödsel och rötrest bidra till att minska så väl avgången av ammoniak som avgången av 
växthusgaser. Poängen ges också till åtgärder som bidrar till något annat miljökvalitetsmål. 
Exempelvis kan vissa typer av rening av frånluft från stallar även minska lukt, investeringar 
som minskar ammoniakavgången från stallgödsel vid lagring och spridning ger bättre 
kväveutnyttjande, rötning till biogas ger också förnybar energi och en effektivare 
kväveanvändning (genom exempelvis utökad lagringskapacitet) minskar även risken för 
kväveläckage.  
 
Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  
 

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga bidrar till att ta fram eller använda 
nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det 
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gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på 
ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern 
teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av 
jordbruksprodukter.  
 
2 poäng: Investeringen är ny för företaget 
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget.  
 
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa 
nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder. Kunskap inom området behöver spridas mer för 
att på ett bättre sätt kunna minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Ansökan bedöms 
dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det 
aktuella området.  
 
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen. 
Fyra poäng ges till investeringar som är bland de första inom sin bransch. 
 
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning. 
 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra 
investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för 
att kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 
kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Om investeringen är av en sådan 
typ att den sökande inte anses behöva någon särskild kompetens kan ansökan tilldelas denna 
poäng utan någon mer noggrann kontroll. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som 
anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns erfarenhet eller kunskap inom företaget om hur driften eller 
underhållet av investeringen ska göras. Om företaget har god kompetens om investeringen 
ökar chanserna att den blir hållbar och ger förväntat resultat. Om investeringen är av en sådan 
typ att den sökande inte anses behöva någon särskild erfarenhet kan ansökan tilldelas dessa 
poäng utan någon mer noggrann kontroll. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 
Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på 
ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har 
här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande.  
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Regionala bedömningsgrunder 
Investeringar som inte prioriteras regionalt: Maskiner och utrustning som inte längre 
bedöms som ny innovativ teknik, exempelvis autostyrning. 

4. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen.  
5 poäng: Investeringen bidrar till minskat näringsläckage 
Fem poäng ges till investeringar som sker inom område med stort kväveläckage. För 
jordbruket är lustgasförluster kopplade till kväveanvändning en viktig post. Genom ett bättre 
kväveutnyttjande minskas både lustgasförluster (klimatpåverkan) och kväveläckage 
(övergödning). Denna prioritering innebär att både lustgasförluster och kväveläckage 
minskas. Det blå området på kartan nedan visar områden med hög kväveomsättning vilket 
också indikerar att risken för lustgasförluster är högre där.  
 

 
Bildtext: Karta med den geografiska områdesindelningen utifrån kväveläckage som indikator 
för kväveintensitet. Källa: Vattenmyndigheterna, geodatasamverkan. 
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6.3.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

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

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

 
6.3.6.  Stödnivå  

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta 
stödbelopp. 
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 
procent. 
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan.  
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
 

6.4. Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader 
(delåtgärd 4.2 fokusområde 3a) 

 
6.4.1. 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). 

6.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Ett ökat intresse för lokalproducerat har lett till att den småskaliga 
livsmedelsförädlingen har utvecklats i vårt län. Fler lantbruksföretag ser behovet 
av att öka inkomsterna från sin verksamhet genom att själva förädla det som 
produceras. 
Att utveckla lokal förädling och lokala samarbeten inom livsmedelsförädling leder 
till fler jobb, kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag i Västra 
Götaland. 
 

6.4.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
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Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i länsstyrelsens budget och vi har möjlighet att 
avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

 
6.4.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a) 
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 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 

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. 

+3 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar 
bildas eller stärks  
 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade 
råvaror används  
 

20 

Summa viktning  
 

100 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 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 
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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 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 
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 större 
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. 
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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 är minst 
140 kr och 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. 
 
+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 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala 
handlingsplanerna.   
3 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar bildas eller stärks  
Poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att skriftligt avtal, gemensamt 
företag eller att gemensamma samverkanslösningar bildas.  
Exempel: 
En gårdsbutik med brett utbud av lokala varor från olika förädlare. Slakteri som 
erbjuder att slakta även åt andra animalieproducenter. 
Ett företag kan stå för investeringen men hyra ut eller samverka med andra företag. Kan 
vara bra att ha skrivna avtal innan köpet. 
Flera företag går ihop om en gemensam investering. De bildar en ekonomisk förening 
eller ett AB som står som sökande för investeringen. 
 
2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade råvaror används.  
Råvarorna ska vara egenproducerade. 
 

6.4.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götaland län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

6.4.6. Stödnivå  

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta 
stödbelopp. 
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Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovations-projekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med 
ytterligare 10 procent.  
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan. 
I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet 
enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 
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 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 

 

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

 
6.5.1.  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). 
 

6.5.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Ett ökat intresse för lokalproducerat har lett till att den småskaliga 
livsmedelsförädlingen har utvecklats i vårt län. Fler lantbruksföretag ser behovet av 
att öka inkomsterna från sin verksamhet genom att själva förädla det som 
produceras. 
Att utveckla lokal förädling och lokala samarbeten inom livsmedelsförädling leder 
till fler jobb och konkurrenskraftiga företag i Västra Götaland. 

 
6.5.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 
Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
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satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

6.5.4. 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 
affärsverksamheten, utöver investeringen 
 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

10 
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+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 
 

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  

5 poäng: Investeringen gynnar lokal primärproduktion 
 
2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  
 

20 

Summa viktning  
 

100 

 

Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst 1 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.  
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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 
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 större 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. 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

85 
 

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

6. Regionala bedömningsgrunder 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de 
regionala handlingsplanerna.   

5 poäng: Investeringen gynnar lokal primärproduktion 
Råvarorna ska vara egenproducerade eller producerade i Västra Götalands län 
eller angränsande län Halland, Jönköping, Värmland och Örebro län. 
 
2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att skriftligt avtal, 
gemensamt företag eller att gemensamma samverkanslösningar bildas.  
Exempel: 
En gårdsbutik med brett utbud av lokala varor från olika förädlare. Slakteri som 
erbjuder att slakta även åt andra animalieproducenter. 
Ett företag kan stå för investeringen men hyra ut eller samverka med andra 
företag. Kan vara bra att ha skrivna avtal innan köpet. 
Flera företag går ihop om en gemensam investering. De bildar en ekonomisk 
förening eller ett AB som står som sökande för investeringen. 
 

6.5.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Västra Götaland län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

6.5.6. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta 
stödbelopp.  
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 får höjas med 
ytterligare 10 procent.  
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan. 
I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet 
enligt förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.  
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 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
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7.  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. 
 

7.1. Stöd till stängsel mot rovdjur  
(delåtgärd 4.4 fokusområde 4a) 

 
7.1.1. 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.  
 

7.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Rovdjurstrycket är lokalt mycket högt i Västra Götaland, medan det inkommer få 
rapporter om rovdjur i andra områden. Länet angränsar till två andra län med hög 
täthet av varg och är en spridningszon för varg vidare söderut och österut. 
Angrepp på tamdjur i länet sker främst av varg och lodjur. Antalet angrepp och 
skador skiljer sig åt mellan olika år men också mellan olika rovdjur och individer. 
Det är djurslagen får och get som är värst drabbade.  
Med en ökande rovdjursstam, vilket är fallet i Västra Götaland, uppstår ofta 
konflikter kring de stora rovdjuren. Då landsbygdsprogrammet i Västra Götaland 
syftar till att bevara och öka betande djur i landskapet finns behov av att erbjuda 
stöd till rovdjursstängsel i hela länet, såväl i rovdjursrevir som i områden som 
idag saknar rovdjur. Att ge stöd kan öka acceptansen för de vargetableringar som 
idag finns i länet, samt för en spridning av djuren. På grund av en ökad risk och 
utsatthet kommer stängsel för att skydda får och get ges högre poäng än kalvar av 
nöt och övriga djurslag. 
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7.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se kapitel 4 
Länsstyrelsen har för detta insatsområde en öppen budget, alla ansökningar som 
överstiger miniminivån 400 poäng kommer att få bifall. Det finns ett behov av att 
kunna fatta snabba beslut. Av den anledningen kommer vi att tillämpa löpande 
beslut istället för beslutsomgångar.  
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
Pengarna är slut för insatsområdet i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet att 
avropa pengar, efterkommande ansökningar hanteras via avrop från Jordbruksverket. 
Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på Länsstyrelsens 
webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

7.1.4. 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 urvalskriterier. 
 
Regionala urvalskriterier 
Alla som klarar stödvillkoren och kommer över lägstanivån kan få stöd. Lägsta 
poängnivå för att få stöd med nuvarande prioriteringar är 400 poäng. Det innebär 
att djurhållare som inte har får eller get, det vill säga har nöt eller övriga djurslag, 
inte kommer få beviljat stöd. Poängsättning görs med hjälp av de regionala 
urvalskriterierna.  
 

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 anslutning till ett revir eller på 
en plats med risk för rovdjursangrepp 
 

30 

2. Investeringen gynnar 
geografiskt utpekade 
områden 

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 
 
2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 
 
1 poäng: Stängsel runt betesvall 

   

10 

3. Investeringen gynnar 
prioriterade djurslag 

5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt 
besättningar med växelbete där får/get ingår 

60 
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2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 
 
1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av 
besättningar.  

Summa   100 

Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtaglig 
5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir alternativt har 
besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur. 
3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats med 
risk för rovdjursangrepp. 
Vargrevir förändras över tid. Även hur rovdjuren rör sig i länet förändras. För att 
göra en korrekt bedömning av vilka revir som är aktuella, var angrepp skett eller 
var rovdjuren rör sig, ska samverkan med rovdjurshandläggare på Naturvård ske 
för att få den aktuella bilden över rovdjurssituationen. Angrepp av rovdjur ska 
vara konstaterat av Länsstyrelsens besiktningsman. 

2. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden 
5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga 
kulturmiljövärden (särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete och 
skogsbete). Merparten av arealen ska ha dessa kvaliteter 
2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 
1 poäng: Stängsel runt betesvall 
Typ av mark och åtaganden kontrolleras genom Multikuben och övriga 
handläggarsystem. En förutsättning är att marken uppfyller definitionen av 
jordbruksmark och därmed är berättigad till gårdsstöd eller miljöersättning. Även 
slåtteräng med efterbete godkänns som mark med höga naturvärden.  

3. Investeringen gynnar prioriterade djurslag 
5 poäng: Får och get är det djurslag som löper störst risk för rovdjursangrepp. 
Ersättning ges till de som har en besättning av minst 10 tackor/hondjur. Även de 
med besättning under uppbyggnad ska få ersättning. Detta på grund av att 
lantbrukare i rovdjurstäta områden inte vågar skaffa djur om det inte finns 
rovdjursavvisande stängsel. Senast vid slutbesiktningstillfället ska besättningen ha 
tillräckligt många djur.  Mindre besättningar (färre än 10 tackor/hondjur) med 
hotade husdjursraser av får eller get berättigar också till stöd. Godkända raser 
kontrolleras mot gällande förteckningar av godkända djur. 
2 poäng: Utegående kalvar av nöt utan sällskap av vuxna djur. 
1 poäng: Andra djurslag eller besättningar med för få djur och där besättningen 
inte planeras att växa. Även får- och getbesättningar med mindre än 10 
tackor/hondjur. 
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7.1.5. 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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7.2. Engångsröjning av betesmark  
(delåtgärd 4.4 fokusområde 4a) 

 
7.2.1. 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. 

7.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Markanvändningen i jord- och skogsbruk påverkar ekosystemen både positivt och 
negativt. Jordbruket är en förutsättning för många av de positiva värden som 
förknippas med odlingslandskapet. Idag överges allt fler marker långt från gården i 
skogsbygd och de växer igen. Skötselberoende arter försvinner från markerna. I 
slättbygd har odlingen intensifierats. Idag är många områden som har höga 
biologiska värden relativt små och är utspridda i länets odlingslandskap. På sikt 
kommer fler arter som nu finns i landskapet att få svårt att överleva. 
För att ekosystemen ska klara förändringar och förse oss med ekosystemtjänster, 
måste landskapet ha strukturer och variationer som gynnar växter och djur. Att arter 
försvinner minskar landskapets förmåga att leverera för oss nödvändiga 
ekosystemtjänster. Genom att skapa en grön infrastruktur, det vill säga miljöer som 
hänger ihop, blir det möjligt för växter och djur med särskilda behov att sprida sig 
mellan områden och behålla livskraftiga populationer. 
Närhet till natur- och kulturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet. Många av 
odlingslandskapets värden är skapande under en lång tids brukande. Genom att 
lyfta fram det egna kulturarvet och dess historia kopplat till landskapet, stärker man 
lokalsamhället och identiteten. 

Prioriterade områden för stöd är: 

• Tillgängliggöra det attraktiva odlingslandskapet  

• Värna och synliggöra kulturvärden och kulturarvet  

• Bevara och nyskapa småbiotoper i landskapet  

• Skapa kontinuitet i skötsel  

• Styra betesdjuren till betesmarker med höga natur- och kulturvärden 

• Behålla skötsel av odlingslandskapet i skogsbygd  

• Skapande av fler miljöer för nyttoinsekter i de intensiva 
växtodlingsbygderna  

 
7.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
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Ett fältbesök måste ha genomförts innan beslut. Det finns ett behov av att kunna 
fatta snabba beslut då insatserna är beroende av säsong och väderlek. Vi räknar 
med få ansökningar. Av dessa anledningar kommer vi att tillämpa löpande 
beslut istället för beslutsomgångar. 

 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 

 
7.2.4. 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 urvalskriterier. 
Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

1. Miljöinvesteringen bidrar 
till att bevara och 
förstärka biologisk 
mångfald  

2 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper 
eller arter i röjningsområdet. 
 
+1 poäng. Hävdberoende naturtyp finns också i intilliggande 
område. 
 
+3 poäng. Röjningen gynnar hotade arter i odlingslandskapet. 
 

10 

2. Miljöinvesteringen bidrar 
till att synliggöra och 
bevara kulturmiljöer 

2 poäng. Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande 
landskapselement i röjningsområdet. 
 
+1 poäng. Röjningen har positiv betydelse för landskapsbilden.  
 
+3 poäng. Marken som ska röjas är en sammanhängande 
fornlämningsmiljö eller en monumental fornlämningsmiljö. 
 

10 

3. Goda förutsättningar 
för långsiktigt god 
hävd 

4 poäng. Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med 
betesdjur. 
 
3 poäng. Det finns förutsättning för hävd med betesdjur.  
 
4 poäng. Slåtterängen är rimlig att sköta 
 

50 

4. Regional prioritering av 
naturtyp/markslag 

+4 poäng. Marken som ska röjas är kalkrik hällmark i Dalsland, 
mosaikbetesmark, stäppartad torräng, rikkärr eller strandäng.  
 
+3 poäng. Marken som ska röjas är stagg-gräsmark. 
 

15 
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Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald  
 

2 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper eller arter i 
röjningsområdet. 
Med hävdberoende naturtyper avses hävdgynnade gräsmarkshabitat enligt Art- och 
habitatdirektivet, inkl. trädklädda betesmarker, rikkärr och hällmarkstorräng. 
 
+1 poäng. Hävdberoende naturtyper finns också i intilliggande område. 

 
+3 poäng. Röjningen gynnar hotade arter i odlingslandskapet  
Med hotade arter avses arter på Artdatabankens rödlista som kategoriseras som endera 
sårbar, starkt hotad eller akut hotad. 

2. Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer  
 

2 poäng Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement. 
Till kulturbärande landskapselement räknas även synliga fornlämningar.  
 
+1 poäng. Röjning har positiv betydelse för landskapsbilden.  
 
+3 poäng. Marken som ska röjas är en sammanhängande fornlämningsmiljö eller en 
monumental fornlämningsmiljö.  
Det ska finnas mer än ett punktobjekt på platsen. Framträdande fornlämningsmiljöer är 
kulturhistoriskt värdefulla, men har också en pedagogisk funktion. 

 +3 poäng. Marken som ska röjas ska bli slåtteräng. 
 
+3 poäng. Marken innehåller skyddsvärda träd.  
 
+1 poäng. Röjningen innebär att rationell betesdrift underlättas. 
 
 
 
 

5. Regional prioritering av 
geografiskt område 

1 poäng. Marken ligger i regional bevarandeplan för värdefulla 
odlingslandskap. 

 
3 poäng. Marken ligger i riksintresseområde för naturvård eller 
kulturmiljövård. 

 
5 poäng. Marken ligger i, eller i anslutning till naturreservat, 
kulturreservat eller Natura 2000-område.  
 

10 

6. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

5 poäng. Marken ligger i anslutning till tättbebyggt område och 
är lättillgänglig.  
 
3 poäng. Marken ligger i ett befintligt rekreationsområde. 
 
1 poäng. Marken kan lätt nås från allmän väg. 

 

5 

Summa viktning  
 

100 
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3. Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd 
 

4 poäng. Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med betesdjur.  
Med god förutsättning avses att sökande har egna betesdjur (nöt får häst) i rimligt antal till 
sin betesmarksareal. 
 
3 poäng. Det finns förutsättning för hävd med betesdjur  
Med förutsättningar avses att sökande saknar egna betesdjur (nöt får häst) i rimligt antal 
till sin betesmarksareal, men har avtal om rimligt antal betesdjur till sin betesmarksareal. 
 
4 poäng. Slåtterängen är rimlig att sköta 
Slåtterängen bedöms som rimlig att sköta, bland annat areal och stenbundenhet i 
förhållande till arbetsinsats. 

4. Regional prioritering av naturtyp/markslag 
 

+4 poäng. Marken som ska röjas är kalkrik hällmark i Dalsland, mosaikbetesmark, 
stäppartad torräng, rikkärr eller strandäng.  
Vid bedömning av naturtyp avses även mark som blir ovanstående efter åtgärden. 

• +3 poäng. Marken som ska röjas är stagg-gräsmark. 
• +3 poäng. Marken som ska röjas ska bli slåtteräng  
• +3 poäng. Marken innehåller skyddsvärda träd.  
• +1 Poäng. Röjningen innebär att rationell betesdrift underlättas  

Hur skiften organiseras i landskapet och förbinds med varandra har betydelse för 
konkurrenskraft. 
 
 

5. Regional prioritering av geografiskt område 
 

• 1 poäng. Marken ligger i regional bevarandeplan för värdefulla odlingslandskap. 
• 3 poäng. Marken ligger i riksintresseområde för naturvård eller kulturmiljövård. 
• 5 poäng. Marken ligger i, eller i anslutning till naturreservat, kulturreservat eller 

Natura 2000-område.  

Detta gäller även reservat under bildande, om planerna kommit så långt att de är 
tillgängliga för handläggaren. 
 

6. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten 
 

5 poäng. Marken ligger i anslutning till tättbebyggt område och är lättillgänglig.  
Marken ligger i eller inom 1000 m från tättbebyggt område och är lättillgänglig 
Innebär promenadmöjlighet. Det finns möjlighet för människor att röra sig in i området.  
Det kan t.ex. finnas eller ordnas genomgångar i stängsel, i någon form.  
 
3 poäng. Marken ligger i ett befintligt rekreationsområde.  
Till rekreationsområde kan också räknas anslutning till vandringsleder eller andra typer av 
besöksmål.  
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1 poäng. Marken kan lätt nås från allmän väg.  
Innebär att någon parkeringsmöjlighet ska finnas. 

 
 

7.2.5. Stödbelopp 

Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark eller slåtterängar får 5000 
kronor per hektar när miljöinvesteringen är godkänd. 

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

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. 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.  

 
 
 

7.3. Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet 
(delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 

 
7.3.1. 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.  
 

7.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

I Västerhavets vattendistrikt har drygt tre fjärdedelar av ytvattnet bedömts ha 
sämre än god ekologisk status. När det gäller vattendrag är konnektivitet 
(möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och 
organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från 
vattenförekomsten till omgivande landområden) och övergödning de främsta or-
sakerna till att god ekologisk status inte nås. För sjöar tillkommer försurning som 
en orsak, och för kustvattnet är det framförallt övergödningspåverkan som gör att 
god ekologisk status inte uppnås.  
Nya sätt att bedöma och mer kunskap har inneburit att klassningen indikerar en 
sämre status än tidigare men vattendragens faktiska tillstånd behöver inte ha 
ändrats. När det gäller miljömålet Ingen övergödning finns en tydlig trend av att 
halterna av kväve minskar, till exempel i Göta älv och Örekilsälven. Trots alla 
åtgärder som genomförs går det långsamt med positiva förändringar i vattnen och 
mycket arbete kvarstår för att uppnå målen. 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

95 
 

Delåtgärden fokuserar främst på fysisk påverkan på vattendrag och exempel på åtgärder 
som kan komma i fråga är: 

• Restaurering och prestandahöjning av svämplan 
• Återmeandring 
• Öppnande av kulvertar 
• Skapande av funktionella kantzoner 
• Åtgärder som minskar läckage till vattendrag av näringsämnen och andra 

oönskade ämnen, ex sedimentfickor, kalkfilterbrunnar 

 
7.3.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 
För ansökningar där en projektplan ska ha upprättats av stödmyndigheten eller 
behöver kompletteras av sökanden kan förskjutningar i handläggningstiden 
komma att uppstå beroende på förhållanden i fält, till exempel snö. Att fältbesök 
genomförs vid rätt säsong är avgörande för att alla ansökningar ska behandlas lika 
i urvalsprocessen.  
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 

7.3.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 
Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

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

2 poäng.  Miljöinvesteringen placeras så att den kan bidra till att 
förbättra status i vattenförekomst som är klassad som sämre än 
god ekologisk status enligt vattenförvaltningen 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen placeras så att den minskar 
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten enligt Regionala 
åtgärdsplaner för miljömål och vattenförvaltning. 

