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Sammanfattning
Gotland är ett utpräglat landsbygdslän. Närmare 60 procent av befolkningen
bor utanför önsenda större tätort, staden Visby. Lantbruket och
besöksnäringen är de största näringarna, med stark koppling till varandra.
Besöksnäringen är framför allt en säsongsnäring, vilket präglar
arbetsmarknaden med stort utbud av arbetstillfällen under del av året.
Näringslivet i övrigt är diversifierat. De större industrierna är få, till exempel
Cementa på nordöstra Gotland.
Ett livskraftigt lantbruk med betande djur som håller landskapet öppet är en
förutsättning föratt andra näringar ska kunna utvecklas. Turister tilltalas av
det säregna landskapet, många hantverkare och andra småföretag påverkas
starkt av omfattningen av lantbruksnäringen.
Generationsskiften behöver uppmuntras i de flesta näringsgrenar, bland
annat genom startstöd till unga lantbrukare. Många lantbruksföretag
behöver investera för att bli mer konkurrenskraftiga, i såväl byggnader som
i energieffektivisering och i nya tekniker, metoder och samarbeten.
Utvecklingen kring förnybar energi är en möjlighet för lantbruketatt
utvecklas, med bidrag till energimålen i länet.
Det finns stor efterfrågan på livsmedel från Gotland. Matupplevelser och
livsmedel har en viktig roll i varumärkesbyggandet och bilden av Gotland.
Här vill vi i länet jobba för ökad förädlingsgrad och fortsatt kvalitetsarbete.
Den lokala marknaden är i synnerhet Stockholm och Mälardalen, men andra
marknader behöver bearbetas parallellt. Den regionala Mat- och
livsmedelsstrategin 2016-2025 talar om vilka strategiska vägval och
utvecklingsområden som vi i bred samverkan behöver jobba med. I Region
Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 pekades mat- och
livsmedelsnäringarna samt besöksnäringen ut som styrkeområden. De finns
nu med i Gotlands Regionala Utvecklingsstrategi, RUS, vilket är en
ytterligare grund för prioriteringar.
Landsbygdsprogrammet innehåller flera möjligheter att stödja ett livskraftigt
gotländskt lantbruk och en levande landsbygd. Stöd kan ges till investeringar
som ökar konkurrenskraften i lantbruket, till investeringar i gödselbaserade
biogasanläggningar och tillinvesteringar i företag som vill skapa ökad
sysselsättning på landsbygden. Allt detta ligger i linje med de mål som finns
inom EU för smart och hållbar tillväxt för alla.
Gotlands ö-läge har av naturliga skäl skapat grogrund för många givande
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samarbeten, menfler behövs. Samarbeten inom näringslivet kan skapa ny
sysselsättning och nya företag.
Samarbeten kring boendemiljön kan skapa goda förutsättningar för att det
fortsatt ska lysa ihusen på vintern.
Under programperioden finns det ett regionalt
strukturfondskoordingeringspartnerskap därmål och möjligheter i såväl
jordbruksfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionalfonden
diskuteras och bevakas. Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland
ansvarar för partnerskapet. Gotland ingår för regionalfond och socialfond i
NUTS 2-området Småland och öarna. På lokal nivå verkar Leader Gute,
vars utvecklingsstrategi omfattar alla fyra fonderna. Koordinering mellan
handlingsplanen och Leader Gutes strategi har gjorts redan på skrivarstadiet
och kommer att fortgå genombrobyggande mellan det regionala och det
lokala partnerskapet. Såväl Länsstyrelsen iGotlands län som Region
Gotland är representerade i LAG.
Vissa av åtgärderna i landsbygdsprogrammet regionalt, var redan vid
ingången av 2017, fulltecknade, fler åtgärder har fulltecknats sedan dess.
Genom programändringar har medel tillförts i vissa åtgärder. För vissa
åtgärder är det möjligt attgöra avrop från nationella potter. Aktuell status
vid ingången av 2022 beskrivs under respektive åtgärd.
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1. Syftet 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 havsoch 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 senaste godkända handlingsplan ligga till grund
förbeslutet.

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
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 förutsättningarna 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 30–34åringar avslutad utbildning
på högskolenivå
5. Fattigdom/social utslagning
minst 20 miljoner färre
människor i eller i riskzonen för
fattigdom och social
utestängning

Fondgemensamma
tematiska mål
1. Stärka forskning, tekniska
utveckling, innovation

2. Öka tillgång till informationsoch kommunikationsteknik

3. Ökad konkurrenskraft i SME,
jordbruk och fiske
4. Stödja koldioxidsnål ekonomi

5. Anpassning, riskförebyggande,
riskhantering i samband med
klimatförändringar

6. Miljöskydd och resurseffektivitet
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

Unionens prioriteringar
för landsbygdens
utveckling
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

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

Tekniskt stöd och förhandsvillkor

9

Havs- och fiskeriprogrammets koppling till
fondgemensamma mål och EU 2020
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Åtgärder och prioriteringar i landsbygdsprogrammet
Det svenska landsbygdsprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 15 mer
detaljerade fokusområden. Regeringen har beslutat hur programmets pengar ska fördelas på
fokusområden och delåtgärder. Fokusområdena1abc ska genomsyra samtliga åtgärder och
finns därför inte med i tabellen ”landsbygdsprogrammet 2014-2020”. 1 abc handlar om
kunskapsöverföring och innovation.
Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska
landsbygdsprogrammet:
1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på
landsbygden.
främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden
stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovation,
även i syfte att utveckla miljöledning och miljökvalitet
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
konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, rennäring och skog
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
förbättra konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja samt bättre djurvälfärd.
4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden
förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel
förebygga markerosion och förbättra markskötseln
5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig
ekonomi inom jordbruket
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).
främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra förnybara
biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel
minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden
främja diversifiering, skapande och utveckling av nya små företag och arbetstillfällen
främja lokal utveckling på landsbygden
anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur
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Här ser du de åtgärder som finns i landsbygdsprogrammet och hur dessa ska bidra till olika
fokusområden. Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och
Tillväxtverket är myndigheter som handlägger stöd och ersättningar i
landsbygdsprogrammet.
I handlingsplanens kapitel 5-10 finns de åtgärder som länsstyrelsen handlägger.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Fokusområde

x

x

x
x

x

x

1.1

Stöd till
kompetensutveckling
Stöd till demonstrationer
och information
Rådgivning

4.2

Stöd till
rådgivningstjänster
Stöd till fortbildning av
rådgivare
Investeringar till jordbruk,
trädgård och rennäring
Investeringsstöd inom
jordbruk, trädgård och
rennäring
Förädlingsstöd

4.4

MiIjöinvesteringar

4.4

Stängsel mot rovdjur

x

4.4

Engångsröjning av
betesmark
Reglerbar dränering

x

2
2.1
2.3
4
4.1

4.4

2a

3a

4abc

x

x

x
x

x

x

2a

2b

2b

3a

5bc

6b

6c

Bredband

5bc

2a

6a

Lokal utveckling

4abc

Kompetensutveckling

5d

Nya jobb och diversifiering

3a

Konkurrenskraft och lönsamhet

2b

1

1.2

5bc

Energieffektivisering och förnybar
energi

4abc

Miljö i jordbruket

3a

Lokala marknader, kort
livsmedelskedja och djurvälfärd

2b

Unga

2a

Minska utsläpp av växthusgaser och
ammoniak

Kod för åtgärd och delåtgärd

5d

6a

6b

6c

x

x

x

x

6a

6b

x

x

5d

6c

x
4abc

x

x

5bc

5d

x

x

6a

x

x

6b

6c
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6
6.1
6.4
7
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6
7.6
7.6

7.6

7.6
7.6

8
8.4
8.5

10
10.1

Jordbruks- och
affärsutveckling
Startstöd
Investeringsstöd för jobb
och klimat
Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd
Stöd till investeringar i
småskalig infrastruktur
Stöd till bredband

2a

2b

3a

5bc

5d

6a

x

x

x

5bc

5d

6a

6b

6c

6b

6c

x

2a

2b

3a

4abc

x
x

Stöd till investeringar i
service och fritid på
landsbygden
Stöd till investeringar i
infrastruktur för
rekreation och turism
samt för turistinformation
Stöd till utveckling av
natur och kulturmiljö
Miljöinvestering –
förbättrad vattenkvalitet
Anlägga och restaurera
våtmarker och dammar
för biologisk mångfald
Anlägga och restaurera
våtmarker och dammar
för förbättrad
vattenkvalitet
Anlägga tvåstegsdiken
Återskapa och restaurera
kulturmiljöer i
renskötselområdet
Stöd för miljöåtgärder i
skogen
Stöd till återställande av
skadad skog
Stöd för att bevara och
utveckla skogens
miljövärden
Miljö- och klimatvänligt
jordbruk
Miljöersättningar

4abc

x

x

x
x
x

x

x
x

2a

2b

3a

4abc

5bc

5d

6a

6b

6c

5bc

5d

6a

6b

6c

x
x

2a

2b

3a

4abc
x

Betesmarker och
slåtterängar
Komplement - Lieslåtter

x

Komplement - Efterbete

x

Komplement –
Höhantering
Komplement - Lövtäkt

x

x

x
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10.2
11
11.1
11.2
13

14

16
16.1

16.2

16.4

16.5
16.9

Komplement - Bränning

x

Komplement –
Svårtillgängliga platser
Fäbodar

x

Restaurering av
betesmarker och
slåtterängar
Vallodling

x

Skötsel av våtmarker och
dammar
Minskat kväveläckage

x

Skyddszoner

x

Hotade husdjursraser

x

Projektstöd till
lantrasföreningar
Ekologisk produktion

x

Omställning till ekologisk
produktion
Ersättning för ekologisk
produktion
Kompensationsstöd
(inklusive vall i dessa
områden)
Djurvälfärdsersättningar

x

x

x

2a

2b

3a

5bc

5d

6a

6b

6c

4abc

5bc

5d

6a

6b

6c

3a

4abc

5bc

5d

6a

6b

6c

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

2a

2b

3a

Extra djuromsorg för
suggor
Extra djuromsorg för får

x

Utökad klövhälsovård för
mjölkkor
Samarbete

x

Stöd för att bilda
innovationsgrupper och
för innovationsprojekt
inom Europeiska
innovationspartnerskapet,
EIP
Stöd till utveckling inom
jordbruk-, livsmedel och
skog samt pilotprojekt
Stöd till samarbeten
mellan aktörer inom
jordbruk samt inom
livsmedelskedjan
Stöd till samarbeten inom
miljö
Stöd till samarbeten som
främjar diversifiering och
information om miljö och
mat

4abc

x

2a

2b

x

x

x
x

x

x
x
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19

Lokalt ledd utveckling

19.1

Förberedande stöd för
lokalt ledd utveckling
Stöd till genomförande av
lokala
utvecklingsstrategier
Stöd till
samarbetsåtgärder inom
lokalt ledd utveckling
Löpande kostnader och
ledning

19.2

19.3

19.4

2a

2b

3a

4abc

5bc

5d

6a

Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition
Landsbygdsdefinitionen i landsbygdsprogrammet består av fyra huvuddelar;
jordbruksföretag, mindre tätorter, regionala undantag samt särskild definition för lokalt ledd
utveckling. Under vissa omständigheter kan enskilda åtgärder tillämpa en annan definition.
Ingen geografisk avgränsning kommer att tillämpas för de insatser som har anknytning till
jordbruksföretag, jordbruksverksamhet, skogsbruksverksamhet, målen för miljö- och
klimatvänligt jordbruk eller för investeringar i bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter även om stödmottagaren är lokaliserad i en tätort.
För övriga åtgärder, delåtgärder eller typer av insatser med undantag för lokalt ledd
utveckling, definieras landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare
enligt SCBs befolkningsstatistik för år 2015. I de fall där stödmottagaren (projektägaren) är
lokaliserad till en tätort med mer än 3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta direkt
tillfalla landsbygdsområdet. Insatser ska kunna genomföras även i större tätorter om
projektet tillför mervärden till landsbygdsområden.
Förekomsten av tätorter i ett annars glest befolkat område kan vara viktiga stödjepunkter i
genomförandet av programmet. Av denna anledning bör berörda myndigheter som
handlägger stöd som riktas till de län där befolkningstätheten är lägre än medelvärdet för
riket (22,9 invånare per kvadratkilometer) ges möjlighet att nyansera och utveckla den
ovan bestämda huvudregeln. Detta kan göras genom att större tätorter räknas in i
tillämpningsområdet för dessa län.
Länsstyrelsens landsbygdsdefinition för Gotland
I Gotlands län är det grunddefinitionen för landsbygd som gäller. Det innebär att hela
Gotland förutom Visby stad omfattas av programmet.