+1 poäng. Miljöinvesteringen placeras i nitratkänsligt område 

30 
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+1 poäng. Miljöinvesteringen placeras i ett område med hög 
näringsbelastning utifrån bedömningsgrund 

 

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

+2 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för 
att optimera retention av kväve och fosfor 

+3 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt 
utifrån att förbättra hydromorfologiska och biologiska 
kvalitetsfaktorer 

20 

3. Miljöinvesteringen bidrar 
till att förbättra 
vattenkvaliteten 

+ 1 poäng. Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra kemisk-
fysikaliska kvalitetsfaktorer 
 
+1poäng.  Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
 
+1 poäng.  Miljöinvesteringen bidrar till att allmänt förbättra 
biologiska kvalitetsfaktorer  
 
+2 Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- och 
habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms gynnas av 
åtgärdens placering och utformning.  

 

20 

4. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt 
område 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 
rekreationsområde 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 
 
+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten 

 

10 

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

1 poäng. Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av 
växthusgaser om den anläggs på organogen jord 
 
+3poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga 
flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera vatten till 
senare torrperioder 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen minskar risk för läckage av 
växtskyddsmedel till vattendrag. 

 

10 

6. Miljöinvesteringen är 
innovativ 

2 poäng. Miljöinvesteringen är innovativ för trakten 
 
+ 2 poäng  Samverkansformer som är innovativa 
 
+1 Nytänkande kring hur åtgärden kan användas som 
pedagogiskt verktyg för allmänhet.  
 

 

10 

Summa viktning Max 5 poäng per kriterium räknas i summering 
 

100 
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Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten. 
 
2 poäng. Miljöinvesteringen placeras så att den kan bidra till att förbättra status i 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god ekologisk status enligt vatten 
förvaltningen. 
Placering så att investeringen kan bidra till att förbättra status i en vattenförekomst som 
har klassningen måttlig, otillfredsställande, eller dålig, eller som riskerar att få den 
klassningen enligt vattenförvaltningen. Bedömning med hjälp av VISS. 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen placeras så att den minskar näringsbelastning till 
nedströms utpekat vatten enligt Regionala åtgärdsplaner för miljömål och 
vattenförvaltning. 
Utpekade vatten är de som nämns i Regionala åtgärdsplaner för miljömål och 
vattenförvaltning. 
 
+1 poäng. Miljöinvestering placeras i nitratkänsliga områden. 
Eftersom Nitratkänsligt område är grund för 100 % (enl. SJV) tar vi med den. Kartskikt 
finns. 
 
+1poäng. Miljöinvesteringen placeras i ett område med hög näringsbelastning utifrån 
bedömningsgrund. 
Placering i område med hög näringsbelastning. Underlagsmaterialet är PLC6 och finns 
som kartunderlag i GIS.  

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

 
+2 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt för att optimera retention av 
kväve och fosfor. 
Utformningen innebär att retention av kväve och sedimentation av fosfor ökar. Detta kan 
ske på en mängd olika sätt. Exempel på åtgärder är sedimentationsfickor, en ökad 
meandring, sedimentation på svämplan mm. Bedömning utifrån syfte och 
förutsättningarna på platsen. 
  
+3 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt utifrån att förbättra 
hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer. 
Utformningen förbättrar de biologiska och hydromorfologisk förutsättningarna. Åtgärden 
syftar till att själva vattendraget (inkluderat kantzon) förbättras. Ex återmeandring, 
svämplansförbättring mm. 
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3. Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten. 
• +1 poäng. Åtgärden bidrar till att förbättra vattenkvalitén utifrån kemiskt – 

fysikaliska faktorer.   
• +1 poäng. Åtgärden bidrar till att förbättra hydromorfologin.  
• +1 poäng. Miljöinvesteringen bidrar till att allmänt förbättra biologiska 

kvalitetsfaktorer  
• + 2 poäng. Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- och habitatdirektivet 

eller fågeldirektivet bedöms gynnas av åtgärdens placering och utformning. 

4. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten 

• + 1 poäng. Närhet till tättbebyggt område innebär promenadavstånd 
• + 1 poäng. Område utpekat som rekreationsområde – vandringsleder, 

friluftsområde mm. 
• + 1 poäng. Nåbarhet från allmän väg – parkering bör finnas.  
• + 2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 

Tillgänglighet kan vara skyltning, fågeltorn, parkeringsmöjlighet och andra 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder. 

5.  Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
• + 1 poäng. Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den 

anläggs på organogen jord 
• + 3 poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller minska 

risk för negativa effekter vid torrperioder. Åtgärder kan vara att öka vattnets 
uppehållstid i landskapet. Bevattningsdammar inte ok. 

• + 1 poäng. Åtgärden minskar läckage av växtskyddsmedel till vattendrag. 
Åtgärden kan samla upp vatten alternativt leda till att risken för läckage minskar. 

6. Miljöinvesteringen är innovativ 
• 2 poäng. Investeringen är innovativ och ny för trakten   

Åtgärden i sig är innovativ eller ny för trakten. Kan vara nygamla åtgärder som 
fler öppna diken i en i övrigt kulverterad trakt. 

• + 2 poäng Samverkansformer som är innovativa  
Det kan vara vilka som genomför och förvaltar  

• +1 poäng  Nytänkande kring hur åtgärden kan användas som pedagogiskt verktyg 
för allmänhet. Kopplingar till skolor eller uppföljningsarbete. 

 

7.3.5. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per ansökan. 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter. Men det kan finnas tillfällen 
när stöd ges för 100 procent av stödberättigade utgifter.  
Följande gäller i Västra Götalands län 
För förbättrad vattenkvalitet kan i särskilt motiverande fall stöd ges för 100 
procent av stödberättigade utgifter. Då krävs att minst 4 av 5 nedanstående 
kriterier är uppfyllda:  
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• Åtgärden sker inom nitratkänsligt område 

• Åtgärden sker i delavrinningsområde där åtgärden tydligt bidrar till 
förbättrad status och kopplar till åtgärdsprogrammets åtgärdslista  

• Åtgärden kompletterar andra åtgärder 

• Åtgärden är ett samverkansprojekt (flera markägare eller på annat sätt, till 
exempel ideell organisation och markägare) 

• Åtgärden är demonstrations/visningsobjekt 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens 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. 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  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet 
och biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  
• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 25 procent 

av budget  
• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 60 

procent av budget  
• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 10 procent av budget  

• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget 
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7.4. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald  
(delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 

 
7.4.1. 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.  
 

7.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Genom intensiva utdikningar av våtmarksområden sedan slutet av 1800-talet har stora 
arealer våtmarksmiljöer förlorats. I odlingslandskapet har så mycket som 90 % av de 
ursprungliga våtmarkerna försvunnit. Arter beroende av dessa vattenmiljöer har därför 
minskat kraftigt i antal. Genom att återskapa våtmarker i framför allt odlingslandskapet 
ökar livsmiljöerna för dessa arter. Större våtmarker rymmer fler livsmiljöer och är därför 
viktiga för den biologiska mångfalden. Den historiska torrläggningen har varit en statlig 
angelägenhet och stora resurser har lagts på denna torrläggning, vars syfte var att skapa 
mer odlingsmark.  
 
Odlingslandskapet är i behov av mer vatten för att bland annat uppnå miljömålet 
Myllrande våtmarker. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås 
med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.  
 
Våtmarker har en viktig funktion som utjämningsmagasin vid kraftig nederbörd och som 
magasin vid torrperioder. Företeelser som förväntas bli vanligare i och med 
klimatförändringarna.  

 
För delåtgärden är framför allt större våtmarker att prioriterade men även de som 
generellt bidrar till vatten i odlingslandskapet är viktiga.  
 
Våtmarker vars huvudsyfte är bevattning kan inte komma i fråga för stöd. 

7.4.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

För ansökningar där en projektplan ska ha upprättats av stödmyndigheten eller 
behöver kompletteras av sökanden kan förskjutningar i handläggningstiden 
komma att uppstå beroende på förhållanden i fält, till exempel snö. Att fältbesök 
genomförs vid rätt säsong är avgörande för att alla ansökningar ska behandlas 
lika i urvalsprocessen.  
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Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på länsstyrelsens webbplats. 
 

 
7.4.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6 , fokusområde 4a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
 
Nationella urvalskriterier  
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 
Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

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

3 poäng. Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- 
och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms gynnas av 
våtmarkens placering och utformning.  

Våtmarken placeras, utformas och sköts på ett sätt som 
gynnar en allmän biologisk mångfald 

+1. Är grund, med flikiga och/flacka stränder 
+1. Mindre groddjursdammar som gynnar salamander och 
grodor anläggs  
+1. Finns djur som betar 
2 poäng. Våtmarken är större än 2 hektar. 

3 poäng Våtmarken är större 3 ha   

4 poäng Våtmarken är större än 5 ha 

2 poäng. Återställande/restaurering av tidigare våtmark 

1 poäng. Våtmarken innebär restaurering av kulturhistoriskt 
intresse. 

60 

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

1 poäng. Det finns 50-100 ha brukad åkermark 
2 poäng det finns > 100 ha brukad åkermark  
 
1 poäng. Avrinningsområdets storlek är 50-100 ha 
2 poäng Avrinningsområdets storlek är större än 100 ha 
 
1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av kväve. 
1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av fosfor. 
 
+2 poäng. Andel åkermark i avrinningsområdet är större än 
70 % 

10 
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Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

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

 
3 poäng Hotade arter och/eller arter i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet 
bedöms kunna spridas till miljöinvesteringen eller gynnas av dess placering och 
utformning.  

Länsstyrelsen har underlag för hjälp vid handläggning. Generellt kommer större 
våtmarker som är återställande/restaurering ha större betydelse i styrning, vilket bör 
gynnas. För att få dessa tre poäng, ska våtmarken vara minst 2 ha stor få minst 2 av de 
3 pluspoängen nedan.  

Miljöinvesteringen kommer att placeras, utformas och sköts så att den gynnar 
allmän biologisk mångfald.  

+1 poäng. Flikiga och flacka stränder och grund 
Våtmarken är grund och har flikiga och flacka stränder. Med detta menar vi ett 
medeldjup på 0,7 m och en maximal lutning 1.5  

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

1 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att 
förbättra status i vattenförekomst som är klassad som sämre 
än god ekologisk status p.g.a. övergödning 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar 
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten enligt 
Regionala åtgärdsplaner för miljömål och vattenförvaltning 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i nitratkänsligt område 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve.  
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av fosfor.  

 

10 

4. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 
rekreationsområde 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 
 
+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten. 

 

10 

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

1 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av 
växthusgaser om den anläggs på organogen jord. 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna 
höga flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera 
vatten till senare torrperioder. 
 

10 

Summa viktning Max 5 poäng per kriterium räknas i summeringen 100 
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+1 poäng. Mindre groddjursdammar som gynnar salamander och groddjur anläggs 
Det skapas vattenmiljöer som gynnar groddjur – ex mindre dammar/pölar i nära 
anslutning till våtmarken. 

+1 poäng. Finns djur som betar 
Det finns tillgång på betande djur som möjliggör en skötsel som gynnar värdena. 
 
2 poäng. Våtmarken är större än 2 hektar 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

3 poäng. Våtmarken är större än 3 ha 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

4 poäng. Våtmarken är större än 5 ha 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

2 poäng. Återställande/restaurering av tidigare våtmark 
Utifrån natur- och kulturmiljövärden är restaurering/återskapande att föredra. Denna 
typ av våtmarker premieras. Ex sänkta/torrlagda sjöar. Våtmarker på organogen jord 
m fl. Olika GIS-underlag finns 

1 poäng. Våtmarken innebär restaurering av kulturhistoriskt intresse. 
Ex återställande och restaurering av dammar vi klostermiljöer eller andra 
kulturhistoriskt intressanta miljöer där allmänheten har tillträde. 

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

 
1 poäng. Det finns 50-100 ha brukad åkermark i avrinningsområdet 
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

2 poäng det finns > 100 ha brukad åkermark i avrinningsområdet  
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

1 poäng. Avrinningsområdets storlek är 50-100 ha 
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

2 poäng Avrinningsområdets storlek är större än 100 ha 
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En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 
 
1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention av kväve. 
Utformning på bästa sätt för retention av käve. Kriterier är placering av inlopp och utlopp, 
våtmarkens storlek relativt avrinningsområde (för att få tillräcklig uppehållstid)  

1 poäng. Våtmarken utformas på bästa sätt för att öka retention av fosfor Kriterier är 
placering av inlopp och utlopp, djuphåla för sedimentation (finns principskisser för detta) 

+2 Andel åkermark i avrinningsområdet är större än 70 % 
En rimlig bedömning utifrån uppmätt avrinningsområde samt areal åkermark i tidigare 
kriterier. 

 

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

1 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status i 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god ekologisk status p.g.a. övergödning 
Åtgärden syftar till att minska läckage av växtnäring. Vi väljer att använda oss av 
Kvalitetsfaktorn Näringsämnen i statusklassningen som kriterium och inte den mer 
generella ekologisk status som innefattar många fler aspekter som inte är kopplade till 
näringsämnen.  

 
+1 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms 
utpekat vatten enligt Regionala åtgärdsplaner för miljömål och vattenförvaltning  
Minskar belastning till nedströms utpekat vatten utifrån Regionala åtgärdsplaner för 
miljömål och vattenförvaltning. 

+1 poäng. Våtmarken placeras i nitratkänsligt område 
Placering i nitratkänsligt område.  
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av kväve.  
Placering i område med hög nettobelastning av kväve till havet enligt underlag PLC6 och 
våtmarkskartan, lager tillgängliga på länsstyrelsens WebbGis.  

 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av fosfor. 
Placering i område med högt läckage av fosfor enligt underlag PLC6 och våtmarkskartan,  
lager tillgängliga på länsstyrelsen WebbGis.  

4 Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten 

 
+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt område 
Närhet till tättbebyggt område innebär promenadavstånd 
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+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde 
Område utpekat som rekreationsområde – vandringsleder, friluftsområde mm. 

+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 
Nåbarhet från allmän väg - parkering bör finnas.  

+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
Tillgänglighet kan vara skyltning, fågeltorn, parkeringsmöjlighet och andra 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder. 

5 Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
 

1 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs 
på organogen jord. 
Anläggningen kommer att anpassas utifrån den kunskap som finns om organogena jordar 
och anläggning av våtmarker på dessa, så att avgången av växthusgaser förväntas bli 
minimal. 

+1 poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra en 
vattenreserv och magasinera vatten till senare torrperioder. 
Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga 
vattenflöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. Våtmarken eller dammen 
kan få användas till bevattning under förutsättning att Länsstyrelsen tillåter detta och det 
inte är huvudsyftet med våtmarken. Våtmarker som också kan ta hand om dagvatten 
inkluderas men inte rena dagvattendammar i urbana miljöer. 

 
7.4.5. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 10 000 000 kronor per ansökan.  

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. 
Men det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande 
utgifter.  

Stöd ges för 50 procent av stödberättigade utgifter upp till 200 0000 kronor per 
hektar för våtmarker där placering och utformning ger en tillräcklig men begränsad 
miljönytta och där det finns en definierad företags-/privatnytta. Utgångspunkten är 
att mer vatten i odlingslandskapet är positivt.  
För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar. I särskilt 
motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 
400 000 kronor per hektar. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika 
förhållanden i nitratkänsligt område samt ha koppling till åtgärdsprogram för 
vattenförvaltning. I Västra Götaland krävs för att få 100 procent att minst 4 av 6 
nedanstående kriterier är uppfyllda:  

• Våtmarken ligger inom ett nitratkänsligt område (måstekrav) 

• Våtmarken är ett samverkansprojekt (flera markägare eller på annat sätt, till 
exempel ideell organisation och markägare) 

• Våtmarken är större än 4 ha 
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• Våtmarken gynnar syfte i reservat / får maximal poäng i det specifika 
urvalskriteriet och når totalt minst 350 poäng 

• Våtmarken gäller återställande/restaurering 
• Våtmarken tillgängliggörs för allmänheten genom till exempel torn, infotavla, 

parkering 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
 
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens 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. 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  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 25 procent 
av budget  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 60 
procent av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 10 procent av budget  

• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget 
 
 

7.5. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad 
vattenkvalitet  
(delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc) 

 
7.5.1. 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. 
 

7.5.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

I Västerhavets vattendistrikt har drygt tre fjärdedelar av ytvattnet bedömts ha 
sämre än god ekologisk status. När det gäller vattendrag är konnektivitet 
(möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och 
organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från 
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vattenförekomsten till omgivande landområden) och övergödning de främsta or-
sakerna till att god ekologisk status inte nås. För sjöar tillkommer försurning som 
en orsak, och för kustvattnet är det framförallt övergödningspåverkan som gör att 
god ekologisk status inte uppnås.  
Nya sätt att bedöma och mer kunskap har inneburit att klassningen indikerar en 
sämre status än tidigare men vattendragens faktiska tillstånd behöver inte ha 
ändrats. När det gäller miljömålet Ingen övergödning finns en tydlig trend av att 
halterna av kväve minskar, till exempel i Göta älv och Örekilsälven. Trots alla 
åtgärder som genomförs går det långsamt med positiva förändringar i vattnen och 
mycket arbete kvarstår för att uppnå målen.  
Delåtgärden fokuserar på minskat läckage av fosfor och kväve till känsliga 
miljöer. 
Våtmarker vars huvudsyfte är bevattning kan inte komma i fråga för stöd. 
 

7.5.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

För ansökningar där en projektplan ska ha upprättats av stödmyndigheten eller 
behöver kompletteras av sökanden kan förskjutningar i handläggningstiden 
komma att uppstå beroende på förhållanden i fält, till exempel snö. Att fältbesök 
genomförs vid rätt säsong är avgörande för att alla ansökningar ska behandlas 
lika i urvalsprocessen.  
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 

7.5.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 4a) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 
 
Regionala urvalskriterier 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning 
 

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

3 poäng. Arter/naturtyper som är hotade och/eller med i art- 
och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms gynnas av 
våtmarken placering och utformning  

10  
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Våtmarken placeras, utformas och sköts på ett sätt som 
gynnar en allmän biologisk mångfald 

+1. Är grund med  flikiga och flacka stränder 
+1. Mindre groddjursdammar som gynnar salamander och 
grodor anläggs  
+1. Finns djur som betar 
 
2 poäng. Våtmarken är större än 2 hektar. 

3 poäng Våtmarken är större 3 ha 

4 poäng Våtmarken är större än 5 ha 
2 poäng. Återställande/restaurering av tidigare våtmark 

1 poäng. Våtmarken innebär restaurering av kulturhistoriskt 
intresse. 

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

 
 
1 poäng. Det finns 50-100 ha brukad åkermark 

 
2 poäng det finns > 100 ha brukad åkermark 
 
1 poäng. Avrinningsområdets storlek är 50-100 ha 
 
2 poäng Avrinningsområdets storlek är större än 100 ha 
 
1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av kväve. 
 
1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att 
öka retention av fosfor. 
 

+2 Andel åkermark i avrinningsområdet är större än 70 % 

50  

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

1 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att 
förbättra status i vattenförekomst som är klassad som sämre 
än god ekologisk status p.g.a. övergödning 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar 
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten enligt 
Regionala åtgärdsplaner för miljömål och vattenförvaltning 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i nitratkänsligt område 
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av kväve.  
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög 
näringsbelastning av fosfor.  

 

20  

4. Miljöinvesteringen bidrar 
till 
rekreationsmöjligheter 
och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i anslutning till 
tättbebyggt område 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt 
rekreationsområde 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 
 
+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka 
tillgängligheten. 

 

10  
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Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

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

3 poäng. Hotade arter och/eller arter i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms 
kunna spridas till miljöinvesteringen eller gynnas av dess placering och utformning.  

Länsstyrelsen har underlag för hjälp vid handläggning. Generellt kommer större våtmarker 
som är återställande/restaurering ha större betydelse i styrning, vilket bör gynnas.  

Miljöinvesteringen kommer att placeras, utformas och sköts så att den gynnar allmän 
biologisk mångfald.  

+1 poäng. Flikighet och flacka stränder 
Våtmarken är flikig och har flacka stränder.  

+1 poäng. Mindre groddjursdammar som gynnar salamander och groddjur anläggs 
Det skapas vattenmiljöer som gynnar groddjur – ex mindre dammar/pölar. 

+1 poäng. Finns djur som betar 
Det finns tillgång på betande djur som möjliggör en skötsel som gynnar värdena. 
 
2 poäng. Våtmarken är större än 2 hektar 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

3 poäng. Våtmarken är större än 3 ha 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

4 poäng. Våtmarken är större än 5 ha 
Större våtmarker gynnar generellt biologiska värden i större omfattning. Vi premierar 
våtmarker för de för med sig mer nytta 

2 poäng. Återställande/restaurering av tidigare våtmark 
Utifrån natur- och kulturmiljövärden är restaurering/återskapande att föredra. Denna typ av 
våtmarker premieras. Ex sänkta/torrlagda sjöar. Våtmarker på organogen jord m fl. Olika 
GIS-underlag finns 

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

 
1 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av 
växthusgaser om den anläggs på organogen jord. 
 
+1 poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna 
höga flöden eller utgöra en vattenreserv och magasinera 
vatten till senare torrperioder. 
 

10  

Summa viktning Max 5 poäng per kriterium räknas i summering 
 
 

100  
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1 poäng. Våtmarken innebär restaurering av kulturhistoriskt intresse. 
Ex återställande och restaurering av dammar vi klostermiljöer eller andra kulturhistoriskt 
intressanta miljöer där allmänheten har tillträde. 

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

1 poäng. Det finns 50-100 ha brukad åkermark 
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

2 poäng det finns > 100 ha brukad åkermark  
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

1 poäng. Avrinningsområdets storlek är 50-100 ha 
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

2 poäng Avrinningsområdets storlek är större än 100 ha 
En bedömning av avrinningsområdets storlek och arealen åkermark, görs utifrån ansökan, 
delavrinningsområden, höjdkurvor, flödesriktning i öppna diken och vattendrag samt 
eventuella markavvattningsföretag. 

1 poäng. Våtmarken utformas på bästa möjliga sätt för att öka retention av kväve. 
Utformning på bästa sätt för retention av kväve. Kriterier är placering inlopp och utlopp, 
våtmarkens storlek relativt tillrinningsområde (för att få tillräcklig uppehållstid)  

1 poäng. Våtmarken utformas på bästa sätt för att öka retention av fosfor Kriterier är 
placering av inlopp och utlopp, djuphåla för sedimentation (finns principskisser för detta) 

+2 Andel åkermark i avrinningsområdet är större än 70 % 
En rimlig bedömning utifrån ansökan och höjdkurvor och ex markavvattningskartor. 

 

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

1 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra status i 
vattenförekomst som är klassad som sämre än god ekologisk status p.g.a. övergödning 
Åtgärden syftar till att minska läckage av växtnäring. Vi väljer att använda oss av 
Kvalitetsfaktorn Näringsämnen i statusklassningen som kriterium och inte den mer 
generella ekologisk status som innefattar många fler aspekter som inte är kopplade till 
näringsämnen.  

+1 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms 
utpekat vatten enligt Regionala åtgärdsplaner för miljömål och vattenförvaltning  
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Minskar belastning till nedströms utpekat vatten utifrån Regionala åtgärdsplaner för 
miljömål och vattenförvaltning. 

+1 poäng. Våtmarken placeras i nitratkänsligt område 
Placering i nitratkänsligt område.  
 
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av kväve.  
Placering i område med hög nettobelastning av kväve till havet enligt underlag PLC6  och 
våtmarkskartan, lager tillgängliga på länsstyrelsens WebbGis..  

+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av fosfor. 
Placering i område med högt läckage av fosfor enligt underlag PLC6  och våtmarkskartan, 
lager tillgängliga på länsstyrelsens WebbGis..  

4 . Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 
allmänheten 

+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i anslutning till tättbebyggt område 
Närhet till tättbebyggt område innebär promenadavstånd 

+1 poäng. Miljöinvesteringen ligger i ett befintligt rekreationsområde 
Område utpekat som rekreationsområde – vandringsleder, friluftsområde mm. 

+1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg 
Nåbarhet från allmän väg - parkering bör finnas.  

+2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 
Tillgänglighet kan vara skyltning, fågeltorn, parkeringsmöjlighet och andra 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder. 

5 . Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat 
1 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs 
på organogen jord. 
Anläggningen kommer att anpassas utifrån den kunskap som finns om organogena jordar 
och anläggning av våtmarker på dessa, så att avgången av växthusgaser förväntas bli 
minimal. 

+1 poäng. Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra en 
vattenreserv och magasinera vatten till senare torrperioder. 
Våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga 
vattenflöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. Våtmarken eller dammen 
kan få användas till bevattning under förutsättning att Länsstyrelsen tillåter detta och det 
inte är huvudsyftet med våtmarken. Våtmarker som också kan ta hand om dagvatten 
inkluderas men inte rena dagvattendammar i urbana miljöer. 
 
7.5.5. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 10 000 000 kronor per ansökan. 

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. 
Men det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande 
utgifter.  
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I denna åtgärd använder vi oss inte av 50 procent som stödnivå. Orsaken är att vi vill få till 
våtmarker som ger hög nytta med avseende på näringsreduktion. 

 
För våtmarker och dammar finns en gräns på 200 000 kronor per hektar. I särskilt 
motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 
400 000 kronor per hektar. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika 
förhållanden i nitratkänsligt område samt ha koppling till åtgärdsprogram för 
vattenförvaltning. I Västra Götaland krävs för att få 100 procent att minst 4 av 5 
nedanstående kriterier är uppfyllda:  
Huvudsyfte fosfor 
• Våtmarken ligger inom ett nitratkänsligt område (måstekrav) 

• Våtmarken har mer än 90 procent åker inom tillrinningsområdet 
• Våtmarken har en optimal uppehållstid (våtmarkens yta är 0,1 -0,5 % av 

tillrinningsområdets yta) 
• Våtmarken ligger inom ett delavrinningsområde där fosfordammar ska stå för 25 

procent av betinget enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
•  Våtmarken är en demoanläggning 

Huvudsyfte kväve 
• Våtmarken ligger inom ett nitratkänsligt område (måstekrav) 

• Våtmarken är ett samverkansprojekt (flera markägare eller på annat sätt, till exempel 
ideell organisation och markägare) 

• Våtmarken har en god kostnadseffektivitet (netto till havet) på 50 kr/kg 
• Våtmarker ligger nära kusten – indelning enligt Nitratdirektiv  
• Våtmarken är en demoanläggning 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
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. 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  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 25 procent 
av budget  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 60 
procent av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 10 procent av budget  

• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget 
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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  

I Västerhavets vattendistrikt har drygt tre fjärdedelar av ytvattnet bedömts ha sämre än 
god ekologisk status. När det gäller vattendrag är konnektivitet (möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms 
och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden) och 
övergödning de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte nås. För sjöar 
tillkommer försurning som en orsak, och för kustvattnet är det framförallt 
övergödningspåverkan som gör att god ekologisk status inte uppnås.  
Nya sätt att bedöma och mer kunskap har inneburit att klassningen indikerar en sämre 
status än tidigare men vattendragens faktiska tillstånd behöver inte ha ändrats. När det 
gäller miljömålet Ingen övergödning finns en tydlig trend av att halterna av kväve 
minskar, till exempel i Göta älv och Örekilsälven. Trots alla åtgärder som genomförs 
går det långsamt med positiva förändringar i vattnen och mycket arbete kvarstår för att 
uppnå målen.  
Delåtgärden fokuserar på minskat läckage av fosfor och kväve till känsliga miljöer. 
Ett förändrat klimat med ökande nederbördsmängder är redan ett faktum i länet. För 
många lantbrukare är ordinarie underhåll av diken inte tillräckliga för att hantera höga 
flöden. Delåtgärden syftar också till att minska denna problematik. 
 
7.6.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 150 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
För ansökningar där en projektplan ska ha upprättats av stödmyndigheten eller behöver 
kompletteras av sökanden kan förskjutningar i handläggningstiden komma att uppstå 
beroende på förhållanden i fält, till exempel snö. Att fältbesök genomförs vid rätt 
säsong är avgörande för att alla ansökningar ska behandlas lika i urvalsprocessen.  

 
7.6.4 Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar. 
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Nationella urvalskriterier 
 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 
 
 
Regionala urvalskriterier 
 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar Viktning  

1. Miljöinvesteringens 
placering   
 

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst 
som är klassad som sämre än god status.  
 
2 poäng: Måttlig status 
3 poäng: Otillfredsställande status  
4 poäng: Dålig status  
+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är 
större 300 hektar 

30 

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 

 

Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 
 

1. Miljöinvesteringens placering   
Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst som är klassad som 
sämre än god status. 

• 2 poäng: Måttlig status 
• 3 poäng: Otillfredsställande status  
• 4 poäng: Dålig status  
• +1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar 

 
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. 
En ytterligare poäng tilldelas om avrinningsområdets storlek är större än 300 hektar vid 
dikets utlopp. Avrinningsområdet bestäms genom kartunderlag eller beskrivning av 
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dikningsföretag. Statusen måste vara måttlig, otillfredsställande eller dålig för att få detta 
poäng. 
 

2. Genomförande av miljöinvesteringen 
• 5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt 
• 3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt  

 
Fem poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett mycket effektivt sätt. Massorna 
avyttras i närhet 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. 
Tre poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett effektivt sätt. Massorna avyttras 
inom 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 poäng: Dikessträckan är större än 0,5 km 
• +1 poäng: Bredden på terrassen är större än 5 gånger fårans bredd 

Två till tre poäng tilldelas om delen åkermark i avrinningsområdet är bestämt genom 
kartunderlag. Mer än 60 procent ger två poäng och mer än 80 procent ger tre poäng. 
Ytterligare två 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. 
Ytterligare en 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 
• + 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 

 
Två poäng ges 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. 
Två poäng ges 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.  
Två poäng ges om tvåstegsdiket är en del av flera åtgärder i samma område för att förbättra 
status i vattenförekomst, det är en del i en helhetslösning eller ett samverkansprojekt. 
Åtgärder i kombination kan t.ex. vara våtmarker, sedimentationsfällor, krökar, 
trädplanteringar etc. 
En poäng ges om närhet till tätort eller vandringsstråk, del i informationssatsning eller ska 
användas som visningsobjekt.  
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7.6.5  Stödnivå 
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike. 
Men det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande utgifter.  
 
Följande gäller i Västra Götalands län 
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter dike i 
de fall där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

För tvåstegsdiken finns en gräns på 1 000 kronor per meter. I särskilt motiverade fall kan stöd 
ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 kronor per löpmeter 
tvåstegsdike. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsliga 
områden samt ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning. 

I Västra Götalands län gäller följande: 
För att för att få 100 procent av stödberättigade kostnader ska tvåstegsdiket: 

• placeras inom nitratkänsligt område 

• ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning 
 
Samt uppfylla minst 3 av nedanstående punkter: 

• tvåstegsdikets utlopp placeras mindre än 5 km uppströms eller i 
vattenförekomst som har otillfredsställande eller dålig status. Bedömning av 
status görs på samma sätt som för urvalskriterium 1, miljöinvesteringens 
placering.   

• -tvåstegsdiket kompletterar andra åtgärder 
• -tvåstegsdiket är ett samverkansprojekt dvs flera markägare är involverade 

eller samverkan sker på annat sätt, till exempel ideell organisation och 
markägare. 

• -tvåstegsdiket är demonstrations/visningsobjekt. 
• -placeringen är initierad i samband med rådgivning, vattendragsvandring, 

uppsökande verksamhet etc. 
 
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per ansökan. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med under 30 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. 
 
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens 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. 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  
Länsstyrelsen har en viss summa pengar för åtgärder som gäller förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. Så här fördelar vi pengarna indikativt:  

• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 25 procent 
av budget  
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• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 60 
procent av budget  

• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 10 procent av budget  
• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budget. 

 

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  

I Västerhavets vattendistrikt har drygt tre fjärdedelar av ytvattnet bedömts ha sämre än 
god ekologisk status. När det gäller vattendrag är konnektivitet (möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms 
och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden) och 
övergödning de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte nås. För sjöar 
tillkommer försurning som en orsak och för kustvattnet är det framförallt 
övergödningspåverkan som gör att god ekologisk status inte uppnås.  
Nya sätt att bedöma och mer kunskap har inneburit att klassningen indikerar en sämre 
status än tidigare men vattendragens faktiska tillstånd behöver inte ha ändrats. När det 
gäller miljömålet Ingen övergödning finns en tydlig trend av att halterna av kväve 
minskar, till exempel i Göta älv och Örekilsälven. Trots alla åtgärder som genomförs 
går det långsamt med positiva förändringar i vattnen och mycket arbete kvarstår för att 
uppnå målen.  
Delåtgärden fokuserar på minskat läckage av framför allt kväve till känsliga miljöer.  
Ett förändrat klimat med både ökande nederbördsmängder men även högre temperatur 
och längre torrperioder medför att vattenhushållningsfrågan blir allt viktigare. 
Delåtgärden syftar delvis till att hantera denna fråga i de områden där jordart och 
lutning så tillåter. 
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7.7.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

För detta stöd hanteras ärenden löpande eftersom länsstyrelsen räknar med ett relativt lågt 
söktryck. Att tillämpa beslutsomgångar skulle förlänga tiden för beslut och försena 
genomförandet. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med 
kortare handläggningstider.  
 
Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket. För bifall krävs minst 150 poäng av de 
regionala urvalskriterierna. 
 
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 urvalskriterier. 
 
 
Regionala urvalskriterier 
 

Regionala urvalskriterier Poängbeskrivningar 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 

 
Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

1. Miljöinvesteringens placering 
• 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. 

 
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 
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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. 
 
En poäng ges om miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord. Reglerbar dränering på 
sulfidjordar leder till en minskning av metaller till recipienten. 
 
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.  
• +1 poäng Åkermarkens yta är större än 10 ha 
• +1 poäng Det kommer finnas möjlighet till underbevattning. 
• +1 poäng Ska användas som visningsobjekt 

Lutningen ska vara så liten som möjligt, rekommendationen är max 2 procent. För att få fyra 
poäng krävs en lutning på mindre än 1 procent. En lutning mellan 1 och 2 procent ger en 
poäng.  
 
En poäng ges om åkermarken där installering görs är större än 10 hektar. 
 
En poäng ges om lantbrukaren kommer kunna använda systemet för underbevattning. 
 
En poäng ges om objektet ska användas som visningsobjekt. 

 
 

7.7.5 Stödbelopp 

Den som söker stöd för reglerbar dränering får 8 000 kronor per brunn om stödet blir beviljat.  
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 8 000 kronor. 
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8. 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. 

 
8.1. Startstöd  

(delåtgärd 6.1 fokusområde 2b) 
 

8.1.1. 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).  
 

8.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Lantbruksföretagarnas ålder har fortsatt förskjutas uppåt enligt statistik från 
Jordbruksverket. Diagrammet nedan visar att antalet lantbrukare över 65 år i 
Västra Götalands län ökat kraftigt de senaste tio åren, samtidigt som de yngre 
lantbrukarna blir färre. Situationen är ungefär densamma i trädgårdsföretagen. 
Medelåldern är närmare 60 år både hos lantbruks- och trädgårdsföretagarna. 

 
Källa: Jordbruksverket 
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Startstödet är ett verktyg för att unga kvinnor och män ska kunna bygga upp en 
egen verksamhet och skapa en konkurrenskraftig primärproduktion för framtiden. 
Länsstyrelsen vill underlätta för unga kvinnor och män inom alla 
produktionsinriktningar och anser att det är viktigt med konkurrenskraftiga 
företag. Länsstyrelsen prioriterar därför företag utifrån lönsamhet genom att 
värdera företagarens ersättning per timma inom startstödet. 
 

8.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
 I denna åtgärd prioriteras underrepresenterad grupp i första hand om två 
ansökningar har lika många poäng. 
Ansökningar som får 450 nationella poäng eller mer får inte avslås på grund av 
låga regionala urvalskriterier poäng. 
Det krävs minst 200 poäng nationellt och 200 poäng regionalt för att ansökan ska 
vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
Pengarna är slut för insatsområdet i Länsstyrelsens budget. Om vi har möjlighet att 
avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

8.1.4. 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 
 

20 
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+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion 
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 stöd 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. Stödet bidrar till en 
positiv landsbygds-
utveckling. 

5 poäng: Företaget ger sökanden tillfredsställande ersättning per 
arbetstimme. 

100 

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. 
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+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 ska omfatta företagets alla relevanta 
produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren.  

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 
2 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 

http://www.miljohusesyn.nu/
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18 års ålder. Eller om sökande har drivit företag utanför jordbruks-, trädgård- eller 
rennäringen i mer än 1 år. 

+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 ska avse minst 860 timmar per år.  
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Regionala bedömningsgrunder 
Ansökningar som gäller följande verksamheter kommer inte att få några poäng för de 
regionala urvalskriterierna. 

 
Inte prioriterad investering Motivering 

Sökanden som vid ansökningstillfället och 
vid uppföljningen äger mindre än 25 
procent av företaget, om företaget är en 
juridisk person. 

Sökanden har för lite inflytande i 
företaget. Begränsningen kompletterar 
regeln i landsbygdsprogrammet att de 
sökande tillsammans ska äga minst hälften 
av ett juridiskt företag vid flera sökanden.  

Vid flera sökande som är ägare till samma 
juridiska person, ska de sökande äga lika 
stor andel av företaget och ha lika stor 
andel av rösterna.  

Villkoret minskar risken för att någon av 
de sökande är marginaliserad och inte är 
delaktig i den faktiska kontrollen av 
företaget. 

 

1. Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling 
5 poäng: Företaget ger sökanden tillfredsställande ersättning per arbetstimme. 
Fem poäng ges om sökanden kan visa en budget för företaget som ger sökanden minst 
100 kronor per timma efter sociala avgifter.  
 

Prioritering av underrepresenterad grupp  
Om två ansökningar får samma poäng skiljer vi ansökningarna åt genom att 
prioritera underrepresenterad grupp. I länets SWOT-analys beskrivs 
underrepresentationen med avseende på jämställdhet och jämlikhet. 
I Västra Götalands län ska kvinnor och män med olika bakgrund ha lika 
förutsättningar att starta och utveckla företag. I nuläget är kvinnor företagsledare i 
mindre utsträckning än män och kvinnor står för cirka 30 % av nyföretagandet i 
länet. 61 % av sysselsatta inom lantbruket är män, men andelen sysselsatta 
kvinnor ökar. Utrikesfödda utgör 15 % av företagarna i tätort och 4 % i glesbygd, 
andelen är låg inom de areella näringarna. (Referenser: Om kvinnor och män i Västra 
Götalands län - en statistikbok, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vem är förtagare i 
Västra Götaland, Rapport från Västra Götaland Regionen, Livsmedelssektorn i Västra 
Götaland 2007-2010, en rapport från regionutvecklingssekretariatet, 

Västra Götalands Regionen, Vem leder våra landsbygdsföretag? 2009, PM från 
landsbygdsnätverkets Team Företagande). Länsstyrelsen i Västra Götaland vill gynna 
en jämställd utveckling inom gröna näringar. Likaså vill vi gynna sysselsättning 
av utlandsfödda inom jordbruks och trädgård.  
 

8.1.5. Etableringar som inte prioriteras regionalt 

Ansökningar som gäller följande verksamheter kommer inte att få några poäng för de 
regionala urvalskriterierna. 

• Sökande som vid affärsplanens slutmål arbetar mindre än heltid (1720 tim/år) i 
sitt företag. Länsstyrelsen i Västra Götalands län vill prioritera sökande som 
aktivt arbetar i sitt företag. 

• Sökanden som vid ansökningstillfället och vid uppföljningen äger mindre än 
25 procent av företaget, om företaget är en juridisk person. 
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• Vid flera sökande som är ägare till samma juridiska person, ska de sökande äga 
lika stor andel av företaget och ha lika stor andel av rösterna. 

 
8.1.6. 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.  

 

8.2. Investeringsstöd till förnybar energi 
(delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc)   

 
8.2.1. 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 avfall-, 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). 
 