6b
x
x

x

x

6c
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Åtgärder och prioriteringar i havs- och fiskeriprogrammet
Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är uppdelat i 6 prioriterade områden och 16
fokusområden. Följande prioriteringar och fokusområden finns inom programmet.
1. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske genom att sträva efter följande specifika mål:
a) minskad påverkan av havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt
som möjligt undviks och minskas
b) skyddad och återställd biologisk mångfald i vattenmiljöer och i de akvatiska
ekosystemen
c) säkerställd balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter
d) ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företag inom fisket, bland annat för det
småskaliga kustfisket, samt förbättrad säkerhets- och arbetsförhållandena
e) stärkt teknisk utveckling och innovation, här ingår ökad energieffektivitet och
kunskapsöverföring.
f) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.
2. Främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk genom att sträva efter följande specifika mål:
a) stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring
b) stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet för vattenbruket, här ingår förbättrad
säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag
c) skyddad och återställd biologisk mångfalden i vattenmiljöer samt förbättrade
ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främja ett resurseffektivt vattenbruk
d) ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främja djurhälsa och
välbefinnande samt folkhälsa och allmän säkerhet
e) utvecklad yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.
3. Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att sträva efter
följande specifika mål:
a) förbättrade vetenskapliga rön som fler kan ta del av samt förbättrad insamling och
hantering av data
b) bättre övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en
effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökar
4. Öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att sträva efter
följande specifika mål:
•
•

ekonomisk tillväxt
social delaktighet
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•

ökad sysselsättning genom att fler går att anställa och arbetskraftsrörligheten i
de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk ökar,
här ingår diversifiering av verksamheten inom fisket och inom andra sektorer
av den maritima ekonomin

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

Här ser du de åtgärder som finns i havs- och fiskeriprogrammet och hur dessa ska bidra
till de olika fokusområdena.
Artikel1

1

Åtgärd

38, 44.1c

Specifikt
mål
1a

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, 44.6ab
40.1d-g, 44.6a

1b

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

1b

Bevarandeprojekt för skyddade områden

36

1c

System för tilldelning av fiskemöjligheter

42, 44.1e

1d

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

43.1, 44.1f

1d

43.2

1a

30, 44.4

1d

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad
infrastruktur
Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till
landningsskyldigheten
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

Investeringar inom fiske

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden
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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
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 havsoch fiskeriprogrammet. Här finns också information om budget. Handlingsplanen kommer
att finnas på Jordbruksverkets webbplats.
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3. Partnerskapet
Det regionala partnerskapet på Gotland är den regionala plattformen för samtliga fyra
strukturfonder under 2014–2022. Länsstyrelsen och Region Gotland (kommunen) ansvarar
gemensamt för partnerskapet och de frågor som tas upp där. Genom Region Gotland finns
broar till partnerskapet för regionalfonden respektive socialfonden. Gotland ingår i NUTS 2områdetSmåland och öarna.
Sammansättning
I det regionala strukturfondspartnerskapet ingår följande organisationer, som i grunden
bygger på representation i Region Gotlands Tillväxtråd:
• LRF Gotland
• Företagarna
• Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
• Almi
• Uppsala universitet, Campus Gotland
• Tillväxt Gotland, TVG
• Ungt företagande (UF)
• Östsvenska handelskammaren
• Gotlands Idrottsförbund
• Arbetsförmedlingen
• Skogsstyrelsen
• Hela Sverige ska leva, Gotland, HSSLG
• Naturskyddsföreningen på Gotland
• Fiskeservice Gotland ekonomisk förening
• LO
• Svenskt Näringsliv
• Gotlands förenade besöksnäring, GFB
• Gotlands Internationella Företagarförening
• Gotlands Bildningsförbund
• Region Gotland
• Länsstyrelsen i Gotlands län
• Leader Gute ideell förening
• Fiskeförvaltning Gotland
Organisationerna har nominerat ordinarie och suppleant med utgångspunkt i att det där det är
möjligt ska finnas en kvinna och en man. Ambitionen är att platserna ska vara så jämnt
fördelade som det går.
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Partnerskapets roll i utformningen av handlingsplanen
Under framtagningen av handlingsplanen är Länsstyrelsens särskilt sakkunniga i
jämställdhet, integration, vattenbruk och fiske, lantbruk och regional utveckling adjungerade.
Vi har verkat för ett stort engagemang hos partnerskapet under hela programperioden. Därför
måste formerna för dialogen ständigt utvärderas och utvecklas, liksom sammansättningen.
Sammansättningen bygger på att Gotlands privata, offentliga och ideella sektor ska ha en
bred och relevant representation.
Processen med handlingsplanen startade med SWOT och nulägesanalys. Där var
partnerskapet aktivt i dialog via mejl och i en workshop samt flera möten. Parallellt
genomfördes ämnesvisa dialoger med grupper av sakkunniga, till exempel inom lantbruk
och inom vattenområdet. Ställningstaganden kring innehållet i handlingsplanen har tagits
fram på samma sätt. Partnerskapet hade även en referensgruppsroll då den Regionala
Digitala Agendan för Gotland togs fram. Partnerskapet är även referensgrupp för
revideringar av detregionala serviceprogrammet.
Partnerskapets roll i genomförandet av programmen
Partnerskapet har en väsentlig roll för genomförandet av landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet på Gotland. Partnerskapet har ordinarie möten två-tre gånger om året.
Partnerskapet har också en viktig roll i den regionala fondsamordningen så långt olika
fondernas struktur tillåter. Partnerskapets roll är rådgivande. Det har inte mandat till beslut i
ärenden och inte heller involveras det i handläggningstekniska frågor.
Kommunikation - För att programmen ska få genomslag i länet krävs att var och en som
ingår i partnerskapet har grundläggande kompetens kring fonderna och de möjligheter som
finns för att ta med ut i samhället Informationsspridning sker löpande på länsstyrelsens
webb och i olika konstellationer där organisationerna företrädsUnder mötena verkar Länsstyrelsen för att föra ut information om ansökningstryck,
handläggningstider och andra lägesbeskrivningar, som till exempel tillgång på medel,
där fleraåtgärder redan hösten 2016 var fullt utnyttjade. Vid ingången till 2020 är det
endast fååtgärder där det finns medel kvar. Vissa åtgärder kan hanteras via avrop från
Jordbruksverket.
Partnerskapets roll i uppföljning och revidering av
handlingsplanen
Det regionala partnerskapet engageras i ett analysarbete på olika sätt där det särskilt bör
framkomma i vilken eller vilka avseenden revideringar av handlingsplanen är nödvändiga.
(Se kapitel 7).
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Regional och lokal nivå
På Gotland finns det en lång tradition att jobba ihop i olika konstellationer och nätverk.
Läns- och kommungränserna är desamma och det finns i många frågor som rör utvecklingen
på ön, ett nära samarbete mellan Region Gotland (kommunen) och Länsstyrelsen. För tredje
gången används leadermetoden på ön och även där omfattas hela ön i ett enda leaderområde.
Länsstyrelsen och Region Gotland har haft en strategisk roll i framtagandet av
utvecklingsstrategin för Leader Gute och ingår också i LAG-gruppen med representanter.

4. Gemensamt för prioriteringar, urvalskriterier, mål och
hantering av beslut i landsbygdsprogrammet
Alla stöd i landsbygdsprogrammet ska bidra till EU:s prioriteringar i programmet. I kapitel 5
till och med 10 visas de övergripande prioriteringarna för de projekt- och företagsstöd samt
de miljöinvesteringar som länsstyrelsen ska handlägga. Här visas också de regionala
prioriteringar som görs utifrån den SWOT-analys som finns i bilaga 1.
För att välja ut de ansökningar som effektivast leder till programmets prioriteringar finns det
urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna är samma i hela landet. De regionala
urvalskriterierna har länsstyrelsen tagit fram med hjälp av sitt partnerskap. De speglar
prioriteringarna i länet och bygger på SWOT-analysen.
Det finns inte några 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.
Vi kommer att ta hänsyn till jämställdhet genom att jämställdhetsintegrera handlingsplanen.
Arbetet kommer att ske successivt under programperioden.
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 lika många 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.

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
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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, dessa finns
i handlingsplanens bilagor. 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:
• den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium
• den ansökan som kom in först (kronologisk ordning)
4.1.4.1 Rangordning av ansökningar vidunderrepresenterad grupp
På Gotland har vi inga åtgärder där vi använder rangordning.
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.
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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

Investeringsstöd till gödselbaserad biogas
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas har pengarna inte fördelats utan pengarna kan
avropas från Jordbruksverket. Den totala budgeten för stödet är 279,3 miljoner kronor. Det
finns två mål Antal djurenheter, med målvärde 46 000 stycken samt Total investering, med
målvärde 698,3 miljoner kronor.
Beslutsomgångar och utlysningar
Under 2022 använder vi inga beslutsomgångar, beslut tas löpande. Utlysningar är
aktuella gällande täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken samt för
Samarbetsåtgärden. Eventuellt görs också utlysning i åtgärden natur och
kulturmiljöer.
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 procent som lägst.