8.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Behovet av förnybar energi för el, värme och drivmedel är stort inom länet. Olika 
energikällor passar för olika ändamål. En del är bättre lämpade för elproduktion 
medan andra gör störst nytta som värme eller drivmedel. Länsstyrelsen Västra 
Götalands län prioriterar anläggningar med hög energieffektivitet, hög 
förädlingsgrad, hög leveranssäkerhet samt innovativa lösningar för lagring av 
energi för att skapa smarta elnät. 
Bioenergin bedöms ha en stor outnyttjad produktionspotential och fortsatt 
utveckling och investering är viktig. Energiförädling från biologiska rest- och 
biprodukter, odling av energigrödor, förädling till lätthanterligt biobränsle och 
leverans av grön el, biovärme och förnybara drivmedel är därför prioriterat. 
Solenergiteknikutvecklingen har snabbt gått framåt de senaste åren, vilket gör att 
investeringsutgifterna blivit lägre. Lönsamheten för sol-el är dock inte tillräcklig i 
dagsläget för att investering i solenergiteknik ska göras utan stödfinansiering. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att det finns stora utvecklings- och 
utbyggnadsmöjligheter för solenergin och vill därför prioritera satsningar inom 
solenergiteknik.  
Nästan alla länets större vattendrag är redan utbyggda med vattenkraft så de 
fortsatta utbyggnadsmöjligheterna bedöms små. Vattenkraften påverkar den 
ekologiska statusen i vattendragen negativt. Satsningar inom vattenkraft har därför 
låg prioritet i Västra Götalands län. 
 

8.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
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Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
Pengarna är slut inom insatsområdet i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet att 
avropa pengar. Efterkommande ansökningar kommer att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

8.2.4. Urvalskriterier 

 (Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 
 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  
 
Nationella och regionala urvalskriterier 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 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 

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 poäng: Investeringen leder även till en energibesparing eller 
effektivare energianvändning 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
 
+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
 
+1-4 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion 
av förnybar energi eller omställning från fossil till förnybar 
energi 
 

30 

Summa viktning Max 5 poäng per kriterium räknas i summering 
 

100 
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salixskördare. Observera att enbart företag med jordbruk, trädgårdsodling, eller 
rennäring kan söka 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 
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. 
 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

130 
 

+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 projektet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer den regionala prioriteringen utifrån 
nedanstående faktorer.  
+1 poäng: Investeringen leder även till en energibesparing eller effektivare 
energianvändning 
En poäng ges till anläggningar med hög energieffektivitet. Det kan vara systemlösning 
där både el och värme utvinns i samma anläggning, vilket medför att stor del av energin 
vid anläggningen kommer till användning. Exempel är att ta till vara spillvärme i 
samband med framställning av el med hjälp av biogasmotor som driver en generator. Ett 
annat exempel kan vara system som tar till varar värmen från kylprocessen i en 
spannmålstork. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges till företag som har en utvecklad organisation som medför hög 
leveranssäkerhet. Det kan till exempel vara företag som drivs i form av driftsbolag med 
flera personer, så att inte verksamheten är beroende av en enskild person. 
 
+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 
En poäng ges till så kallade smart elnät. Det kan vara system som medför 
leveranssäkerhet och att energin kan användas vid rätt tidpunkt genom styrning. Det kan 
vara lagringslösningar så att energin kan användas vid annan tidpunkt än då 
omvandlingen sker. Exempel batteri eller tillräckligt stort biogaslager. 
 
+1-4 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion av förnybar energi eller 
omställning från fossil till förnybar energi 
En poäng ges för varje förädlingssteg vid omvandling av energin, vilket innebär 
en till tre poäng. Satsning med en hög förädlingsgrad är prioriterad. Energi som 
omvandlas från exempelvis rest- och biprodukter till färdig värme får två poäng 
eftersom det är en förädling i två steg.  
 
Förädlingsgraden värderas enligt följande steg: 
1. Drivmedel och el 
2. Värme 
3. Pellets, briketter, flis och likvärdiga produkter 
4. Rest- och biprodukter, odlade energiråvaror, halm 
En poäng ges om satsningen avser bio- eller solenergi. 
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8.2.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götalands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

8.2.6. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 200 000 euro per stödmottagare. Det 
motsvarar ca 1 800 000 kronor. 
Växelkursen som ska användas fastställs årligen enligt artikel 34 i kommissionens delegerade 
förordning 907/2014. 
 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. 
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 (EU) nr 1407/2013 om stöd av 
mindre betydelse. 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 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
 

8.3. Investeringsstöd till gödselbaserad biogas  
(delåtgärd 6.4 fokusområde 5d) 

 
8.3.1. 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). 
 

8.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Prioriteringarna för urval av ansökningar inom denna åtgärd är gemensamma för hela 
landet. I Västra Götalands län har biogasen en viktig roll för Länsstyrelsens strategiska 
energiarbete. Biogas framställd av gödsel gör dubbel nytta eftersom den inte tillför 
några växthusgaser till atmosfären samtidigt som den gör att gödselns läckage av 
växthusgaser minimeras. Västra Götalands län är ett jord- och skogsbruks län som har 
bra möjligheter att producera bioråvara från skog och åker, samt utveckla biogas-
produktion från gödsel och livsmedelsindustri. Det finns i länet en väl utvecklad 
infrastruktur för produktion, uppgradering och distribution av biogas. Samarbete mellan 
universitet/högskolor, företag och offentlig sektor sker inom det regionala 
utvecklingsprogrammet Biogas Väst. År 2013 producerades 278 GWh biogas i Västra 
Götaland, varav 147 GWh såldes som fordons gas. 
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8.3.3. 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. 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. 

 
8.3.4. 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 

1. Investeringen bidrar till 
att uppfylla specifika 
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 fordons gas 
 

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 Max 5 poäng per kriterium räknas i summering 
 
 

100 

 
Regionala urvalskriterier 
 
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala urvalskriterier. 
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Bedömningsgrunder 

Nationella 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 fordons gas och tankstationer 
för biogas. 
+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med metoder 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:  Det finns avsättning för den rötrest som produceras  
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 
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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 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: Pilotprojekt eller testanläggning  
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller en testanläggning för en ny 
produkt, process, teknik eller metod.  

3. Sökanden 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 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, 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. 
 

8.3.5. Stödnivå  

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 40 miljoner kronor per stödmottagare. 
Stöd ges till 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp.  
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 
räknas från den först inkomna ansökan.  
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigade utgifter. 
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8.4. Investeringsstöd för att skapa nya jobb  
(delåtgärd 6.4 fokusområde 6a) 

 
8.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet till 
annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk för att skapa 
nya jobb är till för att främja diversifiering och främja skapandet och utveckling 
av små företag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden (delåtgärd 6.4 
fokusområde 6a).  
 

8.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Landsbygden är en resurs som kan utveckla företagande inom såväl lokal service, 
besöksnäringen, integrationsarbete på landsbygden, natur- och kulturturism, grön 
omsorg, småskalig livsmedelsförädling och traditionell matkultur och hantverk.  
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som utvecklar 
upplevelsenäring, landsbygdsturism och insatser som främjar samverkan, kopplingen 
stad och land och som utvecklar nya produkter och processer i gröna näringar. 
Exempel på detta kan vara: 

• Insatser för diversifiering av ett jordbruks-, skogs- eller trädgårdsföretag  

• Hantverk och råvaruförädling 

• Ett kvalitetsboende med hög standard 

• Åtgärder som främjar arbetsmiljön  

• Tillgänglighetsanpassning 
 

8.4.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 

Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 

Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
Pengarna är slut för insatsområdet i Länsstyrelsens budget. Om vi har möjlighet att 
avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
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8.4.4. 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 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 

6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av Investeringen 

+2 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft 
 
+2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 
 
+1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget 
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i området 
utvecklas 
 

25 
 

Summa viktning  100 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 
• 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 

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. 
 
+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 
• +2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
• +1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

+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.  
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+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 och/eller att nya tjänster erbjuds 
i området 

• +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 
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 
• +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 

+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 
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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  
• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 

investeringen 
• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 
• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än  
• +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 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  
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.  
2 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft 
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Turismföretag som bygger boende av hög kvalitet. Med kvalitetsboende avses; dusch och 
toalett på varje rum, bokningsbar på nätet och med övergripande information som är 
översatt till minst ett internationellt språk. Åtgärderna bör också innefatta 
tillgänglighetsanpassning. 
2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål 
Investeringar inom landsbygdsturism och grön omsorg. Investeringen utvecklar och 
tillgängliggör det attraktiva landskapet och gynnar natur- och kulturturism och/eller grön 
omsorg. Åtgärderna bör också innefatta tillgänglighetsanpassning. 
1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget 
Bygger lösningar så att arbetet blir lättare. Till exempel: Bygger bort tunga lyft, minskar 
bullret, lösningar som kan förhindra olyckor. 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i området utvecklas 
Investeringen leder till förlängd öppningssäsong för verksamheten. Företaget bör ha som 
mål att anläggningen ska kunna vara öppen året runt och verksamheten pågår hela året. 
 

8.4.5.  Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

8.4.6. Stödnivå  

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. 
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta 
stödbelopp.  
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 (EU) nr 1407/2013 om stöd av 
mindre betydelse. 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 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
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9. 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.  

För de här investeringarna finns det krav på att en 
offentlig organisation i vissa fall går in med pengar för 
att finansiera investeringen. Det kan exempelvis vara 
kommun, landsting, region eller länsstyrelse. Detta 
gäller dock inte för stöd till bredband eller för den del 
av stöd till investeringar i service och fritid på 

landsbygden som rör investeringar i kommersiell service. 
 

9.1. Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur  
(delåtgärd 7.2 fokusområde 6b) 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i 
småskalig infrastruktur. Sametinget har egen handlingsplan.  

 
9.1.1. 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). 
 

9.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Attraktivitet och goda livsvillkor är en av förutsättningarna för att en hållbar landsbygd 
kan fortsätta att utvecklas både socialt, ekologisk och ekonomiskt. Att tillgängliggöra 
det öppna och variationsrika landskapet för många och gynna det rörliga friluftslivet är 
en del i att skapa attraktivitet och goda livsvillkor. 
 
Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram att det lokala engagemanget är 
viktigt för att förvalta och utveckla landskapet. Lokala företag och 
intresseorganisationer är ofta grunden för ett långsiktigt arbete, där åtgärder inom 
infrastruktur och information, sköts och utvecklas.  
 
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som utvecklar 
området runt en samlingslokal. 
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9.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
 

Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara 
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade 
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 

 
9.1.4. 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 
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 

2 poäng: Insatsen bidrar till att öka tillgänglighet och service för 
boende och besökare på landsbygden 
 
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

45 
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+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av 
investeringen 
 

Summa viktning  
 

100 

 

Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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  
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/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-
och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 
 
+ 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/ 
 

http://www.miljomal.se/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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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  
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de 
regionala handlingsplanerna.  
2 poäng: Insatsen bidrar till att öka tillgänglighet och service för boende och 
besökare på landsbygden 
Kan vara badplatser, grillplatser eller liknande investeringar. Åtgärderna bör också 
innefatta tillgänglighetsanpassning. 
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Det kan vara kring en byggnad på orten eller i ett avgränsat område 
En hembygdsgård har renoverats, det behövs exempelvis belysning eller 
iordningställande av vägen dit. Lokal medverkan för att får dessa investeringar på 
plats  
+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen 
För att förutsättningarna för att en hållbar landsbygd kan fortsätta att utvecklas både 
socialt, ekologisk och ekonomiskt är en långsiktighet i arbetet viktigt. 

 
9.1.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
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9.1.6. Stödnivå 

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 
90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

 
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna 
vara övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent 
av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.  
 
Förtydligande stödnivåer 
 
Sökande 

Privat 
medfinans 

Övrigt nationellt 
offentligt stöd (ÖOS) 

Stöd 
Landsbygdsprogrammet 

Offentlig aktör 0 30 % 70 % 
Privat aktör 10 % 25 % 65 % 

 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter.  
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd 
av mindre betydelse 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. 
 

9.2. Stöd till bredband  
(delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 
 

9.2.1.  Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges i Sverige för 
att öka tillgången till bredband med hög överföringshastighet, så kallade nästa generations 
accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Syftet är att öka tillgängligheten till, användning av och 
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik i landsbygdsområden (delåtgärd 7.3, 
fokusområde 6c). Nedan följer nationella målen för 2020 och 2025, vilka också 
överensstämmer med Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi. 
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9.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

De senaste åren har bredbandsutbyggnaden tagit fart i hela Västra Götalands län. Utbyggnaden 
sker i alla delar av länet och i alla kommuner. Utbyggnadsmodellen med kommuner och 
marknadsaktörer som bygger bredband i tätorter och mycket engagerade 
landsbygdsfiberföreningar som bygger i ren gles- och landsbygd med projektstöd har varit 
framgångsrik under föregående och innevarande stödperiod. I föregående programperiod 2007-
2013 var det enbart landsbygdsfiberföreningar som beviljades stöd, då med 50 % till kanalisation. 
Av 134 beviljade projektstödsansökningar med 40 % i stöd, i denna programperioden, kommer 
115 från landsbygdsfiberföreningar som oftast bygger mycket kostnadseffektivt på gles- och 
landsbygd. Marknadsaktörer har 19 projekt.  
Kommunernas samverkan med Västra Götalandsregionens stamnätsstöd har underlättat och 
förbilligat byggnation av fiberanslutningspunkter på gles- och landsbygd i områden där 
marknadsmässig utbyggnad inom tre år inte är aktuell.  
I denna tabell från PTS mätning i oktober 2018 visas hur många procent av hushåll och 
arbetsställen i Västra Götalands kommuner som nått/inte nått nationella målen 2025. Därefter 
visas hur mycket stödmedel som betalats ut och sist hur många procent av befolkningen som bor 
på landsbygden i respektive kommun.  
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Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (obs! inkluderar samma 
tekniker som 100 Mbit/s)  
Tabellen visar hur det såg ut oktober 2018 (nästa mätning presenteras i mars 2020). 
 

Tillgång till 1 Gbit 2018 PTS Rapport 
Kommun Anslutna hushåll med 1 Gbit/s på landsbygd Boende på landsbygd i % 
Vara 98,91% 43 
Partille 98,72% 1 
Herrljunga 98,35% 44 
Essunga 97,99% 54 
Sotenäs 94,53% 15 
Skövde 93,37% 13 
Svenljunga 92,73% 39 
Vårgårda 91,01% 46 
Falköping 89,53% 26 
Mariestad 89,32% 23 
Tranemo 88,72% 29 
Tanum 88,30% 56 
Skara 88,06% 24 
Lidköping 87,67% 24 
Munkedal 86,80% 39 
Gullspång 86,57% 32 
Trollhättan 84,93% 8 
Bengtsfors 83,70% 30 
Grästorp 79,60% 48 
Götene 79,03% 37 
Dals-Ed 76,34% 38 
Uddevalla 75,73% 19 
Lysekil 74,81% 24 
Åmål 74,73% 20 
Strömstad 73,90% 35 
Färgelanda 71,26% 42 
Vänersborg 71,08% 19 
Hjo 67,80% 29 
Mölndal 66,37% 3 
Stenungsund 66,23% 17 
Borås 66,14% 9 
Öckerö 65,22% 3 
Mark 64,53% 33 
Kungälv 60,59% 23 
Mellerud 59,00% 41 
Orust 57,93% 54 
Ale 56,54% 17 
Tjörn 55,35% 27 
Karlsborg 48,03% 22 
Töreboda 46,23% 39 
Tidaholm 45,15% 28 
Tibro 43,01% 17 
Göteborg 40,93% 1 
Lilla Edet 35,07% 34 
Ulricehamn 33,76% 31 
Alingsås 29,45% 17 
Härryda 25,13% 9 
Lerum 23,45% 9 
Bollebygd 12,23% 39 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

148 
 

 
Definition av landsbygd: https://nya.jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/var-definition-av-

landsbygd#h-svdefaultanchor  
  

 
Det är långt kvar att nå målen och de kommunerna som är glest befolkade kan vara i behov av 
mer stödmedel för bredbandsbyggnation. Västra Götalands län har en vision om en hållbar 
landsbygd. Hållbarhet innebär både den sociala, ekonomiska och ekologiska aspekten. Bredband 
och IT-tjänster är en integrerad del av all verksamhet. Tillgång till IT-med hög kvalitet är en 
förutsättning för att invånare och företag ska kunna verka på landsbygden. Bredbandsutbyggnad i 
hela länet är en förutsättning för en hållbar landsbygd. 
 
I bredbandsstödet används 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. I regelverket för stöd till bredband krävs att utökat samråd sker både 
kommunalt och regionalt för småorters och landsbygdens geografiska områden. Det utökade 
samrådet innebär att länsstyrelsen aktivt söker efter och utreder eventuell marknadsinformation 
innan stöd kan beviljas.  
 
Den regionala bredbandsstrategin har tagits fram av Västra Götalandsregionen i samarbete med 
Länsstyrelsen. Beslut om strategin togs under sommaren 2018. Handlingsplanen uppdateras 
årligen. Strategin betonar en utbyggnad av bredband i hela Västra Götalands län, stad och land. 
Det goda samarbetet mellan olika aktörer i länet ses som en förutsättning för fortsatt framgång 
med fiberutbyggnaden. Genom samverkan kompletterar regionala och statliga medel varandra på 
bästa sätt. 

 
9.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4.  
Länsstyrelsen tillämpar öppen budget för insatsen. Ansökan måste få minst 200 poäng för att 
vara med i det fortsatta urvalsarbetet. Den höjda stödprocenten gäller från 1 januari 2020 
under förutsättning att handlingsplanen fastställs.  

 
Utlysningar 
Vid kvarvarande medel under hösten 2020 kan eventuellt en utlysning av medel till 
utvalda områden göras. 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet stängs 
2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 

 
Avrop 
När pengarna i länsstyrelsens budget är slut för ett insatsområde och Länsstyrelsen har 
möjlighet att avropa pengar så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop 
från Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

9.2.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c) 
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Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar.  

 
Nationella urvalskriterier 

 
Nationella urvalskriterier 

 
Poängsättning Bedömningsgrunder  

 
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. 
5 poäng: 85 procent eller fler anslutna inom avgränsat 
område för projektet. 

45 

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: Likviditeten för projektets genomförande är 
tryggad.  
+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 utöver att ansökan 
ska överensstämma med regional och kommunal bredbandsstrategi samt dess 
handlingsplan. 

Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder: 

1. Investeringen sker i prioriterat geografiskt område 
Den här prioriteringen syftar till att gynna investeringar i områden som bedöms 
ligga längst ifrån den kommersiella marknaden och därmed har svårast att få 
bredband utbyggt utan stöd.  
Att servicepunkter på landsbygden ansluts till bredband med hög hastighet är 
också viktigt för att deras verksamheter ska kunna finnas kvar och utvecklas. En 
servicepunkt kan till exempel vara en lanthandel, bensinstation, skola, 
äldreboende, bankkontor med mera, det vill säga alla typer av serviceinrättningar 
som har någon form av tjänster till de boende i området. Idrottsplatser och 
bygdegårdar räknas inte som en servicepunkt i detta sammanhang.  
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2. Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet  
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 

3. 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 även här bara hushållen det vill säga 
permanentbostäder. I ett flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning.  
 

4. 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 till exempel arbetsgivarintyg eller utbildningsintyg.  
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9.2.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 
Det finns inte några regionala prioriteringar inom bredband 

9.2.6. 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 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 

Utifrån länets struktur och stödberättigade kostnader har Länsstyrelsen kommit 
fram till en stödandel på 50 % av de stödberättigande utgifterna.  
Befolkningstäthet 
I Västra Götaland är befolkningstätheten relativt hög. På 92 % av ytan bor fler än 15 
personer/km2. 
 
Markförhållanden 
Västra Götalands län är ett län med betydande lantbruk. Markförhållanden i länet 
fördelar sig på ca 60 % skog, 18 % åkermark och 20 % vatten vilket ger bättre 
förutsättningar för bredbandsutbyggnad än län med högre andel skog.  
Historiska kostnader 
I Västra Götalands län har bredbandsutbyggnaden kommit långt jämfört med många 
andra län. Utbyggnaden har skett på landsbygden över hela länet med ca 1000 mil 
nedgrävd fiber till relativt låga kostnader på grund av bland annat gynnsamma 
markförhållanden. Projektens snittkostnad/hushåll är under programperioden ca 25 000 
kronor. Under perioden 2020-2023, kan kostnaderna bli något högre då de kvarvarande 
hushållen på landsbygden ligger otillgängligt till både vad gäller avstånd och 
geografiska förhållanden.  
 