5. Kompetensutveckling och rådgivning
Syftet med kompetensutvecklingen och rådgivningen är att öka kompetensen hos verksamma
på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga
åtgärder i landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska de två åtgärderna bidra till en hållbar
ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.
Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom kompetensutveckling och rådgivning.
Det är länsstyrelserna, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket.
Varje myndighet har sin egen handlingsplan. Jordbruksverket är den enda myndigheten som
handlägger stöd inom kompetensutveckling och rådgivning inom följande områden: ökad
konkurrenskraft, djurvälfärd samt kort livsmedelskedja och lokala marknader.
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Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom
miljö och klimat
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Dessa stöd riktar sig till
kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat (delåtgärderna 1.1, 1.2,
2.1 inom fokusområdena 4abc och 5cd) och syftar till att
•

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

•

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

•

förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4c)

•

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

•

minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d)
Regionala prioriteringar med kort bakgrund

5.1.2.1

Ett rikt odlingslandskap (fokusområde 4a)

Det finns ett stort behov i länet av kompetensutveckling och rådgivning inom det
område som handlar om skötsel av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.
Länsstyrelsens personal får ofta frågor kring möjligheter att ta nya marker i bruk, men
också många frågor kring pågående skötsel. Många frågor relaterar till villkor för att
kunna uppfylla miljöersättningsåtaganden, men det finns också nya brukare som
behöver grundläggande rådgivning och också kompetensutveckling i form av kurser.
Gotland har många betesmarker som är artrika och också rika på kulturlämningar.
Alvarmarker, skogsbeten och lövängsrester är viktiga resurser för såväl
lantbruksföretagarna som för samhället. Det här kräver bred kompetensutveckling med
inriktning på olika slags förutsättningar för olika naturtyper.
Mycket tyder på att skötseln av slåtterängarna på ön är på tillbakagång. För att
motverka detta behövs insatser göras på olika håll. Ett viktigt område är
informationsinsatser och kurser som kan locka nya personer att faga, slå och ta vara på
ängshöet. Det behövs också kunskap kring alternativa skötselmetoder och alternativa
maskiner.
Med tanke på öns många kulturlämningar i odlingslandskapet är det olyckligt att det
inte längre finns någon ersättningsform riktad till detta område, i synnerhet
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åkerlandskapet. Det är därför särskilt viktigt att uppmärksamma kulturmiljövärdena i
samband med de utbildningar och rådgivningar som ska göras framöver.
Jordbruket på ön bedrivs med samma krav på rationalitet som i övriga landet.
Småbiotoper i slättlandskapet upplevs många gånger som hinder för utvecklingen, och
därför behövs en ökad kunskap om de livsmiljöer som till exempel småvatten,
landskapselement, vägrenar och åkerholmar utgör för vilt, insekter, fåglar och grodoch kräldjur.
Utrotningshotade regionala raser som gotlandsruss och gutefår ska också omfattas av
kompetensutvecklingsinsatserna i länet, liksom odlad mångfald. I länet finns bland
annat flera lantsorter av spannmål, grönsaker och fruktträd.
Generellt ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att sprida kunskap och
information.
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 maskinstallar.
Integrerade insatser behövs för att säkerställa att denna matchning bygger på
bevarande av de höga värdena, djurvälfärd och rimliga produktionsresultat.
Länsstyrelsen är projektägare för Ett rikt odlingslandskap och har för detta arbete en
referensgrupp som representerar målgrupperna. Det ingår representanter för LRF
Gotland, Gotländska ängskommittén, Naturskyddsföreningen på Gotland, Gotlands
Slagteri samt sakkunniga från länsstyrelsens natur- och kulturmiljövård.
5.1.2.2
Greppa Näringen
Syftet med Greppa Näringen är att inspirera och motivera lantbrukare att genom
kunskapshöjning minska gårdarnas belastning på miljö och klimat samtidigt som
Greppa Näringen ska bidra till ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.
Gotland ingår sedan 2014 i Greppa Näringens Region Öst, som förutom Gotland består
av Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Det finns en gemensam
strategi för regionen som ligger till grund för arbetet 2015–2022.
Greppa Näringen har funnits på Gotland sedan 2002. Gotland är i sin helhet ett
nitratkänsligt område med mycket animalieproduktion. Det finns sedan flera år
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etablerade vattenråd över hela ön. De senaste åren har intresset för att anlägga
våtmarker varit påtagligt.
Länsstyrelsen är projektägare för Greppa Näringen. Det finns en referensgrupp
kopplad till området. Den består av representanter för Vattenråden på Gotland, LRF
Gotland, Gotlands Ekologiska Odlare (GEO), Region Gotland och sakkunskap
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har under åren 2018–2019 intensifierat arbetet med Greppa Näringen för
att öka omfattningen på rådgivningen, då nivån varit väldigt låg tidigare. Detta har gett
effekt vilket avspeglas i statistiken över utförda aktiviteter. Ett problem är bristen på
rådgivarkompetens inom exempelvis vatten och energi.
Det finns prioriteringar för vilka som kan få rådgivning, som gäller Gotland och som
bygger på prioriteringsgrunder för Region Öst. Kurser erbjuds brett.
Generellt ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att sprida kunskap och
information.
5.1.2.3
Ekologisk produktion
Potentialen inom ekologisk produktion finns, men har under de senaste åren inte riktigt
gett utslag. Den ekologiskt brukade åkermarken har totalt minskat, medan arealen
betesmarker på ekologiska gårdar totalt har ökat. Arealen jordbruksmark som är
ekologisk är 24 procent, inkluderat åkermarker och betesmarker. På grönsakssidan har
Gotland sedan länge varit starkt, särskilt gällande morötter, men även när det gäller
andra frilandsodlade grönsaker. Utökningarna inom animalieproduktionen påverkas av
beslut hos Arla och hos slakterierna. På svinsidan finns ännu ingen produktion att tala
om, men ett tydligt identifierat intresse hos svinproducenter att gå över till ekologiskt
finns nu, tack vare att marknaden har vuxit snabbt. Samma sak gäller för
äggproduktionen.
Det finns behov av ökad produktion inom alla grenar och det behövs
kompetensutveckling, rådgivning och insatser kring demonstrationsodlingar, samt
informationsmöjligheter på flera nivåer. Särskilda behov är rådgivning kring
grönsaksodling förutom kring svin- och äggproduktion som redan nämnts.
En ökning av den ekologiska produktionen ligger i linje med flera identifierade
möjligheter för öns jordbruks- och trädgårdsföretag. Det handlar om miljö, men också
om konkurrenskraft och för att tillvarata marknadens efterfrågan behövs många
insatser göras inom detta område.
Länsstyrelsen är projektägare. Det finns en referensgrupp till området, med
representanter för Gotlands Ekologiska Odlare (GEO), LRF Gotland, grupperingar
inom lammproduktion och kulturspannmål samt sakkunskap Länsstyrelsen.
Precis som inom Greppa Näringen har länsstyrelsen behövt intensifiera arbetet med att
verka för rådgivning, vilket bland annat görs via kurser. Ett problem är bristen på
rådgivarkompetens. Generellt ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att
sprida kunskap och information.

26

Upphandling, utlysning och Länsstyrelsens eget arbete med
kompetensutveckling och rådgivning
5.1.3.1
Ett rikt odlingslandskap
Upphandlingar Ett rikt odlingslandskap under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Under 2022 planerar länsstyrelsen aktiviteter under tematiska rubriker såsom slåtterängar,
gotlandsruss,kulturspannmål och annan odlad mångfald samt kulturen i odlingslandskapet.
Vi kommer attupphandla visst genomförande samt föreläsare till aktiviteter som
länsstyrelsen arrangerar. I det fall det framkommer behov av upphandling som överstiger
gränsen för direktupphandling kommer detta att annonseras på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Demonstrationer och information (1.2)
Under 2022 planerar länsstyrelsen att göra direktupphandling av vissa aktiviteter kopplade
till våra tematiska rubriker såsom slåtterängar, gotlandsruss, kulturspannmål och annan
odlad mångfald samt kulturen i odlingslandskapet. I det fall det framkommer behov av
upphandling som överstiger gränsenför direktupphandling kommer detta att annonseras på
Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland.
Rådgivning (2.1)
Under 2022 planerar länsstyrelsen att göra direktupphandling av vissa aktiviteter kopplade
till våra tematiska rubriker såsom slåtterängar, natur- och kulturmiljövärden i gårdsmiljö
samt för odlad mångfald. I det fall det framkommer behov av upphandling som överstiger
gränsenför direktupphandling kommer detta att annonseras på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder
Demonstrationer och information (1.2)
Under 2022 planerar länsstyrelsen att göra direktupphandling av vissa aktiviteter kopplade
till ämnesområdet, i första hand expertkompetens inom till exempel processer för
samverkan, juridik, ekonomi, betesplanering samt för informationsmaterial. I det fall det
framkommer behov av upphandling som överstiger gränsen fördirektupphandling kommer
detta att annonseras på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland.
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Utlysningar Ett rikt odlingslandskap under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022.
Demonstrationer och information (1.2)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022.
Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder
Demonstrationer och information (1.2)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022.
Länsstyrelsens eget arbete Ett rikt odlingslandskap under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Länsstyrelsen planerar att genomföra delar av kursverksamheten i egen regi med upphandlad
sakkunskap/expertis. Det finns utmaningar i att upphandla kompetens eftersom en del som
behövs finns på fastlandet och avståndet påverkar fastlandsföretagens intresse att verka på
ön. Det medför också ofta extra kostnader för resor och logi. Aktiviteterna ska kopplas till
våra tematiska rubriker såsom slåtterängar, gotlandsruss, kulturspannmål och annan odlad
mångfald samt kulturen i odlingslandskapet. Vi planerar även att göra aktiviteter för att
stärka Grön infrastruktur i länet, exempelvis gällande skogsbeten samt alvarbeten.
Demonstrationer och information (1.2)
Länsstyrelsen planerar att genomföra delar av insatserna i egen regi, med upphandlad
sakkunskap/expertis. Aktiviteterna kopplas i huvudsak till våra tematiska rubriker såsom
slåtterängar, gotlandsruss, kulturspannmål och annan odlad mångfald samt kulturen i
odlingslandskapet. Vi planerar även att göra aktiviteter för att stärka Grön infrastruktur i
länet, exempelvis gällande skogsbeten samt alvarbeten. Nyhetsbrev i en omfattning på 4-8
ligger i planen.
Rådgivning (2.1)
Länsstyrelsen planerar att genomföra delar av rådgivningen i egen regi, men kommer också
att upphandla viss kompetens, till exempel inom slåtterängsskötseln och natur- och
kulturmiljöer i gårdsmiljö. Det finns tyvärr inget restaureringsstöd att hänvisa till under
2022, men det intresse som finns för att restaurera betesmarker ska tas om hand.
Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder
Demonstrationer och information (1.2)
Länsstyrelsen planerar att genomföra verksamheten med till största delen egen personal.
Inom vissa områden upphandlas särskild kompetens. Under 2022 ska en skötselbroschyr för
betesmarker, med kopplade filminslag färdigställas.
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5.1.3.2

Greppa Näringen

Upphandlingar Greppa Näringen under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Under 2022 kommer länsstyrelsen att behöva göra en ny upphandling för
ett nytt ramavtal då det nu pågående avslutas under hösten. Länsstyrelsen
har förhoppningar om att kunna teckna avtal med flera företag än i
pågående avtal. En utmaning är brist på rådgivarkompetens inom
prioriterade områden som vatten och energi. Avrop för gruppaktiviteter
görs löpande efter identifierade behov. Direktupphandlingar för att få in
sakkunskap/expertis kompletterar ramavtalet. Särskilt prioriterade områden
är utfodring, energi, klimat och vatten. Under året planeras bland annat
studiecirklar med koppling till markpackning, bördighet och
precisionsodling.
Demonstrationer och information (1.2)
Se kompetensutveckling.
Rådgivning (2.1)
Se kompetensutveckling.
Utlysningar Greppa Näringen under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022.
Demonstrationer och information (1.2)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022
Rådgivning (2.1)
Länsstyrelsen planerar inte några utlysningar under 2022
Länsstyrelsens eget arbete Greppa Näringen under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Länsstyrelsen planerar att genomföra vissa aktiviteter i egen regi med egen
personal 2022. I huvudsak kommer föreläsare att upphandlas. Några
prioriterade områden är utfodring, energi, klimat och vatten. Vi planerar
också för grundkurser.
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Erfarenheter från tidigare upphandlingar visar på att länsstyrelsen i många fall kan göra ett
mer kostnadseffektivt genomförande än de externa aktörerna.
Demonstrationer och information (1.2)
Se kompetensutveckling. Länsstyrelsens personal kommer att delta i olika arrangemang
under året, bland annat den årliga Hallfredadagen.
Rådgivning (2.1)
Länsstyrelsen planerar att genomföra en del av rådgivningen med egen personal under
2022, framförallt klimat- och byggmodulerna.
Erfarenheter från tidigare upphandlingar visar på att länsstyrelsen i många fall kan göra ett
mer kostnadseffektivt genomförande än de externa aktörerna.