Marknadsaktörer och deras affärsmodeller 
Marknadsaktörerna står för den övervägande delen av fiberinvesteringarna i Västra 
Götaland ihop med de slutanvändare, företag och hushåll, som köper deras tjänster. Här 
inkluderas även de kommunala stadsnätsaktiebolagen i begreppet ”marknadsaktörer”. 
Det bygger på att även om stadsnäten har en ekonomiskt stark ägare i ryggen, så agerar 
de till allra största delen utan direkta bidrag från sina ägare och utanför den 
skattefinansierade delen av den kommunala ekonomin. De måste därför agera 
marknadsmässigt vid beslut om både investeringar och drift. 
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Utöver de kommunala bredbandsbolagen bygger även Telia Skanova Access AB samt 
IP Only egna accessnät för bredband i länet, framförallt i tät- och småorter.  

 
Beräkningen av stödprocent har skett enligt en beräkningsordning som fastställts av 
Jordbruksverket. Se bilaga 35. 
 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. Högsta stöd är 10 miljoner euro per projekt. 

 
 

9.3.  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.  

 
9.3.1. 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). 
 

9.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Västra Götalands län har flera kommuner som har negativ befolkningsutveckling, en 
lång kuststräcka och många öar, samtidigt som länet också har Sveriges näst största 
stad. Länets demografi och geografi erbjuder flera utmaningar i att utveckla god service 
och fritidssysselsättningar till kvinnor och män, flickor och pojkar på landsbygden.  
Investeringarna i detta stöd ska bidra till att de kvinnor och män, flickor och pojkar som 
bor, verkar och besöker landsbygden ska få bibehållen och utvecklad service där. 
Investeringarna ska kunna stödja lokala distributions- och logistiklösningar för att 
underlätta långa transporter av små volymer av varor. Stödet ska också skapa bra 
möjligheter för idrott och fritid genom stöd till investeringar i anläggningar och för 
möjligheten att träffas och skapa aktiviteter genom stöd till investeringar i 
samlingslokaler. Stödet ska ges där det finns behov och där det finns möjlighet till 
hållbar utveckling.  
En viktig förutsättning för att utveckla attraktiv och hållbar landsbygd för alla är de 
sociala nätverk som finns på landsbygden. De ger goda möjligheter att skapa det 
samarbete, den stabilitet och kontinuitet som behövs för att utveckla service och ett rikt 
idrotts- och fritidsliv.  Samverkan kan också innebära att en lösning kommer fler till del 
och på så vis ger en långsiktig användning och förvaltning. 
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Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar i service och fritid 
på landsbygden som: 

• Ger stöd där det finns behov 
• Visar ett helhetstänk för en hållbar utveckling i bygden 
• Har målsättningen att behålla och utveckla service och aktiviteter på orten 
• Främjar lokal attraktivitet och god "byanda" (lokalsamhällets utveckling och 

framtidstro) 
 
 

9.3.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

Utlysning 

Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov 
exempelvis samspel mellan land och stad, ungas möjligheter eller innovativ teknik 
med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara satsningar inom särskilt 
område som endast bör konkurrera med likartade satsningar. Inga utlysningar 
finns fastställda för 2020. Länsstyrelsen kommer att ge mer detaljerad information 
via Länsstyrelsens webbplats inför kommande utlysningar. 

 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 
 

9.3.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.4, 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. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 1 
nationellt miljömål 
 
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
 

10 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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.  
 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken 
 

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. 

Lokal service 
+3 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service i 
ett område med långt till motsvarande service  
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
+1 poäng: Investeringen bidrar till en lokal servicepunkt 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar 
+3 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden 
+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av 
investeringen 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att stärka positiv utveckling av 
lokalsamhället 
 

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 
 

http://www.miljomal.se/
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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/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-
utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 
+ 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. 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. 
 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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+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. 
 
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. 
Stöd ges till de investeringar i service utifrån behov och prioriteringar som finns i det 
regionala serviceprogrammet.   Därmed blir motsvarande regionalt poängbeskrivningar 
avgörande för utslaget även i de nationella kriterierna.  
 

Lokal service 
+ 3 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service i ett område med 
långt till motsvarande service  
Avstånd till närmaste konkurrerande service, behov hos boende, besökare och de som 
verkar i bygden. 
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
Planeringen av investeringen har förankrats hos andra lokala aktörer (kommun, 
föreningar, företagare). Investeringen är en del i en större satsning för lokalsamhällets 
utveckling. Exempelvis kan stödansökan föregåtts av ett projekt inom Lokalt ledd 
utveckling (Leader) eller ingå som en prioriterad del i kommunens landsbygdsstrategi. 
Investeringen utvecklar samspelet mellan land och stad. 
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till en lokal servicepunkt 
Investeringen görs där flera andra serviceslag finns etablerade, kommersiella eller 
offentliga. Det kan handla om apotek, post, paket, spel, systembolag, betaltjänster, 
turistinformation (Info-Points) med flera. 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar 
+ 3 poäng: Investeringen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden 
Investeringen bidrar till att det skapas aktiviteter inom fritid eller idrott.  
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+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen 
Det finns en plan för hur investeringen kommer att gynna ökad användning av 
anläggningen och om möjligt göra så att fler aktörer kan använda den.  
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att stärka positiv utveckling av lokalsamhället 
Att investeringen ska genomföras har berättats för andra aktörer, ideella, privata och 
kommun, för att om möjligt ge andra en chans att tycka till och få veta att detta är på 
gång. 

 

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. 

 

9.3.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

9.3.6. Stödnivå 

Investeringar i kommersiell service  
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per stödmottagare. 
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. 
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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 (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. 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  
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 
procent av stödberättigande utgifter för övriga fall.  
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara 
övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent av de 
stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.  
 

Förtydligande stödnivåer 
 
Sökande 

Privat 
medfinans 

Övrigt nationellt 
offentligt stöd (ÖOS) 

Stöd 
Landsbygdsprogrammet 

Offentlig aktör 0 30 % 70 % 
Privat aktör 10 % 25 % 65 % 

 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
 
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 (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. 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 

 
 
 

9.4. Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt 
för turistinformation  
(delåtgärd 7.5 fokusområde 6b) 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur 
för rekreation och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan.  
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9.4.1. 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). 

9.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Attraktivitet och goda livsvillkor är en av förutsättningarna för att en hållbar landsbygd 
kan fortsätta att utvecklas både socialt, ekologisk och ekonomiskt. Åtgärderna innebär 
att det attraktiva, öppna och variationsrika landskapet blir tillgängligt för många kvinnor 
och män, pojkar och flickor och att det rörliga friluftslivet gynnas. Här ingår också 
utformade av kunskapsmaterial och framtagande av turistinformation. 
 
Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram att det lokala engagemanget är 
viktigt för att förvalta och utveckla landskapet. Lokala företag och 
intresseorganisationer är ofta grunden för ett långsiktigt arbete, där åtgärder inom 
infrastruktur och information, sköts och utvecklas.  
 
Landskapet kan användas som en resurs inom såväl besöksnäringen, integrationsarbete 
på landsbygden, natur- och kulturturism, grön omsorg, småskalig livsmedelsförädling 
och traditionell matkultur samt byutveckling. Det finns även ett behov att göra 
landskapet ”öppet och inbjudande” för det rörliga friluftslivet. 

 
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som utvecklar 
upplevelsenäring, landsbygdsturism och gör landskapet tillgängligt för många: 

• Utvecklar lokalt engagemang, småskalig turism och bidrar till samverkan 

• Tillgängliggör det attraktiva odlingslandskapet med dess ingående natur och 
kulturvärden, gynnar det rörliga friluftslivet och förmedlar kunskap om landskapet och 
bygden 

• Helhetssyn på natur, kultur och tillgänglighet. Åtgärderna bör också innefatta 
tillgänglighetsanpassning 

• Bidrar till att stödja och utveckla traditionell småskalig matkultur till en matupplevelse 
för besökare 

• Vandringsleder 

• Investeringar i gemensam turistinformation och webbplatser där information också 
finns om småskaliga företag inom besöksnäringen och landskapsturism i 
bygden/regionen, som är översatt till minst ett internationellt språk 

 
 

9.4.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet.  

 
Utlysningar 
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Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella 
utvecklingsbehov. Det kan också vara satsningar inom särskilt område som endast 
bör konkurrera med likartade satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 
2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 

 
9.4.4. 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. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 1 
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. 

2 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning  
 
2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 
 
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

40 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 

 
+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av 
investeringen 
 

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 

http://www.miljomal.se/
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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 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/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-
anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 
 
+ 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 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. 
 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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+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 är en del i en helhetslösning. 
Gemensam och övergripande turistinformation. Information om bygdens småskaliga företag 
som är översatt till minst ett internationellt språk. Kan till exempel vara skyltar, broschyrform, 
karta eller på webbplatsen. Insatserna bidrar till att förmedla kunskap. 

 
2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
Investeringen tillgängliggör det attraktiva landskapet och gynnar landskapsturism samt ökar 
möjligheterna till friluftsliv och rekreation. Kan vara badplatser, grillplatser eller liknande 
investeringar. Bygga leder för vandring, cykling, ridning eller kanoter. Åtgärderna bör också 
innefatta tillgänglighetsanpassning. 
 
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Kring kultur- och naturturism. Intresseorganisationer och små företag arbetar gemensamt för 
att utveckla en hållbar och attraktiv bygd, alternativt gynnar åtgärder inom traditionell 
småskalig matkultur. Åtgärderna bör också innefatta tillgänglighetsanpassning. 
 
+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen. 
En tydlig plan för hur investeringen långsiktigt ska tas om hand och förvaltas. För att 
förutsättningarna för att en hållbar landsbygd kan fortsätta att utvecklas både socialt, 
ekologisk och ekonomiskt är en långsiktighet i arbetet viktigt. 

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. 

 
9.4.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar. 
 

9.4.6. Stödnivå 

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 
90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

 
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt 
offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent av de stödet vara övrigt 
nationellt offentligt stöd.  
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Förtydligande stödnivåer 
 
Sökande 

Privat 
medfinans 

Övrigt nationellt 
offentligt stöd 

Stöd 
Landsbygdsprogrammet 

Offentlig aktör 0 30 % 70 % 
Privat aktör 10 % 25 % 65 % 

 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens 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. 
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. 

 
 

9.5. Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö  
(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. 

 
9.5.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd 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. 
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9.5.2.  Regionala prioriteringar med kort bakgrund  

Närhet till natur- och kulturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet. Att bo på en 
plats blir mer attraktivt om man där har nära till rekreation i naturen. Genom att 
lyfta fram det egna kulturarvet och dess koppling till landskapet, stärks 
lokalsamhället och identiteten. Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram 
att det lokala engagemanget är viktigt för att förvalta och utveckla landskapet. Ett 
gott samarbete mellan skogsägare, lantbrukare, föreningsliv, institutioner och 
organisationer är en framgångsfaktor. Natur- och kulturarvet är i sig ett brett 
begrepp och är något som kan användas som en resurs inom företagande inom 
t.ex. besöksnäring, särskilt natur- och kulturturism, samt småskalig 
livsmedelsförädling och grön omsorg. Det samma gäller för till exempel 
integrationsarbete på landsbygden, byutveckling och traditionell matkultur. 
Markanvändningen i jord- och skogsbruk påverkar ekosystemen både positivt och 
negativt. Jordbruket är en förutsättning för många av de positiva värden som 
förknippas med odlingslandskapet. I skogsbygd överges allt fler marker långt från 
gården och de växer igen. Skötselberoende arter försvinner från markerna. I 
slättbygd har odlingen intensifierats. Idag är många områden som har höga 
biologiska värden relativt små och är utspridda i länets odlingslandskap. På sikt 
kommer fler arter som nu finns i landskapet att få svårt att överleva. 
För att ekosystemen ska klara förändringar och förse oss med ekosystemtjänster, 
måste landskapet ha strukturer och variationer som gynnar växter och djur. Att 
arter försvinner minskar landskapets förmåga att leverera för oss nödvändiga 
ekosystemtjänster. Genom att skapa en grön infrastruktur, det vill säga miljöer 
som hänger ihop, blir det möjligt för växter och djur med särskilda behov att 
sprida sig mellan områden och behålla livskraftiga populationer. 
Kunskap, innovation och samarbete är viktiga för hållbar utveckling i länet. Det är 
en framgångsfaktor att kunskapen om natur- och kulturarvet sprids i samband med 
åtgärder för att utveckla natur- och kulturmiljöer. Mer kunskap behövs om 
livsmedlens koppling till landskapets attraktivitet, den biologiska mångfalden och 
sysselsättningen inom livsmedelskedjan. Ett sätt att bidra till detta är att göra 
odlingslandskapet tillgängligt. 
Länets hembygdsföreningar har stor betydelse för att ta tillvara och vårda 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hela miljöer runt hembygdsgårdar, med 
bl.a. trädgårdar, odlingar och vårdträd. Här kan verksamheter utvecklas som 
bidrar till social sammanhållning, företagande och levande landsbygd. 
Bygdegårdsmiljön kan bli grund för många aktiviteter på en ort, vilket kan stärka 
lokalsamhället. 
Det immateriella kulturarvet med traditioner och muntligt överförda kunskaper 
skiljer sig från det byggda kulturarvet. Kunskapen om lokal matkultur eller 
regional teknik och material är exempel på det lokala och traditionella kulturarvet. 
I de miljöer detta kan lyftas fram, kan det också förstärka upplevelsen för 
besökande.  
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som:  

• Utveckla attraktiva boendemöjligheter 
• Tillgång till kultur(liv) på landsbygden 
• Tillgängliggöra det attraktiva odlingslandskapet  
• Värna och synliggöra kulturvärden och kulturarvet  
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• Stödja kulturturism 
• Bevara och nyskapa småbiotoper i landskapet  
• Skapa kontinuitet i skötsel 
• Skapa fler miljöer för nyttoinsekter i de intensiva växtodlingsbygderna  
• Behålla skötsel av odlingslandskapet i skogsbygd  
• Styra betesdjuren till betesmarker med höga natur- och kulturvärden 
 

 
9.5.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

 
Se vidare under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

 
Utlysningar 
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella 
utvecklingsbehov. Det kan också vara satsningar inom särskilt område som endast 
bör konkurrera med likartade satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 
2020. 
 
Återflöde 
Eventuellt återflöde till länets budget efter 30 juni 2020 ska beslutas innan programmet 
stängs 2020-12-31. Återflöde kommer att informeras om på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Avrop 
När pengarna är slut för ett insatsområde i Länsstyrelsens budget och vi har möjlighet 
att avropa pengar, så kommer efterkommande ansökningar att hanteras via avrop från 
Jordbruksverket. Avropen för de specifika stöden kommer att informeras om på 
Länsstyrelsens webbplats. Turordning kommer att finnas. 

 

9.5.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.6, fokusområde 6b) 
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 
ansökningar Följande områden har eget urvalskriterium:  

• utveckling av natur- och kulturmiljöer 
• utveckling av kulturhistoriska byggnader 

 
Nationella och regionala urvalskriterier 
 
Utveckling av natur- och kulturmiljöer 

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  
 

25 
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Utveckling av kulturhistoriska byggnader 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 
 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för 
friluftspolitiken  
 

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

2 poäng: Investeringen har ett koncept som är nytt för området 
  
4 poäng: Investeringen 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. 

1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller 
utveckla natur- eller kulturmiljöer. 
 
2 till 3 poäng: Investeringen förväntas gynna hotade arter, 
naturtyper, skyddsvärda träd eller andra prioriterade miljöer. 
 
+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade 
geografiska områden. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

40 
 

5. Investeringen/åtgärden har 
tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning 
där tydliga mål med investeringen (tid, mängd, kvalité etc.) 
finns angivna 
 
5 poäng ges till sökande som utöver en relevant 
målbeskrivning och tydliga mätbara mål också har effektmål 
beskrivna. 
 

10 

Summa viktning   
 

100 

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. 

10 
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Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala 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 
 

 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 
 

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. 

2 till 3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, 
restaurera eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 
 
+1 poäng Investeringen tillvaratar eller utvecklar 
traditionell och lokal kunskap. 
 
+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i 
prioriterade geografiska områden. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
 

40 
 

5. Investeringen/åtgärden har 
tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant 
målbeskrivning där tydliga med investeringen (tid, mängd, 
kvalité etc.) finns angivna 
 
5 poäng ges till sökande som utöver en relevant 
målbeskrivning och tydliga mätbara mål också har 
effektmål beskrivna. 
 

10 

Summa viktning  
 

100 

http://www.miljomal.se/
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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 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, 
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– 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 påhttps://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-
bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 
+ 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. 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.  
Två poäng ges om konceptet är nytt för området. 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.  
Fyra poäng ges om konceptet är unikt i ett bredare perspektiv. Till exempel nya koncept 
för att använda hembygdsgårdar eller natur- eller kulturmiljöer som används i sociala 
sammanhang.  
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.  
 
4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept 
Fyra poäng ges för investeringar/åtgärder som kan betraktas som unika i ett större 
perspektiv. 
+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. 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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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 
Utveckling av natur- och kulturmiljöer 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 
 

Inte prioriterad investering Motivering 

Investeringar för att återställa äldre 
utseende på hus, dvs rekonstruktioner 
av hus, beviljas inte medel. 

Bedöms i det här fallet vara slöseri 
med medel. 

 
Stöd ges till de investeringar i utifrån behov och prioriteringar som finns i 
handlingsplanerna.  
 
1 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- eller 
kulturmiljöer. 
Poäng ges till investeringar där lämpliga åtgärder för de enskilda natur- eller 
kulturmiljövärdena genomförs i odlingslandskapet. 
 
2 till 3 poäng: Investeringen förväntas gynna hotade arter, naturtyper, skyddsvärda träd 
eller andra prioriterade miljöer. 
3 poäng ges till investeringar som genom åtgärder i odlingslandskapet som förväntas 
gynna hotade arter eller särskilt prioriterade miljöer.  
Med hotade arter avses arter på Artdatabankens rödlista som kategoriseras som endera 
sårbar, starkt hotad eller akut hotad. Med särskilt prioriterade miljöer avses kalkrik 
hällmark i Dalsland, mosaikmark, stäppartad torräng, rikkärr, strandäng, staggräsmark, 
slåtteräng eller särskilt värdefulla fornlämningsmiljöer. Med särskilt värdefulla 
fornlämningsmiljöer avses ett sammanhängande fornlämningsområde eller monumental 
fornlämningsmiljö. Framträdande fornlämningsmiljöer är kulturhistoriskt värdefulla, men 
har också en pedagogisk funktion.  
 
2 poäng ges till investeringar genom åtgärder i landskapet som gynnar naturtyper, 
skyddsvärda träd, överloppsbyggnad eller minst tre typer av kulturbärande 
landskapselement. Med naturtyper avses hävdgynnade gräsmarkshabitat enligt Art- och 
habitatdirektivet, inkl trädklädda betesmarker, rikkärr och hällmarkstorräng. Med 
skyddsvärda träd avses det samma som i motsvarande Åtgärdsprogram och i 
odlingslandskap. Med överloppsbyggnad avses byggnad som haft funktion i jordbruket 
men som inte har den funktionen längre. Till kulturbärande landskapselement räknas 
även synliga fornlämningar. Med gynnar gräsmarkshabitat avses restaurering och / eller 
löpande skötsel genom bete eller slåtter. Med gynnar skyddsvärda träd avses åtgärder för 
att uppnår ”god status” enligt ÅGP Skyddsvärda träd. Med gynnar överloppsbyggnad 
avses att tak, stomme och grund är åtgärdade så att byggnaden kan stå kvar långsiktigt. 
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Med gynnar kulturbärande landskapselement avses att de är synliggjorda genom 
röjningar eller bevarade genom restaurering. 
 
+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden. 
Med prioriterade geografiska områden avses område med dokumenterade höga natur- och 
kulturvärden. Poäng ges till åtgärder i eller i direkt anslutning till Riksintresse för natur- 
och kulturmiljövården, statliga och kommunala natur- eller kulturreservat, Natura 2000-
områden och Regionala bevarandeplanen för värdefulla odlingslandskap. Det är också 
kommunala kulturmiljöprogram samt områden längs nationellt särskilt värdefulla 
vattendrag för kulturmiljön. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
Poäng ges till den sökande som har ett tydligt mål om och där särskilda insatser görs för 
att öka tillgängligheten till det område/den byggnad insatsen avser. Poäng ges till den 
sökande som har ett tydligt mål om att sprida kunskap, och där särskilda insatser görs för 
att ta fram och sprida information om de natur- och kulturmiljövärden som åtgärden 
berör.  
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
Poäng ges till investeringar som har en helhetssyn på landskapets olika värden och bidrar 
till att skapa en helhetsmiljö med dessa. Med helhetsmiljö avses insatser dom berör både 
natur- och kulturmiljövärden och där lämpliga åtgärder för de enskilda natur- eller 
kulturvärden genomförs så att en helhetsmiljö skapas av dessa. Helhetsmiljön kan sedan 
vara grunden för utveckling av verksamheter som bidrar till social sammanhållning, 
företagande och levande landsbygd eller hög biologisk mångfald. 
Exempel  
Insatser som leder till skötsel av enskilda objekt har stor betydelse för odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden. Genom att genomföra dessa insatser på platser som får 
tidigare åtskilda miljöer att hänga ihop, bidrar investeringen till att skapa en grön 
infrastruktur. Då kan värdefulla helhetsmiljöer skapas och det blir det möjligt för växter 
och djur med särskilda behov att sprida sig och behålla livskraftiga populationer.  
Exempel 
Ideella föreningar i länet har stor betydelse för att vårda värdefulla områden som t.ex. 
slåtterängar. Dessa kan också utvecklas till helhetsmiljöer, runt omkring en äng, med 
hamlade träd, vindskydd och stigar med mera. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Poäng ges till den sökande som samverkar lokalt med olika aktörer (bildar eller stärker 
samverkanslösningar) kring genomförande av åtgärder i landskapet, som utvecklar 
bygdens natur o kulturmiljövärden. 
Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för upplevelsevärdet för besöksnäringen, 
men också för en attraktiv boendemiljö. De är förutsättning för kultur- och 
naturturismaktiviteter och vandring, ridning, cykling m.m. Det immateriella kulturarvet, 
som kunskapen om lokal och traditionell matkultur eller om regionala tekniker och 
material, kan också vara grund för aktivitet i en bygd. Aktörernas gemensamma 
investeringar kan till exempel bidra till förutsättningar för aktiviteter, egna eller andras. 
 
Utveckling av kulturhistoriska byggnader 
 
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 
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Inte prioriterad investering Motivering 

Investeringar som innehåller åtgärder 
som innebär att natur- eller 
kulturmiljöer skadas, beviljas inte 
medel. 

För att undvika skador på natur- eller 
kulturmiljöer.  

Investeringar för att återställa äldre 
utseende på hus, dvs rekonstruktioner 
av hus, beviljas inte medel. 

Bedöms i det här fallet vara slöseri 
med medel. 

 
Stöd ges till de investeringar i utifrån behov och prioriteringar som finns i 
handlingsplanerna.  
 
2 till 3 poäng: Investeringen bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 
3 poäng ges till investering som bidrar till att en kulturhistoriskt värdefull byggnad 
bevaras restaureras eller utvecklas i en bebyggelsemiljö.  
Med restaureras och bevaras menas här minst att tak, stomme och grund är åtgärdade så 
att byggnaden kan stå kvar långsiktigt. Med bebyggelsemiljö menas att byggnaden finns i 
en sammanhängande miljö med flera byggnader. 
2 poäng ges till investering som bidrar till att en kulturhistoriskt värdefull byggnad 
bevaras restaureras eller utvecklas i odlingslandskapet.  
Med restaureras och bevaras menas här minst att tak, stomme och grund är åtgärdade så 
att byggnaden kan stå kvar långsiktigt. 
 
+1 poäng Investeringen tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal kunskap. 
Poäng ges till investering som bidrar till att en kulturhistoriskt värdefull byggnad bevaras 
restaureras eller utvecklas och insatsen genomförs med traditionella hantverk och 
metoder. 
Med traditionella hantverk och metoder menas bebyggelseantikvariskt dokumenterade 
metoder. 
 
+1 poäng: Investeringen gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden. 
Med prioriterade geografiska områden avses område med dokumenterade höga natur- och 
kulturvärden. Poäng ges till åtgärder i eller i direkt anslutning till Riksintresse för natur- 
och kulturmiljövården, statliga och kommunala natur- eller kulturreservat, Natura 2000-
områden och Regionala bevarandeplanen för värdefulla odlingslandskap. Det är också 
kommunala kulturmiljöprogram samt områden längs nationellt särskilt värdefulla 
vattendrag för kulturmiljön. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 
Poäng ges till den sökande som har ett tydligt mål om och där särskilda insatser görs för 
att öka tillgängligheten till det område/den byggnad insatsen avser. Poäng ges till den 
sökande som har ett tydligt mål om att sprida kunskap, och där särskilda insatser görs för 
att ta fram och sprida information om de natur- och kulturmiljövärden som åtgärden 
berör.  
 
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 
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Poäng ges till investeringar som har en helhetssyn på landskapets olika värden och 
bidrar till att skapa en helhetsmiljö med dessa. Med helhetsmiljö avses insatser som berör 
både natur- och kulturmiljövärden och där lämpliga åtgärder för de enskilda natur- eller 
kulturvärden genomförs så att en helhetsmiljö skapas av dessa. Helhetsmiljön kan sedan 
vara grunden för utveckling av verksamheter som bidrar till social sammanhållning, 
företagande och levande landsbygd eller hög biologisk mångfald. 
Exempel 
Ideella föreningar i länet har stor betydelse för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader men det kan också vara hela miljöer, runt omkring en 
hembygdsgård, med vårdträd trädgårdar med gamla perenner, odlingar, stenmurar, med 
mera. Då skapas värdefulla helhetsmiljöer. 
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 
Poäng ges till den sökande som samverkar lokalt med olika aktörer (bildar eller stärker 
samverkanslösningar) kring genomförande av åtgärder i landskapet, som utvecklar 
bygdens natur o kulturmiljövärden. 
Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för upplevelsevärdet för besöksnäringen, 
men också för en attraktiv boendemiljö. De är förutsättning för kultur- och 
naturturismaktiviteter och vandring, ridning, cykling m.m. Det immateriella kulturarvet, 
som kunskapen om lokal och traditionell matkultur eller om regionala tekniker och 
material, kan också vara grund för aktivitet i en bygd. Aktörernas gemensamma 
investeringar kan till exempel bidra till förutsättningar för aktiviteter, egna eller andras. 
 

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. 

 
9.5.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt  

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 
• Investeringar för att återställa äldre utseende på hus, det vill säga 

rekonstruktioner av hus. 
 

9.5.6. Stödnivå 

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter.  
När offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt 
offentligt stöd. 

 
Om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs ges stöd till 50 procent 
av stödberättigande utgifter. 
I övriga fall ges stöd till 90 procent av stödberättigande utgifter.  
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När privat aktör är sökande ska minst 25 procent av stödet vara övrigt nationellt offentligt 
stöd. Om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs krävs inget övrigt 
nationellt offentligt stöd. 

 
Förtydligande stödnivåer. 

 
Sökande 

Privat 
medfinans 

Övrigt nationellt 
offentligt stöd (ÖOS) 

Stöd 
Landsbygdsprogrammet 

Privat företag 50 % 0 50 % 
Privat aktör 10 % 25 % 65 % 
Offentlig aktör 0 30 % 70% 

 
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i 
stödberättigande utgifter. 

 
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens 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. 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. 
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10. 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 förordning2 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. 

För Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin inom stöd till samarbeten för att 
skapa nya jobb (16.2/6a) finns det krav på att en offentlig organisation i vissa fall går in med 
pengar för att finansiera investeringen. Det kan exempelvis vara kommun, landsting, region 
eller länsstyrelse. Detta gäller dock inte för andra budgetposter inom detta insatsområde, för 
dessa finns det inget krav på övrigt offentligt stöd.  

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 
(Länsstyrelserna delåtgärder 16.2, 16.9 inom fokusområde 6a) 

 
10.1.1. Övergripande prioriteringar 

• Samarbete diversifiering 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).  
 
 
 

 
2 Artikel 89 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 
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• 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 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  

• Samarbete diversifiering nya jobb etc. 
 
Landsbygden är en resurs som kan utveckla företagande inom såväl lokal service, 
besöksnäringen, integrationsarbete på landsbygden, natur- och kulturturism, grön 
omsorg, småskalig livsmedelsförädling och traditionell matkultur och hantverk.  
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län projekt som främjar samverkan och 
utvecklar upplevelsenäring, landsbygdsturism, kopplingen stad och land och som utvecklar 
nya produkter och processer. Projekten kan också innehålla samarbeten mellan olika näringar 
med koppling till upplevelser på landsbygden som mat, kultur, design, hälsa och turism. 

 
• Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Länsstyrelsen prioriterar projekt som stärker en hållbar livsmedelsproduktion, 
främjar en ökad biologisk mångfald och/eller stärker övriga näringar på landsbygden. 
Länsstyrelsen prioriterar i sitt uppdrag kopplingar till primärproduktion, ökad 
beredskap och kortare livsmedelskedja. Särskilt fokus ska läggas vid projekt som 
följer Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar.   
Till grund för kommande prioriteringar och beslut kommer Länsstyrelsen att använda 
sig av ett dokument som förtydligar vår regionala inriktning inom 
Livsmedelsstrategin. Det kommer publiceras på webben, 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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• Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
 
Länsstyrelsen prioriterar projekt som stärker en hållbar livsmedelsproduktion, främjar 
en ökad biologisk mångfald och/eller stärker övriga näringar på landsbygden. 
Länsstyrelsen prioriterar i sitt uppdrag kopplingar till primärproduktion, ökad beredskap 
och kortare livsmedelskedja. Särskilt fokus ska läggas vid projekt som följer Västra 
Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar.  
Till grund för kommande prioriteringar och beslut kommer Länsstyrelsen att använda 
sig av ett dokument som förtydligar vår regionala inriktning inom Livsmedelsstrategin. 
Det kommer publiceras på webben, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland   

 
10.1.3. Beslutsomgångar, utlysningar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

•  Samarbete diversifiering nya jobb 
 
Utlysning av medel sker genom information på Länsstyrelsens webbplats. Beslut kommer att 
fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att 
säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel ska 
fördelas så att de uppnår största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  
 

• Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin 

Utlysning av medel sker genom information på Länsstyrelsens webbplats. Beslut kommer att 
fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att 
säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel ska 
fördelas så att de uppnår största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  
 

• Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin 
Utlysning av medel sker genom information på Länsstyrelsens webbplats. Beslut kommer att 
fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att 
säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel ska 
fördelas så att de uppnår största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd. 
  
För att arbetet med livsmedelsstrategin ska vara regionalt förankrat och ske i samarbete 
med Västra Götalandsregionen som har regionalt utvecklingsansvar kommer 
Länsstyrelsen själv söka en del av befintliga projektmedel.  
Genomförandet kommer att ske i samverkan med andra aktörer. 
  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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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  
 

 
Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. 

 

Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningsgrunder 

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  

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 
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• +1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samarbeten 
• +1 poäng: Projektets deltagare har relevant kunskap och erfarenhet 

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.  
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för 
kunskapsutbyte och spridning.  
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt 
utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 
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  
• 1 poäng: Ett behov av projektet är beskrivet och behovsanalysen i ansökan är 

tillfredsställande.  
• +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  

Två poäng ges utifrån hur väl projektet bedöms uppfylla de behov som identifierats i 
utlysningen.  
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. 
En poäng ges om projektet utvecklar ny teknik eller nya metoder.  
Projekt som förväntas bidra till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft ges en poäng. 
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. 
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 
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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.  

 

10.1.5. Stödnivå 

Inom delåtgärd 16.2 fokusområde 6a gäller följande: 
Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter för projekt som syftar 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. 

Det här gäller för övriga projekt inom delåtgärd 16.2 samt för samtliga projekt inom 
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 förordning3 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. 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 med 90 kronor exklusive moms per måltid  

• 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. 
 

3 (EU) nr 1407/2013 
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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 3a ) 

 
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  

Ett ökat intresse för lokalproducerat har lett till att den småskaliga 
livsmedelsförädlingen har utvecklats i vårt län. Fler lantbruksföretag ser behovet av 
att öka inkomsterna från sin verksamhet genom att själva förädla det som produceras.  
Främja samverkan för försäljning på lokala marknaden. Få en kortare väg mellan 
konsument och producent. 
Att utveckla lokal förädling och lokala samarbeten inom livsmedelsförädling leder 
till fler jobb, kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag i Västra 
Götaland. 
 

10.2.3. Beslutsomgångar, utlysningar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 
Utlysningar 

Utlysning av medel sker genom information på Länsstyrelsens webbplats. Beslut kommer att 
fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att 
säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel ska 
fördelas så att de uppnår största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna åtgärd.  
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10.2.4. Urvalskriterier 

 (Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a) 
 

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

Nationella urvalskriterier  
 

 
Regionala urvalskriterier 
Det finns inte några regionala urvalskriterier. 
  

Bedömningsgrunder 

Nationella bedömningdsgrunder 

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 
• +1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt   

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 
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• +1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av samarbeten 
• +1 poäng: Det finns lämplig kompetens i projektet 

Projekt som innehåller fler jordbruksföretag kommer att prioriteras.  
 
Ett poäng ges till transnationella projekt eftersom att samarbeten mellan länder är viktigt för 
kunskapsutbyte. 
 
Samarbetsprojekt som bidrar till att nya former av samarbeten bildas prioriteras. Att projekt 
utförs på ett innovativt sätt ges därför poäng. 
 
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 ett 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 



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

185 
 

• 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. 
 

10.2.5. 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 förordning4 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. 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 med 90 kronor exklusive moms per måltid  

• 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.  
  

 
4 (EU) nr 1407/2013 
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11. Kommunikation 
Till grund för kommunikationsplanen ligger Jordbruksverkets 
kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet samt den regionala handlingsplanen. I arbetet med att ta fram 
planen har vi genomfört workshops med berörda handläggare på Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och haft en nära samverkan med Länsstyrelsen i Skåne län.  
Kontaktpersoner för respektive stödform utses i samband med 
verksamhetsplanering. Dessa har huvudansvaret för att driva den löpande 
kommunikationen inom sina områden. 
 

11.1. Kommunikationsplan 

Planen beskriver hur vi ska lägga upp vår kommunikation för att lyckas med 
genomförandet av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet i 
Västra Götaland. Vid val av målgrupper, budskap kanaler och aktiviteter tar vi 
avstamp i de förhållanden och prioriteringar som råder på den regionala nivån.  
För 2019 planerar Länsstyrelsen informationsträffar med vissa målgrupper, till 
exempel stödsökande inom kommersiell service och bredbandsföreningar. Skriva 
artiklar med goda exempel från olika investeringar som fått stöd. 
Pressmeddelande om när vi beslutat större stödinsatser. Ha en uppdaterad webb 
där det också finns information om vad man inte får stöd till. 
 
Strategi 
Vår övergripande kommunikationsstrategi består av tre delar (se bild nedan): 

• Basinformation om programmen, investeringsverktygen och information 
om ansökningsprocessen. Viktigt att informationen är pedagogisk och 
tydlig.  
 

• Attitydpåverkande kommunikation för att fånga in nya målgrupper, 
berätta för människor i Västra Götaland hur deras skattepengar skapar 
miljö- och samhällsnytta genom de två programmen, lyfta strategiskt 
viktiga frågor som animalieproduktion, livsmedelsproduktion i länet, ett 
hållbart fiske- och vattenbruk m.m., påverka opinionsbildare och 
beslutsfattare. Den attitydpåverkande kommunikationen har en bredare 
målgrupp än de som kan använda investeringsverktygen inom 
programmen och bidrar till att stärka förtroendet för Länsstyrelsen och vårt 
uppdrag för det hållbara samhället.  
 

• Nyheter och aktualiteter där vi ska lyfta egna nyheter, dela andras 
information och arbeta med omvärldsbevakning. 
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Övergripande strategi med kommunikationen 

 
Fem viktiga ställningstaganden 

• Vi kommunicerar målen så att de blir tydliga för dem som söker/kan tänkas 
söka (våra utvecklingspartners) 

o Vi arbetar utifrån devisen ”erbjudande med motprestation”, det vill 
säga att en förutsättning för att vi ska investera i en idé/projekt är att 
satsningen bidrar till att skapa miljö- och/eller samhällsnytta och inte 
bara egennytta för den som söker stöd 

o Vi ger tydlig återkoppling till dem som inte får tillgång till 
investeringsverktygen så att de förstår skälen till varför de får avslag på 
sin ansökan 
 

• Vi berättar löpande om resultat som uppnås genom de satsningar vi gör 
tillsammans med våra utvecklingspartners för att skapa stolthet hos dem som 
bidragit och för att få nya grupper att se möjligheterna i programmen 
 

• Vi visar hur programmen bidrar till en hållbar samhällsutveckling, till exempel 
genom att lyfta perspektivet stad-land och producent-konsument 
 

• Vi samordnar kommunikationsinsatser och budskap, såväl internt som externt, 
för att undvika motstridiga budskap och dubbelarbete samt uppnå 
synergieffekter och korsbefrukta varandra från olika perspektiv/verksamheter  
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• Vi är proaktiva – rätt information, i rätt tid till rätt grupp Vi utgår från våra 
målgruppers drivkrafter och behov – vi har ett utifrån och in-perspektiv i all 
kommunikation 

 
Jämställd kommunikation 
Vår kommunikation ska rikta sig till både kvinnor och män i olika åldrar. Målet är 
att programmens pengar ska användas av lika många kvinnor som 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. 
 
Landsbygd – som begrepp 
När vi använder oss av begreppet Landsbygd i vår kommunikation menar vi mer 
eller mindre tätbefolkade områden utanför våra större städer i länet. Vi inkluderar 
glesbygd, öar och skärgård i såväl havet som Vänern och Vättern, likväl som 
stadsnära landsbygd. 
Våra två program syftar till åtgärder såväl på landsbygden som i våra städer. Till 
exempel är Göteborg en central ort för genomförandet av havs – och 
fiskeriprogrammet. Detta måste vi ta hänsyn till i vår kommunikation. 

 
11.1.1. Kommunikationsmål 

Kommunikationen ska bidra till att  
• Lyfta fram möjligheterna i programmen för nuvarande och nya utvecklingspartners  
• Tydliggöra investeringsverktygen – ”våra erbjudanden” – och vilka mål den som 

tar del av pengarna ska bidra till  
• Förenkla ansökningsprocessen 
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• Visa intressenter och allmänhet hur pengarna i programmen bidrar till att skapa 
miljönytta och utveckling i länet 

• Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och samordning internt på Länsstyrelsen 
och med externa samarbetsparter  

• Synliggöra programmen för såväl kvinnor som män 
• Stärka Länsstyrelsens varumärke och förtroende för vår myndighet 

 

 
Bilden illustrerar kommunikationens roll i genomförandet av programmen. 

 
11.1.2. Målgrupper och prioriterade målgrupper 

Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är kvinnor och män som är 
lantbrukare, landsbygdsföretagare och livsmedelsförädlare, samt andra aktörer på 
landsbygden till exempel bredbandsföreningar och småskaliga energiproducenter. 
Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är kvinnor och män som är 
yrkesfiskare, vattenbruksföretagare, livsmedelsförädlare företrädare för 
beredningsindustrin samt andra aktörer med koppling till hav, sjö och fiske till exempel 
hamnföreningar och fisketurismföretag.  
 
Utöver de huvudsakliga målgrupperna har vi identifierat målgrupper i fem 
huvudkategorier: utvecklingspartners, vidareförmedlare, samarbetspartners, allmänhet 
och interna målgrupper. 
  
Utvecklingspartners 
Våra utvecklingspartners är kvinnor och män/företag/organisationer som tillsammans 
med Länsstyrelsen bidrar till att utveckla länet. Genom landsbygdsprogrammet och 
havs- och fiskeriprogrammet kan vi investera i deras idéer/insatser/engagemang när vi 
ser att dessa ligger i linje med målen i programmen och skapar miljö- och 
samhällsnytta. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet bidrar i termer 
av medfinansiering, kunskap och överblick. Våra utvecklingspartners bidrar genom 
självfinansiering, handlingskraft och kunskap.  
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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. 
  

 

Olika drivkrafter hos våra utvecklingspartners: 

För att tydliggöra att det finns olika drivkrafter hos våra utvecklingspartners 
kan vi i kommunikationsarbetet dela in dem två underkategorier: 
utvecklingssugna och upprätthållare. Det är syftet och karaktären bakom 
deras insats/idé/engagemang som avgör vilken grupp 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 utvecklingspartners 
Definition: Avser alla de som vill investera sin utvecklingskraft på 
landsbygden och/eller i skärgården. Det inkluderar entreprenörer inom 
olika slags branscher, sociala initiativ, idédrivet utvecklingsarbete, 
verksamma inom energiområdet, intressenter som vi vill utveckla 
infrastruktur/bredband, företagare inom trädgårds- och fiskerinäringen. 

  

Attityd: Målgruppen bör ses som utvecklingspartners i arbetet med att 
utveckla landsbygd och skärgård. Är ofta initiativrika och har handlingskraft 
och integritet i sin idéprocess. Agerar mer på en entreprenöriell logik än 
bidragstänk och rättighetsprinciper. Har stor variation när det gäller 
bakgrund, kön, etnicitet, ålder och annan demografi. Ambitionen är att 
bortse från demografi och bidra till att sudda ut traditionella (och 
stigmatiserande) grupperingar.  