5.1.3.3

Ekologisk produktion

Upphandlingar Ekologisk produktion under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Vi planerar att göra vissa upphandlingar 2022 för att genomföra kurser i länet. Bland
annat planeras en kurs kring markhälsa. I det fall det framkommer behov av upphandling
som överstiger gränsen för direktupphandling kommer detta att annonseras på
Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland
Demonstrationer och information (1.2)
Vi kommer inte att genomföra aktiviteter inom detta område eftersom medlen är
slut.
Rådgivning (2.1)
Länsstyrelsen planerar att göra upphandling av enskild rådgivning. Det kommer att gälla
rådgivning såväl via telefonsamtal som med gårdsbesök. Rådgivningen vänder sig till de
som funderar på omställning och till redan etablerade ekoproducenter.
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Utlysningar Ekologisk produktion under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Vi planerar inte några utlysningar under 2022.
Demonstrationer och information (1.2)
Vi kommer inte att genomföra aktiviteter inom detta område eftersom medlen är
slut.
Rådgivning (2.1)
Vi planerar inte några utlysningar under 2022.

Länsstyrelsens eget arbete Ekologisk produktion under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Vi planerar att genomföra vissa aktiviteter i egen regi och med egen personal 2022, oftast i
kombination med att experter upphandlas.
Demonstrationer och information (1.2)
Vi kommer inte att genomföra aktiviteter inom detta område eftersom medlen är
slut.
Rådgivning (2.1)
Vi planerar att vid sidan av upphandlad rådgivning komplettera med rådgivning i egen regi.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat
Delåtgärd 1.1, 1.2, 2.1 Fokusområde 4abc
Nationella urvalskriterier
1. Projektet bidrar till
införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).

2.

Genomföraren har
kunskap, kompetens

Poängsättning
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

Viktning
10

3 poäng: Genomföraren har god erfarenhet och tidigare resultat
från liknande verksamhet,

10
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och genomförandekapacitet för projektet.

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

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
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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.
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5.

Projektet har tydliga
mål.

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

15

5.1.4.1

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.
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2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
•

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

•

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

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

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
•
•
•
•
•

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

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) kanaler som
använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras. Exempel kan vara ogräsnyckel
som en app i telefonen. Kvaliteteten på eller behovet och värdet av kunskapen som sprids ska inte vägas in
här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, vilket är skilt från kriteriet om
behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet av kunskapen.
Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som nås är det viktigt
att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet återkommer dessutom i kriterium
4 där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen.
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.
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Ordet akut relaterar till att det i praktiken ofta har varit angelägenhetsgraden som varit avgörande för vilka
projekt som prioriterats. Om projekt förväntas bidra till att skapa ett stort värde för målgrupp, näring, miljö,
klimat eller djurvälfärd ges poäng.

5. Projektet har tydliga mål
•

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte specificerat så att det går att följa upp

•

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

•

+ 2 poäng: Effektmål finns beskrivna

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

Regionala urvalskriterier
För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala urvalskriterier.
5.1.4.2

Det här gäller för urval av ansökningar

De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.
Stödnivå
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Inom stöd till kompetensutveckling och stöd till rådgivningstjänster ges stöd till
stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.
För stöd till rådgivningstjänster 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.
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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.
5.1.5.1 Avgifter för kompetensutveckling ochrådgivning
Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen kan i
vissa fall betala en avgift.
Kompetensutveckling inom miljö och klimat (delåtgärd 1.1 fokusområdena 4abc, 5cd)
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.
Demonstrationer och information, (delåtgärd 1.2 fokusområdena 4abc, 5cd)
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.
Rådgivning för energieffektivisering (delåtgärd 2.1 fokusområde 5b, som enligt
programmet generellt ingår i fokusområde 5c om förnybar energi)
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.
Övrig miljö- och klimatrådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområdena 4abc 5cd)
Inget villkor att ta ut avgift.
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Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa
nya jobb
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till
kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1
inom fokusområden 6a) och syftar till att
• utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom
informationsinsatser och kurser inom andra näringar än jordbruk, men också genom
att utveckla och ta tillvara kulturarv och traditionell kunskap
• utveckla småföretag och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden genom
rådgivning och företagsledningstjänster inom andra näringar än jordbruk
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Arbetsmarknaden på ön präglas av ö-läget på många sätt. Arbetspendling till andra
kommuner sker, men i liten omfattning. Jordbruket och besöksnäringen dominerar när
det gäller arbetstillfällen på landsbygden. Det är vanligt med arbetspendling Visby där
många jobb inom offentlig sektor finns. Det finns en tydlig könsuppdelad
arbetsmarknad där jordbruket domineras av män och offentlig sektor av kvinnor.
Eftersom Gotland är en viktig destination för besökare, företrädesvis under sommaren,
är det många som har deltidssysselsättning över året.
Behovet av sysselsättning på landsbygden är stor, inte minst som alternativ för
kvinnorna. Den ökade digitaliseringen skapar nya förutsättningar, men kunskapsnivån
måste höjas.
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Upphandling, utlysning och Länsstyrelsens eget arbete med
kompetensutveckling och rådgivning
Kompetensutveckling (1.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Demonstrationer och information (1.2)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Rådgivning (2.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.

Utlysningar Skapa nya jobb under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Demonstrationer och information (1.2)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Rådgivning (2.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Länsstyrelsens eget arbete Skapa nya jobb under 2022
Kompetensutveckling (1.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
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Demonstrationer och information (1.2)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Rådgivning (2.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Stöd för kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb
Delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1 Fokusområde 6a
Nationella urvalskriterier
1. Projektet bidrar till
införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).

Poängsättning
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

Viktning
10

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

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
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+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden.

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

Summa viktning

15

100

Regionala urvalskriterier
För stöd till kompetensutveckling och rådgivning finns inte några regionala urvalskriterier.
5.2.4.1

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
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•
•
•

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

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

5.2.4.2

Det här gäller för urval av ansökningar

De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras.
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 betydelse2. Inom kompetensutveckling
och rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, utan för den som deltar i
kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två
föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
man fått under den tiden räknas med.
Schabloner och indirekta kostnader
•
•
•
•
•

mat i form av lunch och middag, ersätts 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.
2

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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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.
5.2.5.1 Avgifter för kompetensutveckling ochrådgivning
Mottagaren det vill säga den som deltar i kompetensutvecklingen eller rådgivningen
ska i vissa fall betala en avgift.
Kompetensutveckling, (delåtgärd 1.1 fokusområde 6a)
Inget villkor att ta ut deltagaravgift.
Demonstrationer och information (delåtgärd 1.2, fokusområde 6a)
Inget villkor att ta in avgifter för demonstrationer och information.
Rådgivning (delåtgärd 2.1, fokusområde 6a)
Mottagaren av rådgivningen ska betala 30 procent av upphandlat pris eller
stödmyndighetens timkostnad för tjänsten. Avgiften ska framgå i
upphandlingsunderlag, i information om utlysningar och i kursprogram.

Stöd till rådgivning för kommersiell service
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta stöd riktar sig till
rådgivning för kommersiell och viss offentlig service. Syftet är att öka kompetensen om hur
verksamhet inom lokal service kan utvecklas, bland annat genom affärsutveckling,
energikartläggning och energirådgivning hos företagare och verksamma inom lokal service,
som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annan prioriterad serviceverksamhet
(delåtgärd 2.1, fokusområde 6b).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
En utmaning för ett län som Gotland är att hålla en åretruntservice som är anpassad till
en vinter- och en sommarsäsong där sommarsäsongens många fritidsboende och
turister skapar betydligt större kundunderlag än under vintern. Service i form av
mataffärer, bensinmackar och andra servicefunktioner behöver vara attraktiva och
lönsamma under båda säsongerna. Diskussioner har förts i olika forum gällande
behovet av rådgivning inom detta område. Slutsatsen har blivit att behovet är väldigt
litet. Länsstyrelsen har därför valt att ta möjligheten som erbjöds 2019 då det blev
möjligt att omfördela pengar till projektstödet till kommersiell service.
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Upphandling och länsstyrelsens eget arbete med kompetensutveckling
och rådgivning
Upphandlingar Kommersiell service under 2022

Rådgivning (2.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Länsstyrelsens eget arbete Kommersiellservice under 2020

Rådgivning (2.1)
Det kommer inte att vara aktiviteter under 2022 då medlen är slut.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Stöd till rådgivning för kommersiell service
Delåtgärd 3.1 Fokusområde 6b
Nationella urvalskriterier
1. Projektet bidrar till
införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).

Poängsättning
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

Viktning
10

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

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

25
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4 poäng: Kunskapen sprids till en stor del av målgruppen via
flera kanaler
+1 poäng: Metoden att föra ut budskapet är innovativ

4.

Det finns ett
identifierat behov av
projektet.

1 poäng: Ett behov finns och behovsanalysen är tillfredställande.
2 poäng: Behovet är stort eller akut då projektet behandlar en
grundläggande fråga. Behovsanalysen är tillfredställande.
+ 1 poäng: En beskrivning finns av vad som är gjort tidigare och
vad som pågår.
+1 poäng. Stor ekonomisk nytta för målgruppen eller näringen
+ 1 poäng. Stor nytta för miljön, klimatet eller djurvälfärden.
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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.
5.3.2.1 Bedömningsgrunder
1. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation)
•
•
•
•

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

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

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
•

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

•

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

3. Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
•
•
•
•
•

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

Bedömning görs utifrån hur stor målgrupp som nås av kunskapen och vilka (hur många olika) kanaler som
använts. Kunskapsspridning som sker på ett nytt innovativt sätt prioriteras. Exempel kan vara ogräsnyckel
som en app i telefonen. Kvaliteteten på eller behovet och värdet av kunskapen som sprids ska inte vägas in
här. Det är sättet och metoden som kunskapen sprids på som ska bedömas, vilket är skilt från kriteriet om
behovet av projektet, som ska värdera behovet och värdet av kunskapen.
Eftersom den poäng som tilldelas projektet är beroende av hur stor del av målgruppen som nås är det viktigt
att definiera vad som avses med begreppet målgrupp. Målgruppsbegreppet återkommer dessutom i kriterium
4 där värdet för målgruppen bidrar till poängsättningen.
En målgrupp kan anses vara den totala grupp företagare eller personer som är berörda av eller kan förväntas
kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet. För nationella projekt gäller hela landet som
område och för regionala aktuell region. I vissa projekt kan det sannolikt vara av värde att målgruppen
definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng genom att definiera en
snäv målgrupp inom vilken det är lätt att nå hög måluppfyllelse. Poäng baseras på hur målgruppen är
formulerad eller utformad.