 

Relation: Handlar mycket om att skapa relationer med nya bekantskaper. 
Kommunikationen måste andas nyfikenhet och attrahera människor med 
handlingskraft som vill utvecklas eller bidra till utveckling. Vi måste bygga 
förtroende och tillit genom att sprida kunskap och uppmana till kreativt 
mod.  

 
Upprätthållande utvecklingspartners 

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 skärgården. Till exempel genom 
miljövårdande insatser eller genom att tillhandahålla råvaror från jord, skog, 
hav och sjö.  Målgruppen är van att ratta EU-bidrag.  
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Attityd: Viktigt att signalera att upprätthållarna gör en betydelsefull insats 
för landsbygden och skärgården. Upprätthållarna säkerställer att det finns 
en ”råvara” i länet vilket är en av grundförutsättningarna för utveckling. För 
att lyckas signalera detta måste vi konsekvent sätta in och kommunicera 
målgruppens aktiviteter/engagemang i ett större sammanhang och sätta 
ord på vilken roll de spelar för länet.  

 

Relation: Målgruppen har redan upparbetade kanaler och relationer med 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och med 
Länsstyrelsen. De hittar själva kontakten och relationen är känd – 
kommunikationen handlar snarare om att stärka banden, fördjupa 
förtroenden och utbyta kunskaper som främjar en respektfull och ömsesidig 
relation. 

 

 
 
Våra mest prioriterade utvecklingspartners 
Under programperioden kommer vi att rikta särskilda kommunikationsinsatser till ett 
antal prioriterade utvecklingspartners (se tabellen). Insatser till de prioriterade 
grupperna kan variera under programperioden och är bland annat knutet till de 
prioriteringar som är gjorda inom den regionala handlingsplanen.  
 
Jämställdhet och integration, samverkan mellan stad och land och unga kvinnor och 
mäns möjligheter är viktiga perspektiv när vi gjort våra prioriteringar. 

 
 

Prioriterade utvecklingspartners Grund för prioritering 
Unga kvinnor och män som är 
lantbrukare och fiskare och 
under 40 år. 

Behov av generationsväxling och 
återväxt inom lantbruket och 
fiskenäringen. 

Kvinnor och män som är 
animalieproducenter, framför 
allt inom nöt-, gris och 
mjölkproduktion. 

Behov av livsmedelsförsörjning och 
närproducerat.  Jobbtillfällen på 
landsbygden – branschen genererar jobb i 
hela kedjan. Bidrar till biologisk 
mångfald.   

Utlandsfödda kvinnor och män 
med kompetens inom gröna 
näringen. 

Behov av generationsväxling och 
återväxt inom lantbruket och 
vattenbruket. Bidra till ökad mångfald 
och integration i samhället.  

Kvinnor och män med 
yrkesmässiga trädgårdsföretag. 

Behov av livsmedelsförsörjning och 
närproducerat. Jobbtillfällen på 
landsbygden – branschen genererar jobb i 
hela kedjan. Bidrar till biologisk 
mångfald. 
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Små- och medelstora 
livsmedelsproducenter/-
förädlare. 

Behov av livsmedelsförsörjning och 
närproducerat. Jobbtillfällen på 
landsbygden – branschen genererar jobb i 
hela kedjan. Stark koppling mellan 
programmen. 

Småskaliga energiproducenter.  Främja förnybar energi. Affärsutveckling 
för lantbruksföretagare.  

Bredbandsföreningar. Regeringens bredbandsstrategi.   
Fritids- och idrottsföreningar. Bidrar till utbud av aktiviteter för 

nuvarande och blivande landsbygdsbor – 
ökar livskvaliteten på landsbygden och i 
skärgården.  

Kommuner.  Är viktiga aktörer för 
landsbygdsutveckling. Fungerar som 
vidarföremedlare till företagare och 
intresseföreningar. 

Kvinnor och män som driver 
vattenbruk. 

Potential att utveckla hållbart vattenbruk 
och bidra med produkter för nya 
marknader.  
Odling av musslor och ostron ger 
miljövinster.  

Kvinnor och män som är 
yrkesfiskare. 

Stödja det yrkesmässiga fisket i länet. 

Fisketurismföretag. 

 

 

Affärsutveckling för fiskare och andra 
företagare längs kusten och Vänern. Stark 
koppling mellan landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeriprogrammet. 

 
Vidareförmedlare 
Vidarföremedlarna kan hjälpa oss att nå nuvarande och nya utvecklingspartners 
med information om programmen. De kan också bidra till att sprida resultat som 
uppnås, både till utvecklingspartners och till en bredare allmänhet.  
Vårt fokus är att nå vidareförmedlare i länet. Det kan vara kommuner och 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, bransch- och intresseorganisationer 
på regional och lokal nivå och andra aktörer/sammanslutningar med koppling till 
landsbygden och vatten- och fiskefrågor. Myndigheter och organisationer på 
nationell nivå är inte våra primära vidareförmedlare. Vi räknar med att 
Jordbruksverket tar ansvar för kommunikationen med den nationella nivån.  
Det är särskilt viktigt att bygga relationer med vidareförmedlare som kan hjälpa 
oss att nå våra prioriterade grupper. 
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Samarbetspartners  
Myndigheter med ansvar för genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet och närliggande fonder är våra samarbetspartners. Det är även 
organisationer med betydelse för utvecklingen på landsbygden och vid kusterna. 
Tillsammans ska vi sprida kunskap om arbetssätt och de resultat och effekter vi 
uppnår med landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet i Västra 
Götalands län.  
Så långt det är möjligt ska vi dra nytta av varandras kanaler och nätverk, 
samordna budskap och ibland även kommunikationsaktiviteter för att nå våra 
utvecklingspartners med information om möjligheterna i programmen.  
 
Allmänheten 
I vår kommunikation vill vi även nå ut till boende, möjliga inflyttare, besökare, 
skattebetalare och konsumenter i Västra Götalands län.  
Allmänheten når vi i första hand genom riktade kommunikationsinsatser till: 

• Journalister vid relevanta medier i länet 

• Beslutsfattare på regional och lokal nivå 

• Opinionsbildare på regional och lokal nivå 
 

Interna målgrupper 
En aktiv internkommunikation behövs för att skapa delaktighet, undvika 
motstridiga budskap och få större spridning och effekt av de externa 
kommunikationsinsatserna.  Av den anledningen bör vi alltid planera 
kommunikationen utifrån Länsstyrelsens hela verksamhet. Det vill säga 
tillsammans med medarbetare och chefer som arbetar direkt med 
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, samt med medarbetare 
och chefer som arbetar på andra avdelningar med mål som ligger nära 
programmen.  

 
11.1.3. Budskap 

Detta är vårt huvudbudskap: 
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet investerar i 
människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön i 
Västra Götaland. 
 
Detta är våra argument/delbudskap: 

• I Sverige finns ett nationellt landsbygdsprogram och ett havs- och fiskeriprogram som skapar 
förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.  
 
Programmen är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. 
EU har enats kring en gemensam tillväxtstrategi ”Europa 2020” som leder mot visionen ”en 
smart och hållbar ekonomi för alla”. 
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• Programmen investerar i människor och idéer som bidrar till att utveckla länet, upprätthålla 

matproduktionen och förbättra och vårda miljön. 

 Vi vill sudda ut gränserna mellan land och stad och se en hållbar utveckling av hela 
Västra Götaland. Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, 
arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget.  

 
• Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet finansieras av EU och Sverige – 

motivet till denna stora miljardsatsning är övertygelsen om att kunskap och engagemang är 
nyckeln till en stark utveckling på landsbygden.  
 
Vi strävar efter att både upprätthålla och bejaka förutsättningarna som formar vår framtid. 
 

• Länsstyrelsens roll är att se till att programmen gör så stor nytta som möjligt i Västra 
Götaland län. 

 
Regionala prioriteringar inom tre huvudteman 
I Västra Götaland har vi organiserat genomförandet av programmen utifrån tre 
huvudteman: utveckling, mat och miljö 
Budskap för respektive tema: 

 
Mat 
Vi investerar i matproduktionen i länet för att: 

• Stärka animalieproduktion som bidrar till öppna landskap i länet 
• Stärka den yrkesmässiga trädgårdsodlingen i länet 
• Stödja och utveckla den västsvenska livsmedelskedjan för mat och dryck   
• Stödja och utveckla vattenbruksnäringen i länet 
• Stärka det småskaliga yrkesfisket i länet 
• Stödja den småskaliga förädlingen av fisk- och vattenbruksprodukter 
• Stödja miljö- och hållbarhetscertifiering av fisk- och vattenbruksprodukter 

 
Miljö 
Vi investerar i miljön i länet för att uppnå miljömålen:  

• Ett rikt odlingslandskap – öka den biologiska mångfalden av växter och djur 
• Ingen övergödning – minska övergödning i sjöar, vattendrag och hav 
• En giftfri miljö – minska den skadliga påverkan av gifter i naturen  
• Begränsad klimatpåverkan – minska fiskets och jordbrukets påverkan på klimatet och 

utveckla klimatsmarta lösningar  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 

 
Utveckling 
Vi investerar i utveckling av länet för att: 

• Stödja hållbara och konkurrenskraftiga företag på landsbygden och i skärgården 
• Utveckla klimatsmarta lösningar och stödja energiomställning inom programmens 

målområden 
• Stödja service på landsbygden med fokus på servicepunkter 
• Bidra till god tillgång till bredband på landsbygden 
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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). 
Se även jämställd kommunikation i inledningen av kapitlet. 

 
Grafisk profil 
Logotyper 
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.  
 

  
 

 
Den vänstra loggan används på informationsmaterial om havs- och 
fiskeriprogrammet. Den högra används på material om landsbygdsprogrammet. 
Båda loggorna ska vara med på informationsmaterial som täcker båda 
programmen. 
 
Illustrationer och bilder 
Länsstyrelsen har tagit fram illustrationer som ska användas i kommunikationen 
av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Illustrationerna 
bidrar till att skapa en sammanhållen grafisk identitet för programmen. Vid 
publicering ska vi ange Illustratör: Rebecca Elfast 

 
 
Övergripande symbolbild för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 
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Sex temabilder 

   
Tema utveckling 

 
Tema mat 

 
Tema miljö 
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Tema hav och fiske 

 
Tema stad och land 

 
Tema mångfald och generationsväxling 
 
Pictogram 
Vi har också tagit fram flera pictogram som används som symboler för de olika 
utvecklingsområdena och investeringsverktygen.  
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Foton 
Foton som används i vår kommunikation ska gärna visa människor och inte bara 
djur och natur. Fotona ska förmedla att landsbygden och skärgården 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. Den ”moderna” landsbygden/skärgården ska 
stå i fokus.  
Se även jämställd kommunikation i inledningen av kapitlet. 

 
11.1.4. Kanaler för kommunikation 

Valet av kanaler styrs av vilken målgrupp vi vänder oss till, vilka budskap vi vill 
förmedla och vad vi vill uppnå. Vi ska se till att kanalerna samverkar för bästa 
effekt.  
Länsstyrelsens webbplats är samlingsplatsen för regional information om 
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.  Den som besöker våra 
webbsidor ska få en övergripande bild av programmen samt länsspecifik 
information. Vi ska undvika att dubbelpublicera information som redan finns hos 
exempelvis Jordbruksverket, istället länkar vi vidare.  
Vi drar in besökare till vår webbplats via andra kommunikationskanaler, till 
exempel sociala medier, medieaktiviteter och möten. Vi arbetar också med 
sökoptimering så att våra webbsidor hamnar högt upp i sökmotorernas träfflistor. 
För komplexa frågor är muntlig kommunikation oftast bästa vägen. Dialog ger 
större möjlighet att förstå målgruppens behov och reda ut frågor. Personliga 
möten är tidskrävande, men viktiga när fokus är att vårda och utveckla relationer.  



 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

199 
 

Innan vi startar nya kanaler ska vi alltid överväga om det redan finns etablerade 
kanaler, egnas och andras, som vi kan använda. 
Se även jämställd kommunikation i inledningen av kapitlet. 
 
Huvudkanaler till utvecklingspartners, vidarförmedlare och 
samarbetspartners 
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.  
Här listar vi de huvudsakliga kanaler vi använder för att kommunicera med 
utvecklingspartners, vidareförmedlare och samarbetspartners under 
programperioden: 
 

• Länsstyrelsens webbplats 
• Vidareförmedlares och samarbetspartners webbplatser  
• Länsstyrelsens tidningar och nyhetsbrev – främst Jordbiten och Länsfokus 
• Tidningar och nyhetsbrev som ges ut av vidareförmedlare/samarbetspartners 
• Egna utskick, exempelvis inför SAM-perioden 
• Massmedia – pressmeddelanden, webbnyheter, debattartiklar och direktkontakter med 

journalister. Fokus är medier i länet och medier som vänder sig till våra prioriterade 
målgrupper  

• Sociala medier – i första läget via Länsstyrelsens övergripande Facebook- och 
Twitterkonton samt Facebooksidan om bredband  

• Informationsmöten och uppsökande verksamhet – främst för att nå prioriterade 
målgrupper 

• Vardagliga kontakter via telefon och kontroll- och tillsynsbesök 
• Kurser, seminarier och temadagar som Länsstyrelsen arrangerar – dessa forum kan 

vara tillfällen att nå nya målgrupper 
• Relevanta mässor, konferenser och liknande mötesplatser  
• Tryckt material – vid behov och för utvalda grupper   
• Webbportalen Information om Sverige 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx 
 

Huvudkanaler till allmänheten 
• Massmedia – pressmeddelanden, webbnyheter, debattartiklar och direktkontakter med 

journalister. Fokus är medier i länet och medier som vänder sig till utvalda grupper av 
allmänheten, exempelvis utlandsfödda, eller bevakar ett särskilt sakområde, 
exempelvis konsumentfrågor och miljöfrågor  

• Sociala medier – i första läget via Länsstyrelsens övergripande Facebook- och 
Twitterkonton  

• Deltagande på mässor och festivaler 
• Dialogmöten 
• Medverka i informationskampanjer som Jordbruksverket eller andra samarbetspartners 

genomför 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx
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• Webbportalen Information om Sverige 
https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx 

 
Det är inte troligt att den breda allmänheten söker sig direkt till vår webbplats. 
Men genom sökoptimering kan vi hamna högt vid sökningar på relevanta ämnen 
och därigenom styra besökare till vår webbplats. Vi kan också styra besökare till 
webben genom exempelvis inlägg i sociala medier. 

Huvudkanaler till interna målgrupper 
• Intranätet – höja kunskapen internt om landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet och kopplingen mellan landsbygdsutveckling och hållbar 
samhällsutveckling. Underlätta samverkan över avdelnings- och sakområdesgränser   

• O-runt (månadsbrev från ledningsgruppen, publiceras på intranätet) – aktuell 
information om arbetet med landsbygdsprogrammet  

• Landsbygdsdirektörens månadsbrev 
• Internt nyhetsbrev om landsbygdsprogrammet  
• E-post – vi är sparsamma med breda e-postutskick. De ska enbart gå till dem det berör 
• Interna möten 

o Måndagsmöten på Landsbygdsavdelningen 
o Enhetsmöten och funktionsmöten på landsbygdsavdelningen, 

vattenavdelningen (fiske) och övriga berörda sakavdelningar 
o Tvärsektoriella arbetsgrupper 
o Strategigruppen  
o Ledningsgruppen 

 
11.1.5. Löpande aktivitetsplanering 

Den löpande aktivitetsplaneringen sker halvårsvis och så nära den berörda 
verksamheten som möjligt. Kontaktpersoner för respektive investeringsverktyg 
utses i samband med verksamhetsplanering. Dessa har huvudansvaret för att driva 
den löpande kommunikationen inom sina områden.  
 

11.1.6. Samarbeten 

Det regionala partnerskapet har rollen att bidra med kunskap samt att sprida 
information om programmen i sina respektive organisationer.  
Länsstyrelsens kommunikation ska komplettera Jordbruksverkets övergripande 
kommunikation av programmen.  
 

11.1.7. Uppföljning och utvärdering 

Vi ska regelbundet följa upp resultatet av våra kommunikationsinsatser. Det kan 
vi göra 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, 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx


 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020-01-16 

 

201 
 

• analysera besöksstatistiken på vår webbplats, 

• följa upp och analysera vilket genomslag vi får på våra medieaktiviteter 

• 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. 
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12. Arbete med andra mål och lokal utveckling  
Övergripande dokument för utvecklingsarbetet i Västra Götaland är Västra 
Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020, www.vgregion.se. 
Strategin har antagits av regionfullmäktige och består av 32 prioriterade frågor 
inom ramen för fyra teman och nio områden. Det finns fyra delregionala 
genomförandeplaner (Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen) som 
består av aktiviteter inom bland annat infrastruktur, forskning, klimat och kultur. 
Fyra övergripande mål finns i strategin: 

• En ledande kunskapsregion 

• En region för alla 

• En region där vi tar globalt ansvar 

• En region som syns och engagerar 
 

Exempel på prioriteringar inom Västra Götaland 2020 där synergier 
kan nås med hjälp av landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet.  

• Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 
företag 

• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag  

• Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag 
och organisationer 

• Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som 
främjar hållbarhet 

• Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar 
utveckling i Västra Götaland 

• Göra Västra Götaland till modell för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspel stad/land 

 

 
Genom att olika aktörer arbetar samordnat med de övergripande målen för 
utvecklingen i länet skapar vi förutsättningar för goda resultat. Därför kommer 
hänsyn hela tiden tas till andra regionala utvecklingsarbeten i arbetet med 
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet i länet. 

Miljömål 
Länets regionala prioriteringar kopplar till Länsstyrelsens arbete med de regionala 
miljömålen som är en del i Sveriges miljömålsarbete, www.miljomal.se. 
Exempel: Betande djur på marker med höga värden, minskad förlust av 
växtnäringsämnen och energieffektivisering bidrar till att uppfylla miljömålen; ”Ett rikt 
odlingslandskap”, ”Ingen övergödning” och ”Begränsad klimatpåverkan”. 

http://www.miljomal.se/
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Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av 
växthusgaser. Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och 
näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra 
till att klara klimatmålen och energiomställningen. Den regionala klimat- och 
energistrategin kan ses som en del av miljömålsarbetet. Länsstyrelsen har bland annat 
beslutat om målet att minska utsläpp av växthusgaser. ”Till år 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser i Västra Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för 
handel med utsläppsrätter, minska med 25 procent jämfört med 1990”. 
 
Vidare finns länets bidrag till den nationella färdplanen 2050 för att nå klimatvisionen; 
att Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser 2050, 
www.naturvardsverket.se/fardplan2050. Regionalt energi- och klimatstrategiskt arbete; 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/Pages/default.aspx 
 
Jämställt Västra Götaland 
Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att bidra till att de nationella 
jämställdhetspolitiska målen uppnås i länet. Det innebär att samordna och stödja 
arbetet med jämställdhetsintegrering, analysera nationella mål i relation till 
regionala förhållanden, fördjupa den regionala samverkan, tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan aktörer och att förstärka arbetet med jämställdhet i det 
regionala tillväxtarbetet. En länsstrategi för jämställdhet finns framtagen för länet 
Jämställd Västra Götaland 2014-2017 
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/838/1/Jamstallt-Vastra-Gotaland-2014-2017.pdf. 
Genomförandet av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är en 
del av det arbetet. 
 

Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål (prop. 2005/06:155): 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. 

• 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. 

• Ekonomisk jämställdhet:  
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 
ut. 

• 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. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet 
till kroppslig integritet 

http://www.naturvardsverket.se/fardplan2050
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/default.aspx
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/838/1/Jamstallt-Vastra-Gotaland-2014-2017.pdf
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Länsstyrelsens vision 
Länsstyrelsen i Västra Götaland verkar för visionen det hållbara samhället. 
Hållbar utveckling ska vara en övergripande och vägledande princip för allt vårt 
utvecklingsarbete. Vi ser till alla tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, 
social och ekonomisk. 

 

12.1. Synergier med fonder och planer som ska bidra till samma mål 

För att skapa synergier mellan fonderna på regional nivå kommer fokusområden 
som gäller för samtliga fonder att väljas ut. Fokusområden hämtas från de 
regionala styrkeområdena. Denna prioritering blir en övergripande inriktning av 
ansökningsomgångar och påverkar respektive fonds prioriteringar utifrån ställda 
urvalskriterier. Bedömning av projekt som ingår i fokusområde och som har 
medfinansiering ska då prioriteras (poängsättas högre) även om konkurrensen 
mellan alla projekt ändå måste kvarstå.  
Som fokusområden kan exempelvis ses: livsmedel och gröna näringar, hållbara 
transporter, life science, hållbar energi, forsknings- och innovationssamarbeten 
(framförallt internationella), resurseffektiva och giftfria produkter/tjänster, samt 
besöksnäringen.  
Nationella utlysningar, oavsett fond, behöver förankras regionalt innan utlysning 
annars finns risk för sortsatt suboptimering och dödviktsprojekt i olika satsningar. 
 