4. Det finns ett identifierat behov av projektet
•
•
•
•
•

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

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

Stödnivå
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges till stödberättigande utgifter som inte täcks av
intäkter som kommer från deltagare.
För stöd till rådgivningstjänster (2.1) ges maximalt 1 500 euro per rådgivningstillfälle.
Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse3. Inom kompetensutveckling
och rådgivning gäller inte begränsningen per stödmottagare, utan för den som deltar i
kompetensutveckling eller rådgivning. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får
överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två
föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
man fått under den tiden räknas med.
Schabloner och indirekta kostnader
•
•
•
•
•

mat i form av lunch och middag, ersätts 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
3

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan
verksamhet.
5.3.3.1 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.

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.
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-,
trädgårds- och rennäringsföretag
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).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Jordbruket är tillsammans med besöksnäringen dominerande näringsgrenar i länet.
Odlingsförutsättningarna och tillgången på naturbetesmark har gjort att
animalieproduktionen inom mjölk, nötkött och lamm har en stark ställning. Svin- och
hönsproduktionen är relativt liten i jämförelse. Växtodlingen präglas av tämligen
omfattande vallodling. Trädgårdsodlingens förutsättningar är goda och gotländska
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trädgårdsprodukter, inte minst inom ekologisk produktion, är en viktig del av
varumärket Gotland.
För gotländskt jordbruk är animalieproduktionen central och prioriterad inom den här
åtgärden. Med tanke på ö-läget och långa transporter över havet och på fastlandet, är
det viktigt att det finns tillgång till slakteri på ön. Volymen slaktdjur måste därför
hållas uppe. Utan denna möjlighet finns överhängande risk att köttdjursproduktionen i
länet minskar. För många företag som föder upp djur till slakt finns inte
förutsättningarna för att bedriva lönsamt jordbruk utan djur, och för många är det inte
ett alternativ att skicka djuren till fastlandet. Detta skulle vara förödande för
jordbruksnäringen på ön. Det skulle också få till följd att många av de värdefulla
betesmarkerna skulle växa igen och biologisk mångfald gå förlorad.
Gotländska produkter, producerade och förädlade på ön har goda möjligheter att
ytterligare stärka öns varumärke och öns goda renommé när det handlar om mat i alla
dess former. Då måste slakteri och mejeri finnas med bas på ön.
Trädgårdsodlingen är särskilt intressant när det gäller nya grödor och nischprodukter.
Förutsättningarna för fler företag, mer areal och nya produkter finns och är inte på
långa vägar utnyttjad.
I takt med att jordbruksföretagen växer relativt snabbt behövs också innovativa
tankegångar och metoder. På Gotland har man i alla tider behövt utveckla alternativa
lösningar på många plan, det har en del med ö-lägets begränsningar och möjligheter att
göra. Det är viktigt att entreprenörsandan inom jordbrukarkåren stärks och att nyheter
resulterar i goda exempel, som erfarenhetsmässigt kan få snabbt genomslag i länet. Det
kan handla om samarbetsformer, teknik, grödor och företagandet i sig. Särskilt
intressant är det att kvinnor, som är en underrepresenterad grupp i jordbrukssektorn,
ser möjligheter att ta mer plats i företagen.
Flera av miljömålen har tydlig koppling till jordbruket, Ett rikt odlingslandskap, Ett
rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och
Myllrande våtmarker. En ökad ekologisk produktion och andra miljöinriktade insatser
måste göras för att länet tydligt ska bidra till att uppfylla generationsmålet för
miljömålen.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Länsstyrelsen har till och med 2016 använt beslutsomgångar, men under 2017 gick vi
över till att ta beslut löpande, vilket vi har fortsatt med och kommer att fortsätta med
även under 2022.
Löpande hantering bidrar till en effektivare handläggning med kortare
handläggningstider. Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet
hanteras i enlighet med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda
möjligheten med avrop från central avropspott om det blir aktuellt.
De ansökningar som får minst 220 poäng i de nationella urvalskriterierna kan få bifall
om budgeten medger detta, undantaget är ansökningar i utlysning om täckdiken och
strukturkalkning där det räcker med 200 poäng
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
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Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- trädgårds- och rennäringsföretag
Delåtgärd: 4.1 fokusområde: 2a
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar till att
uppfylla nationella miljöoch klimatmål.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Investeringen bidrar till att
förbättra företagets
konkurrenskraft.

Summa viktning

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

Viktning
20

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
+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
+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
+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

10

15

15

40

100

Regionala urvalskriterier
I den här åtgärden väljer Gotlands län att inte använda regionala kriterier. Huvudmotivet är
att de nationella kriterierna väl svarar mot de regionala prioriteringarna. Genom att använda
beslutsomgångar med begränsad budget finns det tillräckliga styrmedel för att de
ansökningar som får högsta poäng i första hand får bifall.
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6.1.4.1 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

•

+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 t.ex. LED-lampor och
flytgödsel vid nybygge.
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet
Eftersom energieffektivisering är viktigt för såväl konkurrenskraft som miljö får de ansökningar som bidrar till
energieffektiv drift ett extra poäng.
+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd
Ett extra poäng får ansökningar som gör något extra för de djur som berörs av investeringen. Den som söker
stöd kan aldrig få poäng för sådant som är lagkrav. Det ska vara något extra som bidrar till djurvälfärden.

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
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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.

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.
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+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.
+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.
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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 uppgår till minst 140 kr och
dessutom ökar ges ett poäng extra.
+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet
En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara diversifiering.
+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning.
En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till marknaden.
Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning av företagets produkter
eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.
+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation
En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge bättre förutsättningar för
skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med bra logistik för transport av djur, gödsel och foder
med mera. En nybyggnation av djurstallar leder ofta till en bättre miljö för djurens hälsa och för
produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som en långsiktig investering för bra konkurrenskraft.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta stödbelopp. För stöd till
uppförande av ny anläggning för dränering är istället stödnivån 30 procent av de stödberättigande
utgifterna upp till högsta stödbelopp.

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10
procent.
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I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter. Stöd till strukturkalkning beviljas inte till
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande
utgifter.
Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av följande stallar:
Enhetskostnad per
kvadratmeter stallyta

Enhetskostnad per förprövad plats
Djurkategori

Oisolerat

Isolerat

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
Slaktsvin
Slaktkyckling

Oisolerat

62 500 kr
7 400 kr
186 kr

Djupströ med skrapad gång för
nötkreatur

3 900 kr

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

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

•

Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per kvadratmeter stallyta =
stödnivå x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter stall,
yttermått. Detta gäller upp till maximalt stödbelopp
Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor
inom jordbruks- och trädgårdsföretag
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).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Energianvändningen på Gotland utslaget per person är 35 000 kWh/år, vilket är en hög
siffra. Då är den energikrävande sten- och cementindustrin inte inräknad. Det regionala
målet för energieffektivisering är att till år 2020 ska energin användas minst 25 procent
effektivare än år 2008. En del av denna minskning kan jordbruks- och
trädgårdsföretagen stå för.
Energikartläggningar på företagen är ett bra underlag för att identifiera ”energitjuvar”.
Det kan vara aktuellt både på gårdar som inte gjort några utökningar på länge, och på
de som har gjort det. I samband med rationaliseringar och utökningar har företaget i
vissa fall fått till en inomgårdshantering som är mer energikrävande än vad som var
tanken från början. Här går det sannolikt att göra en del genom att byta både maskiner,
utrustning och logistiska lösningar. En energikartläggning eller motsvarande behövs
för att kunna göra bedömningar av behovet på det enskilda företaget. Det kan handla
om investeringar i ventilation, värmeväxlare, isolering eller ny energieffektivare
belysning. På Gotland är alla produktionsinriktningar aktuella, men
animalieproduktionen, som i sig är omfattande väger något tyngre än växtodling.
Trädgårdsföretag med växthus eller med frilandsodling och därtill hörande lager, är
också något mer prioriterade än rena växtodlingsföretag.
Odling av fleråriga energigrödor ingår i den här åtgärden. Enligt vissa bedömningar
skulle 10-15 procent av åkermarken på Gotland kunna användas för odling av
energigrödor, utan att äventyra livsmedelsproduktionen. För närvarande är dock
odlingen av energiskog fortsatt måttlig. Lönsamheten har inte varit tillräckligt
intressant för att få igång odling i större omfattning, men samverkan kring
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maskiner och försäljning är på gång. En grund för prioritering är att det finns en
uppbyggd samverkan eller en samverkan på väg att byggas upp och att det finns
avsättning.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista
ärendet hanteras i enlighet med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda
möjligheten med avrop från central avropspott om det blir aktuellt.
De ansökningar som får minst 300 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.Mer
information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom jordbruks- och trädgårdsföretag
Delåtgärd 4.1 Fokusområde 5bc
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
specifika miljö- och
klimatmål.

Poängsättning
3 poäng: Investeringen bidrar till stor energieffektivisering
5 poäng: Investeringen bidrar till mycket stor
energieffektivisering

Viktning
50

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
energiomställing
2.

Den som söker stöd
har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet 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
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning

20

56

3.

Det finns ett
identifierat behov av
investeringen.

5 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet

30

eller
3 poäng: Investeringen bidrar till energiomställning
4 poäng: Investeringen är den del i en samverkanslösning
5 poäng: Det finns en marknad för produkten

Summa viktning

100

6.2.4.1 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 LCAberäkningar, 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.
Om ansökan gäller energieffektivisering
5 poäng: Investeringen görs i prioriterad verksamhet
Fem poäng ges när investeringen görs i ett företag som har svin-, nöt-, mjölk- eller lammproduktion eller i ett
företag som har trädgårdsproduktion med växthusodling eller frilandsodling med lagring.
eller
Om ansökan gäller energiskog
3 poäng: Investeringen bidrar till energiomställning
Tre poäng ges när odlingsarealen av energigrödor utökas på företaget
4 poäng: Investeringen är en del i en samverkanslösning
Fyra poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar
organisationsöverskridande.
5 poäng: Det finns en marknad för produkter
Fem poäng ges om företaget kan visa upp ett kontrakt eller avsiktsförklaring med köpare

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta
stödbelopp.
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Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10
procent.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
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

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

Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Det finns relativt stor andel jordbruksmark i länet och jordbruket är därmed en näring som
har tydlig påverkan på utsläpp av växthusgaser och ammoniak, tillsammans med andra
faktorer, som avloppsreningsverken och de många enskilda avloppen. Animalieproduktionen
är dessutom omfattande. Många åtgärder har gjorts inom jordbruket de senaste åren, men
många fler behövs. Genom rådgivning och kompetensutveckling inom Greppa Näringen,
som också ingår i landsbygdsprogrammet, har kunskapen hos företagarna ökat. Det finns
därmed också
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intresse för att investera i teknik och utrustning som syftar till att minska utsläppen av kväve
och fosfor.
Investeringar i teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, investeringar för extra
lagringskapacitet utöver lagkrav och rening av luft från djurstallar är exempel på möjliga
investeringar. Ny teknik för länet är särskilt prioriterat. Det kan göra att fler vågar och vill
investera inom det här området. Samverkan mellan jordbruks-/trädgårdsföretag är också
något som är särskilt intressant för länet, som av tradition har företag som är bra på att
samverka kring t.ex. maskiner.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista
ärendet hanteras i enlighet med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda
möjligheten med avrop från central avropspott om det blir aktuellt.
De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak inom jordbruks- och
trädgårdsföretag
Delåtgärd 4.1 fokusområde 5d
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

2.

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

3.

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

Poängsättning
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.

Viktning
40

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
+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

10

20
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4.

Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
investeringen.
Summa nationell viktning

+3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
+1 poäng: Företaget har mottagit rådgivning om växtnäring

30

100

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

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga bidrar till att ta fram eller använda nya idéer, bör
prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat för
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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.

4. Det finns ett identifierat behov av projektet
+3 poäng: Investeringen innehåller ny teknik för länet
Tre poäng ges till investeringar som bygger på teknik som inte har fått genomslag i länet.
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+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
Två poäng ges om företaget samarbetar med andra företag eller ingår i ett nätverk.
+1 poäng: Investeringen görs i ett företag som är medlem i Greppa Näringen
En poäng ges om företaget är medlem i Greppa Näringen där det finns möjlighet att få gårdsanpassad
rådgivning inom t.ex. växtnäringsfrågor.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
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) inom delåtgärd 16.1 ska höjas med ytterligare 10
procent
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter.

Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd
riktar sig till mikroföretag samt till små och medelstora 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 livsmedelskedjor eller försäljning av livsmedel på en lokal
marknad (fokusområde 3a).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Ökad förädlingsgrad är ett prioriterat område på Gotland och förutsättningarna för fler
små slakterier och mejerier har ökat på senare år, inte minst efter det att flera
lantbruksföretag genom rådgivningsinsatser kunnat identifiera möjligheter till att skapa
mervärden i sin primärproduktion genom småskalig livsmedelsförädling. Här ingår
samtliga produktionsgrenar. Livsmedelsprodukter från Gotland har fått mycket
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uppmärksamhet, inte minst då regeringen 2013 utnämnde ön till Matlandethuvudstad.
Det finns sedan ett par år en regional Mat- och livsmedelsstrategi för Gotland. Den är
vägledande för vilka investeringar som prioriteras regionalt.
Hållbar tillväxt är ett identifierat utvecklingsområde i den regionala Mat- och
livsmedelsstrategin. Investeringar som bidrar till att uppfylla miljömålen är ett
prioriterat område. Det kan handla om förädling som stärker biologisk mångfald och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet, energieffektiviseringar, ekologiska
odlingsmetoder eller energieffektiviseringar. Här kan både råvarorna,
produktionsmetoderna och själva investeringen vara av intresse.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
De ansökningar som får minst 300 poäng kan få bifall om budgeten medger detta. Vid
ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet med vad
som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop från central
avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Delåtgärd: 4.2 Fokusområde: 3a
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.
2.

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

3.

Den som söker stöd
har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet för
investeringen.
Företaget är i behov av
stöd för att kunna
genomföra
investeringen.

4.

Poängsättning
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
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
+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: 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

Viktning
15

10

15

10
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5.

6.

Investeringen bidrar
till att förbättra
företagets
konkurrenskraft.
Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
investeringen.

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %
+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
+1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljöoch klimatmål
+1 poäng: Investeringen bidrar till användning av förnybar energi
+5 poäng: leder till högre förädlingsgrad
+3 poäng: Investeringen gynnar samverkan för kortare
leveranskedjor

30

20

6.4.4.1 Bedömningsgrunder
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

+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)
•

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
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.
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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

•

+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
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre
marknadsanpassningar och kan 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
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•

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är 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.
+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 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

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

68

+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
+1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
En poäng ges till investeringar som bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. Se
www.miljomal.nu.
+1 poäng: Investeringen bidrar till användning av förnybar energi
En poäng ges till investeringar som utnyttjar förnybar energi
+5 poäng: leder till högre förädlingsgrad
Fem poäng ges till investeringar som ökar förädlingsgraden i företaget.
+3 poäng: Investeringen gynnar samverkan för kortare leveranskedjor
Tre poäng ges till investeringar som ökar möjligheterna till samverkan mellan lokala företag inom
livsmedelssektorn

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
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 ska höjas
med ytterligare 10 procent.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse4. 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
4

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren.
Begränsningen gäller per stödmottagare.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd
riktar sig till mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet syftar
till att öka konkurrenskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion och
därigenom öka antalet arbetstillfällen inom förädling (fokusområde 6a).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Gotland är ett län med omfattande lantbruk och livsmedelsproduktion.
Förädlingsgraden är inte fullt ut utnyttjad och här finns stora möjligheter till
företagsutveckling och ökad sysselsättning. Det finns idag en handfull större
livsmedelsindustriföretag, bl.a. för förädling av grönsaker. På senare år har antalet
småföretag inom förädling och mathantverk vuxit. En ökad förädlingsgrad inom alla
områden är ett prioriterat område i länet.
Det finns sedan ett par år en regional Mat- och livsmedelsstrategi för Gotland. Den är
vägledande för vilka investeringar som prioriteras regionalt.
Hållbar tillväxt är ett identifierat utvecklingsområde i den regionala Mat- och
livsmedelsstrategin.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
De ansökningar som får minst 300 poäng kan få bifall om budgeten medger detta. Vid
ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet med vad
som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop från central
avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
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Nationella och regionala urvalskriterier
Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
Delåtgärd: 4.2 Fokusområde: 6a
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.
2.

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

3.

Den som söker stöd
har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet för
investeringen.
Företaget är i behov av
stöd för att kunna
genomföra
investeringen.

4.

5. Investeringen ger
arbetstillfällen på
landsbygden

6.

Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
investeringen
Summering

Poängsättning
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
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
+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: 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 %
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
4 poäng: Investeringen gynnar lokal primärproduktion
+ 1 poäng: Investeringen leder till ökad förädlingsgrad

Viktning
15

10

15

10

30

20

100

6.5.4.1 Bedömningsgrunder
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
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+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)
•

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
Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda nya idéer.
Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat för utveckling av
produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få stöd är när investeringar
uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept
eller utveckling av jordbruksprodukter.
2 poäng: Investeringen är ny för företaget
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny produktionsinriktning
eller ny inredning som tidigare inte har använts.
3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet
Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya produkter,
tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas begränsade erfarenheter från
liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för länet förhållandevis okänt
område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns
inom det aktuella området.
4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen
Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch.
5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning
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

•

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare
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•

+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
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

•

+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

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.
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+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassalikviditet.
Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett extra poäng.
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng ges om
investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre
än 1.
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har en
soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att
tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.

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

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid

•

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

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen
4 poäng: Investeringen gynnar lokal primärproduktion
Fyra poäng ges till investeringar där minst 50 procent av råvaran är producerad på Gotland.
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+1 poäng: Investeringen leder till ökad förädlingsgrad
Ett extra poäng ges till investeringar som i huvudsak ökar förädlingsgraden på ön, genom att flera produkter
görs för den lokala marknaden, d.v.s. Gotland och angränsande landskap eller genom att nya marknader nås.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
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 ska höjas
med ytterligare 10 procent.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
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.

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 fler 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.
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Stöd till stängsel mot rovdjur
Åtgärden är inte aktuell i Gotlands län eftersom de rovdjursarter som räknas inte finns
på ön.
Engångsröjning av betesmark
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till
miljöinvestering för engångsröjning av betesmark (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). Syftet
är att öka natur- och kulturvärden i betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen så
att hela marken uppfyller betesmarksdefinitionen och kan ingå i miljöersättningen för
betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel eller miljöersättningen för fäbodar.
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Gotland är ett län med en stor andel naturbetesmarker med höga natur- och
kulturvärden. Förutom de ca 25 000 hektar som ingår i EU-ersättningarna finns en stor
potential för restaurering, i vissa fall har igenväxningen inte gått längre än att det går
att göra en engångsinsats ett år för att återta hävd med betesdjur eller slåtter.
Slåtterängarna är högst prioriterade i länet. Det är viktigt att värna om de för Gotland
typiska trädbärande slåtterängarna med en variation av öppna ytor och trädbärande
ytor. I takt med att det blir allt svårare att upprätthålla traditionell skötsel på hela
ängsmarken, växer gärna de mest svårskötta områdena igen.
Betesmarker med särskilda värden är prioriterade, särskilt då det finns flera organismer
som gynnas av att igenväxta områden röjs och skötseln kan återupptas där.
Kärlväxtfloran, fågellivet och värden knutna till gamla träd kan få ökade möjligheter
till spridning genom engångsinsatserna.
Alvarbeten och skogsbeten är typiska för Gotland och är därför prioriterade här. När
det gäller alvarbeten är det särskilt intressant då det rör sig om stora områden där
igenväxta partier är ett hinder för mångfald.
Kulturbärande element är vanligt förekommande över hela ön. Det är ofta
skötselintensiva områden som överges då de dessutom sällan ger något större mervärde
ur fodersynpunkt. Vi vill lyfta fram kulturvärdenas betydelse för landskapet.
En annan viktig aspekt är friluftslivet och allmänhetens möjlighet att använda
odlingslandskapet för rekreation och upplevelser. Här handlar det om både fast boende
och hitresande personer.
Det måste finnas goda förutsättningar för fortsatt skötsel av den mark där
engångsröjningen görs. Länsstyrelsen lägger stor vikt vid att det finns en realistisk plan
för slåtter eller betesdrift, och att företaget eller föreningen inte har anmärkningar för
bristande skötsel i befintligt åtagande.
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Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 225 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 var de medel som fördelats till länet slut. Vi kommer att
använda möjligheten med avrop från central avropspott så länge det är möjligt.
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.
Regionala urvalskriterier
Engångsröjning av betesmarker
Delåtgärd 4.4 Fokusområde: 4a
Regionala urvalskriterier
1. Miljöinvesteringen bidrar
till att bevara och
förstärka biologisk
mångfald
2.

3.
4.

5.

Miljöinvesteringen bidrar
till att synliggöra
kulturmiljöer
Goda förutsättningar för
långsiktigt god hävd
Regional prioritering av
naturtyp/markslag

Miljöinvesteringen bidrar
till rekreationsmöjligheter
och upplevelsevärden för
allmänheten

Summa viktning

Poängbeskrivningar
2 poäng: Röjningen förväntas gynna hotade arter
+2 poäng: Röjningen förväntas gynna hävdgynnade arter
generellt.
+ 1 poäng: Röjningen förväntas gynna hävdberoende
naturtyper
5 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande
landskapselement
5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med
betesdjur eller slåtter
5 poäng: Marken som ska röjas är betesmark eller slåtteräng
med särskilda värden
4 poäng: Marken som ska röjas är skogsbete, alvarbete eller
gräsfattiga marker
3 poäng: Marken kan lätt nås från allmän väg
+2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka
tillgängligheten

Viktning
10

25

25
30

10

100

7.2.4.1 Bedömningsgrunder
1. Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald
+2 poäng. Röjningen förväntas gynna hotade arter
Marken som ska röjas ligger inom område med hotade arter enligt rödlistan eller arter i artoch habitatdirektivet eller fågeldirektivet och röjningen förväntas gynna dessa arter.
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+2 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdgynnade arter generellt.
Röjningen förväntas gynna hävdgynnade arter generellt
+ 1 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper
Röjningen förväntas gynna hävdberoende naturtyper enligt art- och habitatdirektivet.
2. Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer
5 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement
Röjningen bidrar till att synliggöra ett eller flera kulturbärande landskapselement och
därmed förstärka kulturmiljön i betesmarken eller slåtterängen
3. Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd
5 poäng. Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd med betesdjur eller slåtter
Det finns tillgång till betesdjur i den omfattning som behövs. I bedömningen vägs in faktorer
som orsaker till varför betesmarken/slåtterängen har växt igen, samt resultat från kontroller
eller fysiska besiktningar av omkringliggande marker alternativt andra marker hos den
sökande.
4. Regional prioritering av naturtyp/markslag
5 poäng. Marken som ska röjas är betesmark eller slåtteräng med särskilda värden
Marken har markklass betesmark eller slåtteräng med särskilda värden
4 poäng. Marken som ska röjas är skogsbete, alvarbete eller gräsfattiga marker
Marken har eller bedöms efter restaureringen kunna bli markklass skogsbete, alvarbete eller
gräsfattiga marker

5.Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för
allmänheten
+3 poäng. Marken kan lätt nås från allmän väg
Markens läge gör att den är tillgänglig för allmänheten.
+2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten
Den sökande avser att göra insatser som t.ex. att sätta upp stättor, lägga spänger, skylta.
Stödbelopp
Den som söker stöd för engångsröjning av betesmark får 5 000 kronor per hektar när
miljöinvesteringen är godkänd.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 kronor.
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av
mindre betydelse5 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.

Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till
miljöinvestering för att förbättra vattenkvalitet (delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc).
Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser
i, vid eller uppströms vattenförekomster. Vattenförekomst kan till exempel vara dike,
bäck eller å.
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Grundvatten på Gotland har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet. Det har blivit
en ökad uppmärksamhet med olika insatser genomförda, de senaste åren, men det finns
fortfarande problem med kvaliteten i allmänna och enskilda vattentäkter. Tillgången på
grundvatten i vissa områden är också varierande och ibland dålig. Stora uttag påverkar
både tillgång och kvalitet. Många fastigheter har egna brunnar, där kvaliteten på grund
av bakterier, ofta är ett problem. Höga kloridhalter förekommer i vattenförekomster i
kustområdena och flera kommunala grundvattentäkter har påverkan av
bekämpningsmedelsrester.
Det är vanligt med stor säsongsmässig och geografisk variation i
grundvattentillgången. Det tunna jordtäcket i stora områden och den sprickiga
berggrunden. Förbindelserna mellan yt- och grundvatten är ofta oberäkneliga.
Gotland tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt, med ansvar för bl.a åtgärdsprogram för
vattenförvaltning inom området. LRF, Region Gotland, de åtta vattenråden och
Länsstyrelsen jobbar lokalt på Gotland för att ha aktuella åtgärdsprogram som kan
fungera som hjälpmedel för att sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå god
ekologisk och kemisk status.
Miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans,
Myllrande våtmarker och Ingen övergödning, handlar om vatten på ett eller annat sätt.
Det krävs insatser av många olika slag för att utvecklingen ska bli positiv för dessa
mål. En del insatser ryms inom åtgärderna som handlar om vattenkvalitet.

5
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I den här åtgärden prioriteras projekt som investerar i återmeandring. Många
vattendrag har historiskt rätats ut för att marken omkring ska gå att använda mer
rationellt, på bekostnad av variationen i landskapet och med effekter på
vattenkvaliteten.
Projekt som kan användas som test- och demonstrationsanläggningar kan få stöd
eftersom det är viktigt att kunna på visa på olika alternativ att hantera vatten i
odlingslandskapet.
Restaurering av diken med avfasning av dikeskanter är en annan vattenvårdsåtgärd
som prioriteras i länet. Åtgärden minskar erosionen i dikets kanter, genom att
sättningar och ras förhindras. På så sätt minskas rensningsbehovet och vattenkvaliteten
och den biologiska mångfalden kan förbättras. De avfasade kanterna kan gynna
sedimentation, vilket också är positivt med tanke på t.ex. fosfor.
Kalkfilterdiken för att motverka förluster av fosfor och förbättra strukturen är också
prioriterat i den här åtgärden.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 250 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet
med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop
från central avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.
Regionala urvalskriterier
Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc
Regionala urvalskriterier
1.

Miljöinvesteringen
placeras på ett sätt som
bidrar till att förbättra
vattenkvaliteten

Poängbeskrivningar

Viktning

5 poäng: Miljöinvesteringen placeras så att den kan bidra till
att förbättra status i vattenförekomst som är klassad som
sämre än god status enligt vattenförvaltningen
3 poäng: Miljöinvesteringen placeras så att den minskar
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten

50

80

2.

3.

Miljöinvesteringen
utformas på ett sätt som
bidrar till att förbättra
vattenkvaliteten

Miljöinvesteringen är
innovativ
Summa viktning

5 poäng: Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt
utifrån att förbättra hydromorfologiska och biologiska
kvalitetsfaktorer

30

5 poäng: Investeringen är innovativ

20
100

7.3.4.1. Bedömningsgrunder
1. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten.
5 poäng. Miljöinvesteringen placeras så att den kan bidra till att förbättra status i vattenförekomst som är
klassad som sämre än god status enligt vattenförvaltningen
Fem poäng ges till en investering med placering utifrån följande utpekade vattenförekomster, som har valts
utifrån att de har en ekologisk status som är sämre än god och har miljöproblem utpekade som övergödning
och fysisk påverkan. Mer exakt information om vattendragens ekologiska status nås via länkarna till VISS.
Aktuella vattensystem/vattenförekomster:
Gothemån: Gothem - Åminne länk till VISS, Gothem - Dalhem länk till VISS, Gothem – Endre länk till VISS,
Gothem – Vallstena länk till VISS, Gothem – Roma länk till VISS.
Snoderån: Snoder – Sproge länk till VISS, Snoder – Hemse länk till VISS, Snoder - Levide länk till VISS.
Ireån: Ireån-Elinghem länk till VISS, Ireån-Martebo länk till VISS.
Närsån länk till VISS, Idån/Västergarnsån länk till VISS, Sprogeån länk till VISS, Burgsviksån länk till VISS,
Lummelundaån länk till VISS, Laxarveån länk till VISS, Själsöån länk till VISS, Varbosån länk till VISS.
3 poäng. Miljöinvesteringen placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms utpekat vatten
Tre poäng ges till åtgärder som ger effekt i nedströms belägna ytvattenförekomster/vattendrag som har
sämre än god ekologisk status. Kan bli aktuellt i Gothemån, - Snoderån, och Ireåns vattensystem i och med att
dessa system har flera vattenförekomster.
Utpekade kustvattenförekomster har valts utifrån att de har en ekologisk status som är otillfredsställande
eller dålig. Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa grunda havsvikar, med hög belastning och lång
omsättningstid, ska prioriteras eftersom det är där som landåtgärder får störst effekt.
Kustvattenförekomster: Bogeviken länk till VISS, Burgsviken länk till VISS, Lausviken länk till VISS, Gansviken
länk till VISS.
Ytvattenförekomster: Gothem – Dalhem länk till VISS, Gothem – Åminne länk till VISS, Snoder – Sproge länk
till VISS, Ire – Ire länk till VISS, Ire – Elinghem länk till VISS.

2. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten.
5 poäng. Miljöinvesteringen utformas på bästa möjliga sätt utifrån att förbättra hydromorfologiska och
biologiska kvalitetsfaktorer
5 poäng ges om investeringens syfte och förutsättningarna på platsen bedöms bidra till bättre vattenkvalitet.
En bedömningsgrund handlar om utformning för att öka retention av kväve och fosfor och den andra
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bedömningsgrunden handlar om utformning för att förbättra hydromorfologi och biologi i vattnet. Det ska
finnas kopplingar till påverkan på hydromorflogi och biologi från jordbruk till exempel rätningar, rensningar
och övergödning dvs miljöproblemen övergödning och förändrade habitat genom fysisk påverkan
(morfologiska förändringar).
För kalkfilterdiken ska markens lerhalt vägas in. Hänsyn ska tas till dessa faktorer på bästa sätt efter de platsgivna
förutsättningar som finns. Antingen ges full poäng eller noll poäng.

3. Miljöinvesteringen är innovativ
5 poäng. Investeringen är innovativ
Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt.
Den här poängbeskrivningen handlar om ifall miljöinvesteringen kan anses innovativ. Det kan till exempel vara
pilotprojekt/del av pilotprojekt, nya metoder eller nya nätverk eller aktörer som samarbetar.

Stödnivå
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter.
Men det kan finnas tillfällen när stöd ges för 50 eller 100 procent av stödberättigande
utgifter. Följande gäller i Gotlands län:
Det finns inget behov av att använda 50 procents-nivån, förutom om det gäller
kalkfilterdiken i kombination med täckdikning. De i övrigt utpekade åtgärderna
är av det slaget att de har stor miljönytta och marginell, om ens någon,
företagsnytta.
Följande är aktuellt för 50 procents-nivån i Gotlands län:
•

Kalkfilterdiken i kombination med täckdikning har direkt betydelse för driften av företaget.

För förbättrad vattenkvalitet kan i särskilt motiverade fall ges stöd för 100 procent av
stödberättigande utgifter. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i
nitratkänsligt område samt ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning.
I Gotlands län är det inom den här åtgärden möjligt att ge stöd för 100 procent av
utgifterna. Det finns särskilt utpekade vattenförekomster som har koppling till
åtgärdsprogram för vattenförvaltning, som ska prioriteras för stöd.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per ansökan.
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 betydelse6 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:

6
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•
•
•
•

miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 5 procent av budgeten
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 45 procent
av budget
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 45
procent av budget
anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budgeten

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk
mångfald
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.
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Uppodlingen av Gotlands våtmarker har varit omfattande. Närmare 70 procent av
våtmarksarealen avvattnades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Den sista
myren som dikades ur för att bli odlingsjord var Lina myr år 1947. I takt med
jordbrukets rationalisering har vattnet i odlingslandskapet blivit allt mer
fragmentariserat. Förutsättningarna för fåglar, kräldjur och vattenlevande insekter och
kärlväxter knutna till våtmarker, försämras i takt med jordbrukets
strukturrationalisering. Det finns många arter som gynnas av vatten i landskapet.
Utformningen och placeringen är viktig för att nå bäst resultat.
År 2010 fanns det 115 ha våtmark på ön enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. 2017
fanns 350,65 ha med i den årliga ansökan om jordbruksstöd, en del med huvudsyfte att
gynna biologisk mångfald, en del med huvudsyfte att rena vatten från näringsämnen.
Miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv är tre mål som har särskild koppling till våtmarker för biologisk mångfald.
För de två sistnämnda ser det inte alls ljust ut på Gotland.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Kvarvarande budget är relativt liten och är därför inte lämplig att dela upp i
beslutsomgångar. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare
handläggning med kortare handläggningstider.
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De ansökningar som får minst 250 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet
med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop
från central avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.
Regionala urvalskriterier
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
delåtgärd 7.6 och fokusområde 4a
Regionala urvalskriterier
1.

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

2.

Miljöinvesteringen
kommer att skötas för att
bevara och förstärka
biologisk mångfald

3.

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

4.

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

5.

Miljöinvesteringen bidrar
till

Poängbeskrivningar

Viktning

3 poäng: Arter som är med i art- och habitatdirektivet
eller fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarken
placering och utformning.
+ 2 poäng: Arter som är med i rödlistan och
grupperade som limniska eller våtmarksarter bedöms
gynnas av våtmarkens placering. Poäng ges även om
fridlysta kräldjur gynnas.
+ 3 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett
sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald.
5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig
och regelbunden skötsel med betesdjur, som gynnar
syftet.
3 poäng: Det finns förutsättningar för skötsel som
gynnar syftet.
+ 2 poäng: Det finns möjlighet att torrlägga våtmarken
3 poäng: Det finns minst 200 hektar brukad åkermark i
tillrinningsområdet.
2 poäng: Det finns 50-199 hektar brukad åkermark i
tillrinningsområdet.
+ 2 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för
retention av kväve.
+ 2 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för
retention av fosfor.
4 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till
att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomst med
miljöproblemet övergödning, enligt
vattenförvaltningen.
4 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten
+ 1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög
näringsbelastning av kväve.
+ 1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög
näringsbelastning av fosfor.
+1 poäng: Miljöinvesteringen ligger i anslutning till
tättbebyggt område

35

20

10

10

10
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rekreationsmöjligheter
och upplevelsevärden för
allmänheten

6.