Samverkansgrupp/styrgrupp för arbetet 
Består av ledningsfunktioner från Västra Götalandsregionen (sammankallande i 
egenskap av värdorganisation för Strukturfondspartnerskapet) och Region 
Halland, Tillväxtverket (Gbg), Svenska ESF-rådet (Gbg), Länsstyrelsernas 
landsbygdsenheter i Halland och Västra Götalandsregionen. Sekreterare = 
Sekreteraren i Strukturfonds-partnerskapet. 
Uppdraget är att föreslå en strategisk inriktning till utlysningar för att fonderna 
gemensamt ska förstärka effekterna mot målen för EU2020, de regionala 
utvecklingsstrategierna (RUS) och regionala handlingsplaner och program. Även 
stora strategiska projekt som berör flera fonder ska kunna föreslås. Förslaget till 
utlysning stäms också av och diskuteras med Strukturfonds-
partnerskapet/partnerskapet innan berörd myndighet beslutar om det samma. 
 
Handläggargrupp för arbetet 
Består av operativ chef eller annan ansvarig från Tillväxtverket (Gbg, 
sammankallande), Svenska ESF-rådet (Gbg) samt länsstyrelsernas 
landsbygdsenheter i Halland och Västra Götaland.  
Uppdraget är att samordna hantering och beredning av ärenden. Säkra 
medfinansiering och likabehandling mot gemensamma prioriteringar, intern 
informations- kompetens- och kommunikationsutbyte. Arbeta med 
förenklingsfrågor. 
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Samverkansgruppen UBit. 
I Västra Götaland arbetar vi i samverkansgruppen UBit, "Utveckling av bredband 
och IT-infrastruktur" som drivs genom Regionens Beredningsgrupp för Hållbar 
Utveckling, BHU. De flesta kommuner i Västra Götaland har idag en lokal 
bredbandsstrategi. Samarbete med lokala fiberföreningar behövs för den regionala 
utbyggnaden av bredband då kommunerna eller marknadsaktörer på egen hand 
inte klarar 90 %-målet. Kommunerna kan söka stöd hos Regionen för utbyggnad 
av anslutningspunkter där sedan fiberföreningar bygger sina accessnät.  
Stöd till bredband inom landsbygdsprogrammet är en del i strategin Västra 
Götaland 2020- prioriteringen att ”Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet 
för alla och som främjar hållbarhet”. 
 

12.2. Arbete med lokal utveckling 

Det lokala utvecklingsarbetet drivs dels av den enskilda kommunen och dels via 
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. I Västra Götalands län har åtta 
områden lämnat in sina strategier för bedömning. Strategierna utgår från 
prioriteringarna i VG 2020. LAG-grupperna kommer att ha en plats i 
partnerskapet för landsbygds- samt havs och fiskeriprogrammet. 
Länsstyrelsen kommer också att skapa ett forum för dialog med de LAG-grupper 
som bildas i länet för erfarenhetsutbyte och för att optimera samspelet mellan den 
regionala handlingsplanen och LAG-strategierna. Detta forum ger även goda 
förutsättningar för regional samordning med övriga strukturfonder och med VGR. 
Det finns ett tiotal landsbygdsstrategier i länets kommuner. Sju av strategierna har 
delfinansierats av Länsstyrelsen. Vidare finns avsnitt i den kommunala 
översiktsplaneringen som har bärighet på utveckling av landsbygden. 
Landsbygdsstrategierna har ett mer lokalt perspektiv och kopplar inte alltid till 
VG 2020 även om infrastrukturfrågor inklusive bredband är prioriterade i 
strategierna. 
Länsstyrelsens har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna i länet inte minst 
inom ramen för översiktsplaneringen. Landsbygdsavdelningen samverkar här med 
samhällsavdelningen och kommer även att utveckla sin egen kontaktyta mot 
kommunernas utvecklingsenheter. 
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13. Uppföljning och revidering  
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. Förändringar i urvalskriterierna lämnas till 
övervakningskommittén för yttrande. Jordbruksverket godkänner slutligen den 
reviderade handlingsplanen.  
Uppföljning kommer att ske kontinuerligt och sammanställas årsvis inför 
revisionstillfället. Beslutade projekt kommer kravställas för att regelbundet 
rapportera in nyckeltal och beskriva projektets måluppfyllelse. 
Revideringen sker i dialog med Partnerskapet och övriga regionala 
samarbetspartners men beslutas av styrgruppen för arbetet med 
landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammet. Styrgruppen har pekat 
ut mat, miljö och utveckling som tre teman i genomförandet av programmen. 
Uppföljningen kommer så långt möjligt att paketeras och beskrivas utifrån dessa. 
Resultatet av uppföljningen kommuniceras internt på Länsstyrelsen, i 
Partnerskapet och externt på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

13.1. Uppföljningens syfte 

Uppföljningen syftar till att ge underlag för (1) justeringar i handlingsplanen, (2) 
justeringar av arbetssätt eller prioriteringar utan att behöva ändra i 
handlingsplanen samt (3) skapa en visualisering över vart vi är på väg. 
Uppföljning och revidering är en viktig del i kommunikationen kring programmen 
och ska integreras som en del i den attitydpåverkande kommunikationen (se 
kommunikationsplan). Det är en viktig del i kommunikationen med de som inte 
direkt berörs av programmen men som betalar det via skattsedeln eller som i sina 
handlingar är viktiga för uppfyllandet av programmens mål – ex konsumenter.  
 

13.2. Metod 

Uppföljningen sker genom tre huvudsakliga delar: 
• Mätbara mål och nyckeltal 
• Långsiktig uppföljning mot fastställda nollvärden och önskade målvärden/trender 
• Kvalitativa utvärderingar av specifika insatser och paket av insatser – ex tematiskt, 

åtgärder som syftar till att betesmarker med särskilda värden bibehålls/ökas eller 
åtgärder som tillsammans gynnar en regional livsmedelskedja. 

 
Uppföljningen är ett viktigt verktyg för att kunna uppnå ett jämställt nyttjande av 
programmens pengar. Slutsatser från uppföljningen ligger till grund för justeringar 
i kommunikation, regionala prioriteringar och vid handläggningen. Så långt det är 
möjligt kommer därför könsuppdelad statistik från Jordbruksverket att användas 
vid insamling av data.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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13.2.1. Mätbara mål och nyckeltal  

Framförallt är det delåtgärder inom programmen som följs upp här. Vi avser att 
komplettera de nationella indikatorerna med några regionala nyckeltal. 
Datainsamling sker med hjälp av data från stödsystemen men även från övriga 
data som Länsstyrelsen har tillgång till, via till exempel geodatasamverkan. Vårt 
samarbete med Västra Götalandsregionen möjliggör också att vi får tillgång till 
regional statistik. Vi avser att analysera och visualisera uppföljningen med GIS 
(Geografiska Informationssystem). 
 

13.2.2. Långsiktig uppföljning mot fastställda nollvärden 

Arbetssättet ska utvecklas som ett komplement till mätbara mål och nyckeltal. 
Syftet är att göra statistiken ”mänsklig” och enklare att kommunicera. Metoden 
gör det också möjligt att följa utvecklingen i länet under en längre period än 
programperioden.  
Förslag på sätt att mäta långsiktigt på ett kommunikativt sätt: 

• Uppföljning på företagsnivå (genom till exempel mönstergårdar) 
• Uppföljning på geografiska områden (genom tydligt definierade ytor) 

 
13.2.3. Kvalitativa utvärderingar av specifika insatser 

I många fall hänger åtgärder i olika fokusområden ihop och då är det viktigt att 
helheten utvärderas såväl som de enskilda åtgärderna. Till exempel kan en 
lantbruksföretagare få företagsstöd, rådgivning och/eller kompetensutveckling 
samt göra en miljöinvestering. Det är den totala effekten av dessa åtgärder som är 
viktigt att fånga in.  
 

13.2.4. Koppling till andra mål 

Uppföljning kommer att ske för de specifika åtgärder inom 
landsbygdsprogrammet som Länsstyrelsen hanterar. Men det är också viktigt att 
sätta de direkta åtgärderna i ett större sammanhang för att kunna göra rätt tolkning 
och för att revidera handlingsplanen i syfte att nå målen. Vi avser därför att följa 
trender/förändringar som direkt och indirekt påverkar effekten av länsstyrelsens 
arbete med landsbygdsprogrammet och havs – och fiskeriprogrammen, men som 
inte är en del av dem.  
Vi kommer att koppla på uppföljning från delar av havs- och fiskeprogrammet 
som har landsbygdsutvecklingskopplingar på olika sätt. Exempel är data för 
vattenbruk eller fisketurism.  
Länsstyrelsen ingår i ett fondövergripande samarbete i länet. I den mån det 
kommer att finnas tydliga kopplingar mellan övriga strukturfonder och 
Länsstyrelsens arbete med programmen kommer detta att följas.  
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13.3. Tabell över uppföljning inom tre teman 

 
Exempel för våra tre teman - mat, miljö och utveckling 

MAT 
 

MILJÖ 
 

UTVECKLING 

Programspecifika mätbara 
mål och nyckeltal 
 

Programspecifika mätbara 
mål och nyckeltal 
 

Programspecifika mätbara 
mål och nyckeltal 
 

Beslutade stöd – 
inriktning(fokusområde), 
summor, geografi (var i länet) 
 

Beslutade stöd – 
inriktning(fokusområde), summor, 
geografi (var i länet) 
 

Beslutade stöd – 
inriktning(fokusområde), summor, 
geografi (var i länet) 
 

Kompetensutveckling och 
rådgivning 
 

Kompetensutveckling och 
rådgivning 
 

Kompetensutveckling och 
rådgivning 
 
 

 Utvärdering av övrig Lst-
verksamhet 
 

Utvärdering av övrig Lst-
verksamhet 
 

Utvärdering av övrig Lst-verksamhet 
 

Fördelning kvinnor/män 
 

Fördelning kvinnor/män 
 

Fördelning kvinnor/män 
 

Långsiktig uppföljning 
 

Långsiktig uppföljning Långsiktig uppföljning 

Mönstergård Mönstergård Mönstergård 
Kopplingar till andra 
mål/trender 
 

Kopplingar till andra 
mål/trender 
 

Kopplingar till andra 
mål/trender 
 

Antal djur Antal betande djur Socialfonden och Tillväxtverket 
Slakteristatistik 
Konsumenttrender 
Sverige/EU/Världen 
 

Miljöövervakning  
Miljömål  
Sverige/EU/Världen 
 
 

Flyttdynamik 
Statistik över servicetillgång 
Sverige/EU/Världen 
 

Pågående regionala projekt Pågående regionala projekt Pågående regionala projekt 
 

13.4. Länk till Länsstyrelsens webbplats 

Handlingsplanen läggs ut på Länsstyrelsens webbplats: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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14. Bilagor 
14.1. Bilaga 1: SWOT-analys och identifiering av regionala behov  

Bilaga 1 (SWOT-analyser för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet) bifogas som fristående dokument. 

 
Kort sammanfattning: 

 
Insatser och avvägningar som stärker jämställdhet och integration, samverkan 
mellan stad och land och unga kvinnor och mäns möjligheter grundar sig i de 
SWOT- analyser (bilaga 1) som formulerades för länet 2013. Hör redogörs 
relevanta slutsatser från den analysen. 
 

• Utveckla lokala marknader och utbytet land och stad 

• Möjliggöra för en generationsväxling inom de areella näringarna 

• Stärka kvinnors, ungas och utrikesfödda kvinnor och mäns 
möjligheter på landsbygden 

 
 
 
 
Vi investerar i matproduktionen i länet för att: 
 

 
• Stärka animalieproduktion som bidrar till öppna landskap i länet 
• Stärka den yrkesmässiga trädgårdsodlingen i länet 
• Stödja och utveckla den västsvenska livsmedelskedjan för mat och dryck 

 
Tydliga kopplingar görs till havs – och fiskeriprogrammet genom att: 

• Stödja och utveckla vattenbruksnäringen i länet 
• Stärka det småskaliga yrkesfisket i länet 
• Stödja den småskaliga förädlingen av fisk- och vattenbruksprodukter 
• Stödja miljö- och hållbarhetscertifiering av fisk- och vattenbruksprodukter 

 
 
Våra regionala prioriteringar grundar sig i de SWOT- analyser (bilaga 1) som 
formulerades för länet 2013. Hör redogörs relevanta slutsatser från den analysen. 
 
Länet bör: 

• Stärka animalieproduktionen 

• Stärka den yrkesmässiga trädgårdsnäringen 
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• Stödja gröna innovationer och nya sätt att organisera företag och 
ideellt arbete på 

 
 
 
Vi investerar i miljön i länet för att uppnå miljömålen:  
 
 

• Ett rikt odlingslandskap – öka den biologiska mångfalden och stärka 
kulturvärden i landskapet 

• Ingen övergödning – minska övergödning i sjöar, vattendrag och hav 
• En giftfri miljö – minska den skadliga påverkan av gifter i naturen  
• Begränsad klimatpåverkan – minska fiskets och jordbrukets påverkan på 

klimatet och utveckla klimatsmarta lösningar  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 

 
 
Våra regionala prioriteringar grundar sig i de SWOT- analyser (bilaga 1) som 
formulerades för länet 2013. Hör redogörs för temat relevanta slutsatser från den 
analysen. 
 
Länet bör: 

• Bevara biologisk mångfald och utveckla grön infrastruktur 

• Stödja energiproduktion på landsbygden 

• Stödja insatser för att minska läckage av näringsämnen 

• Stödja insatser för att minimera användningen och spridningen av 
växtskyddsmedel inom jord – och skogsbruk 

 
 
 
Vi investerar i utveckling av länet för att: 
 
 
 

• Stödja hållbara och konkurrenskraftiga företag på landsbygden och i 
skärgården 

• Utveckla klimatsmarta lösningar och stödja energiomställning inom 
programmens målområden 

• Stödja service på landsbygden med fokus på servicepunkter 
• Bidra till god tillgång till bredband på landsbygden 
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Våra regionala prioriteringar grundar sig i de SWOT- analyser (bilaga 1) som 
formulerades för länet 2013. Här redogörs för temat relevanta slutsatser från den 
analysen. 
 
Länet bör: 

• Skapa kontinuitet för stödjande åtgärder, kompetensutveckling och 
samarbetsformer 

• Stärka infrastrukturen på landsbygden 

• Förbättra servicen på landsbygden 

• Utveckla landsbygdens attraktivitet 
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14.2. Bilaga 2: Budget och mål  

Uppdateras med tabell inom kort. 
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14.3. Bilaga 3. Miljö 
Dokumentet är till hjälp för att göra bedömningar inom området miljö för 4.1/2a samt 7.4/6b. 
 
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 

• N-sensor  
• 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  

• Rening av frånluft  
Giftfri miljö Minskad risk för utsläpp av 

skadliga ämnen till mark, 
luft och vatten. Minskad 

• Tunnelodling  
• System för cirkulerande vatten och 

rening i växthus  
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risk för hälsa och miljö vid 
användning av 
växtskyddsmedel   

• 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  

• N-sensor  
• 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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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/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-
kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/ 

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 
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. 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1e1Vzk-0003Xv-4a&i=57e1b682&c=n3JRQ0wL5xhBHKXQD5PFlbD-KdqfW3mgph0EhFBs_L6TNG1_NHCPfIJXRP_7kQScx98Lb-zNMike61aXS0iByKNyspwhFjX6SbohSq65eaZOv39hCqlLmq8FjnlMQ-rRosrfHxbSxiMjdjC8BbS0WrzO-K63AoAHiyp7CHvapqwBuQ1U8VHZqs3FQAZu5ZmjlpTJtlZtW1JRclVkbFGVWw95meB886evTCbchk-un2YbVNCZCYZhMDMs2aJ0dOgJarmPC7nrNbhZ7P_1po9mQ1M_buIeA4I_Qa9pz0GXXpX5IVVIWRsnL4S5kxIeGabXkVAC9lLlhmBKsf2uvn9prhsDEoqEOzR4PQkdWyPaCyrGU-60qlqjm1tHurx49VBD
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1e1Vzk-0003Xv-4a&i=57e1b682&c=n3JRQ0wL5xhBHKXQD5PFlbD-KdqfW3mgph0EhFBs_L6TNG1_NHCPfIJXRP_7kQScx98Lb-zNMike61aXS0iByKNyspwhFjX6SbohSq65eaZOv39hCqlLmq8FjnlMQ-rRosrfHxbSxiMjdjC8BbS0WrzO-K63AoAHiyp7CHvapqwBuQ1U8VHZqs3FQAZu5ZmjlpTJtlZtW1JRclVkbFGVWw95meB886evTCbchk-un2YbVNCZCYZhMDMs2aJ0dOgJarmPC7nrNbhZ7P_1po9mQ1M_buIeA4I_Qa9pz0GXXpX5IVVIWRsnL4S5kxIeGabXkVAC9lLlhmBKsf2uvn9prhsDEoqEOzR4PQkdWyPaCyrGU-60qlqjm1tHurx49VBD
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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/ 
  

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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14.4. Bilaga 4. Stödprocent bredband 

Beräkningen av stödprocent har skett enligt en beräkningsordning som fastställts av 
Jordbruksverket.  

 

 
 

 
Beräkningen har skett med följande kommentarer: 
 

 
 

 

Underlag till fastställd stödandel (stödprocent) Län: 2014-08-19

Registrering görs i blå rutor, övriga rutor är låsta. 

På flik "Kommentarer och motivering" skrivs en kommentar (förklaring) till varje delfråga enligt hänvisningarna 1.1, 1.2  osv samt en sammanfattande motivering till slutligt vald stödprocent.
I kolumn E får ojämna procental användas t ex 63%. Det är bara den slutligt valda stödprocenten som ska vara ett helt tiotal. 

1a. Markförhållanden Antal ha Andel (%) Grund för bedömning Vald % Hänvisning till kommentar Viktad %

Andel skog (inklusive berg, myrar, mossar och liknande svåra marker).

1 540 823 50%
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 1.1 25

Andel åkermark 

470 315 15%
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 1.2 8

Andel vatten (inkluderar större vattendrag och sjöar)

1 053 800 34%
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 %

70 1.3 24

Summa
3 064 938 Sammanlagd, viktad % 57

Andel (%)

Andel betesmark av total jordbruksmark (ange % i blå ruta)
_ 11,70%

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 1.4 40

2. Nätets storlek Antal kommuner Andel (%) Grund för bedömning Vald % Hänvisning till kommentar 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 2.1 0

Andel av länets kommuner där det bor 5 - 15 personer per km2
4 8%

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 %

60 2.2 5

Andel av länets kommuner där det bor > 15 personer per km2
45 92%

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 2.3 46

Summa
49 Sammanlagd, viktad % 51

3. Sammanvägning

1. Markförhållanden 57 Hänvisning till kommentar

Betesmark 40

2. Nätets storlek 51 Länets stödandel avrundat till närmaste hela tiotal: 3.3

Sammanvägd procent (medel) 36

Motiveringar stödandel

Län: 0

Registrering görs i blå rutor, övriga rutor är låsta. 

Stödandel

Nr Motivering
1.1 Då det är mkt skog i VG län anses den högre procentsatsen gynna flest sökande, det är dyrare att bygga fibernät i skog än i åkermark.
1.2 Lade stödprocenten i den lägre skalan eftersom det är relativt billigt att bygga i åkermark och det är inte så stor andel åkermark.

1.3
Vi har många mindre vattendrag där fibern skjuts under vilket innebär en mindre fördyring för projekten därav inte den lägsta 
stödprocenten.

1.4 Betesmarken går i VG län inte alltid att plöja för fiber, kan bli fördyring med grävning, därav inte den lägsta stödprocenten.
2.1 Inga aktuella kommuner
2.2 Högsta stödprocenten då ett mindre antal boende får högre totalkostnad.
2.3 För att nå målen med 90 % till 2020 tar vi högsta stödprocenten då det är flest boende i småkommuner i VG län.

Sammanfattande kommentar för slutligt vald stödprocent

3.3

Tidigare programperiod har den sammanlagda stödprocenten varit ca 30 % i VG län och det har varit en bra balans mellan tillräckligt 
mycket för att skapa ett attraktivt stöd för de regioner där inga marknadsaktörer vill bygga ut, samtidigt är det tillräckligt lågt för att räcka 
till så många som möjligt. 
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