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

+ 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.
+ 3 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska
avgången av växthusgaser om den anläggs på
organogen jord.
+2 poäng: Miljöinvesteringen ska på ett naturligt sätt
smälta in i landskapet

Summa viktning

15

100

7.4.4.1. Bedömningsgrunder
1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker biologisk
mångfald
3 poäng. Arter som är med i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarken
placering och utformning.
+2 poäng: Arter som är med i rödlistan och grupperade som limniska eller våtmarksarter bedöms gynnas av
våtmarkens placering. Poäng ges även om fridlysta kräldjur gynnas
Två poäng ges om följande stämmer: Arter som är med i rödlistan och behöver naturtyperna sötvatten eller
våtmarker bedöms gynnas av våtmarkens placering och utformning. Hotkategorier från sårbar (VU) och
uppåt. Poäng ges även om fridlysta kräldjur gynnas.
+3 poäng. Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald.
Tre poäng ges om följande stämmer: Våtmarken anläggs i närhet av annan befintlig våtmark, på ett sätt som
gör att olika arter får lätt att spridas mellan våtmarkerna. Våtmarken har en flikig strandlinje. Huvuddelen av
våtmarken har ett djup som är mindre än 50 cm. Våtmarkens djup går att reglera med minst 60 cm
nivåskillnad. Våtmarken består av minst 50 % och maximalt 90 % öppna vattenytor. I de fall våtmarken
anläggs genom schaktning utformas slänterna med liten släntlutning (helst 1:7 mot vattenytan)
För att ge poäng ska de flesta av dessa viktiga faktorer vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa
möjliga sätt för att gynna biologisk mångfald, efter de platsgivna förutsättningar som finns.

2. Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka biologisk mångfald
5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig och regelbunden skötsel som gynnar syftet.
Fem poäng ges om det finns goda förutsättningar för skötsel ska brukaren ha betesdjur eller visa på sett avtal
med någon djurhållare, i kombination med att området hägnas in. Vidare ska det finnas tillräckliga
förutsättningar för att djuren ska beta huvuddelen av våtmarkens stränder och den del som är mest
angelägen för att gynna biologisk mångfald.
2 poäng: Det finns förutsättningar för skötsel som gynnar syftet.
Två poäng ges om skötsel kan ske med slåtter eller andra metoder, anpassade för att gynna biologisk
mångfald. Skötsel med betesdjur är ett annat alternativ. Det ska i projektplanen finnas avsiktsförklaring där
det också framgår hur det är tänkt att skötseln ska genomföras.
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+ 2 poäng: Det finns möjlighet att torrlägga våtmarken.
Två poäng ges för torrläggning, för att kunna använda effektiva metoder för till exempel periodiskt underhåll
kan det krävas torrläggning av våtmarken. Även åtgärder mot ohävdsarter, t.ex. vass, underlättas.
Torrläggning gör att våtmarken hålls fri från fisk, vilket dels gynnar fågellivet eftersom fisk äter vattenlevande
insekter, dels kräldjur som t.ex. grodor och deras yngel, som fiskar gärna äter.

3. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av
växtnäring
Under förutsättning är att det finns minst 20 % brukad mark i tillrinningsområdet:
3 poäng: Det finns minst 200 hektar brukad åkermark i tillrinningsområdet
2 poäng: Det finns 50-199 hektar brukad åkermark i tillrinningsområdet
+ 2 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för retention av kväve.
Två poäng ges om följande stämmer: Det som krävs är en genomtänkt konstruktion och därmed optimal
utformning med syfte att öka omvandlingen av kväve till kvävgas. För att ge poäng ska våtmarken till stora
delar vara grund och vattenståndet ska variera på ett sätt som möjliggör omväxlande nitrifikation och
denitrifikation. Uppehållstiden ska vara lång under den varma årstiden och vattnets hastighet ska bromsas
upp och minst en grundare zon med växter som utgör livsmiljö för bakterier. För att ge poäng ska de flesta av
dessa viktiga faktorer vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa möjliga sätt för att rena vattnet
från kväve, efter de platsgivna förutsättningar som finns.
+ 3 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för retention av fosfor.
Tre poäng ges om följande stämmer: Det som krävs är en genomtänkt konstruktion och därmed optimal
utformning med syfte att öka våtmarkens fosforsamlande förmåga. Det är viktigt att det finns minst en
fosforfälla, minst en konstruktion som gör att vattnets hastighet bromsas upp och minst en grundare zon med
växter som kan ta upp fosfor och kväve samt bromsa vattnets hastiget. Utformning av inlopp, utlopp och
hänsyn till avrinningsområdets storlek är också viktigt. För att ge poäng ska de flesta av dessa viktiga faktorer
vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa möjliga sätt för att öka sedimentation av partikelbundet
fosfor, efter de platsgivna förutsättningar som finns.

4. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring
4 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomst med
miljöproblemet övergödning, enligt vattenförvaltningen.
Eftersom det kan vara många olika faktorer som gör att den ekologiska statusen är sämre än god används
vattenförekomster där miljöproblemet är övergödning istället. Våtmarkens placering är uppströms sådan
vattenförekomst och placerad på så sätt att den kan ha betydelse för totala näringsbelastningen på
vattenförekomsten.
4 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms utpekat vatten.
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av kväve.
En poäng ges för våtmarker i eller anslutning till organogena jordar. Den gotländska jordbruksmarken har en
hög andel organogena jordar. Våtmarker i eller i anslutning till dessa ska utgöra marker med hög
näringsbelastning av kväve.
+1 poäng. Placering i område med hög belastning av fosfor från jordbruket.
En poäng ges för våtmarker i eller i anslutning till fastmarksjordar.
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5. 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
En poäng ges om investeringen görs i eller i nära anslutning till naturreservat med syfte att gynna friluftslivet
eller vid väl skyltad vandringsled. Det kan också vara områden där mycket folk vistas. Sökanden ska i ansökan
uppge det lokala behovet av rekreationsområden och hur man kan få dit besökare.
+ 1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg
En poäng ges om investeringen lätt nås från allmän väg. Med lätt nås menas att det ska vara lätt att parkera
och att därifrån ta sig till fots till miljöinvesteringen.
+ 2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten
Två poäng ges om särskilda insatser görs för att tillgängliggöra våtmarken. Exempel på insatser för att öka
tillgänglighet kan vara stättor, fågeltorn, parkeringsplatser.

6. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat
+ 3 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs på organogen
jord.
Tre poäng ges om Anläggningen sker på organogen jord och med syfte att hålla en konstant vattenyta som
leder till minimerad CO2 -avgång. Anläggningen eller restaureringen 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.
Perioden för översvämning behöver dock avvägas mot möjligheten att bedriva betesdrift alternativt
slåtteräng som skötselåtgärd så att igenväxning motverkas.
+2 Miljöinvesteringen ska på ett naturligt sätt smälta in i landskapet
En poäng ges om våtmarken på ett naturligt sätt passar in i landskapet. I intensiva jordbruksområden bör
våtmarkerna planeras utifrån ett sammanhang. Ett redskap för detta kan vara information från historiska
kartor.

Stödnivå
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.
•

Vi kommer inte att använda 50 procents-nivån i Gotlands län

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 utpekade områden för arter och naturtyper enligt art- och
habitatdirektivet eller fågeldirektivet eller för arter som är hotade i den svenska
rödlistan samt vara inom nitratkänsligt område.
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Följande exempel kan vara aktuella för 100 procents-nivån i Gotlands län:
•
•
•

Våtmarker som anläggs eller restaureras i eller intill vattendrag med dålig status.
Våtmarker som anläggs eller restaureras uppströms om större vattendrag eller kanaler
och som jämnar ut stora flöden under vårflod och extrema regnperioder.
Anläggningen har ingen direkt betydelse för driften av företag.

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i
stödberättigande utgifter.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1,5 miljoner kronor.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av
mindre betydelse7 där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre
betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen
innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill
säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per
stödmottagare.
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:
•
•
•
•

miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 5 procent av budgeten
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 45 procent
av budget
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 45
procent av budget
anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budgeten

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad
vattenkvalitet
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

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Uppodlingen av Gotlands våtmarker har varit omfattande. Närmare 70 procent av
våtmarksarealen avvattnades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Den sista
myren som dikades ur för att bli odlingsjord var Lina myr år 1947. I takt med
jordbrukets rationalisering har vattnet i odlingslandskapet blivit allt mer
fragmentariserat. Många vattendrag har rätats ut och småvatten har lagts igen.
Eftersom jordbruksnäringen, inte minst animalieproduktionen, är betydande i länet
behövs kraftfulla insatser i forma av bl.a. våtmarksanläggningar, som kan återskapa
viss variation i landskapet. Kvävets och fosforns väg till havet behöver ledas om och
bromsas.
År 2010 fanns det 115 ha våtmark på ön enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. 2017 fanns
350,65 ha med i den årliga ansökan om jordbruksstöd, en del med huvudsyfte att gynna
biologisk mångfald, en del med huvudsyfte att rena vatten från näringsämnen. Under de
senaste åren har intresset för att anlägga våtmarker, i synnerhet för näringsrening ökat
markant och idag finns det flera presumtiva projekt som väntar.
Miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker och Ingen övergödning är de mål som har
särskild koppling till våtmarker för vattenkvalitet. Det finns en positiv till svagt positiv
utveckling för dessa mål i länet.
Avrinningsområdets storlek och omfattningen av brukad åker kommer att ha betydelse
för prioriteringsordningen. Särskilt intressant är det tillrinningsområdet är större än
200 hektar. Utformningen och placeringen är också väsentliga faktorer att ta hänsyn
till.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Kvarvarande budget är relativt liten och är därför inte lämplig att dela upp i
beslutsomgångar. Kvarvarande budget är dessutom relativt liten. Löpande hantering av
ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 250 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet
med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop
från central avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.
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Regionala urvalskriterier
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
delåtgärd 7.6 och fokusområde 4b
Regionala urvalskriterier
1. Miljöinvesteringen
placeras och utformas så
att den bevarar och
förstärker biologisk
mångfald

2.

Miljöinvesteringen
kommer att skötas för att
bevara och förstärka
biologisk mångfald

3.

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

4.

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

5.

Miljöinvesteringen bidrar
till
rekreationsmöjligheter
och upplevelsevärden för
allmänheten

6.

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

Summa viktning

Poängbeskrivningar
3 poäng: Arter som är med i art- och habitatdirektivet
eller fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarken
placering och utformning.
+ 2 poäng: Arter som är med i rödlistan och
grupperade som limniska eller våtmarksarter bedöms
gynnas av våtmarkens placering. Poäng ges även om
fridlysta kräldjur gynnas.
+ 3 poäng: Våtmarken placeras och utformas på ett
sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald.
5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig
och regelbunden skötsel med betesdjur, som gynnar
syftet.
3 poäng: Det finns förutsättningar för skötsel som
gynnar syftet.
+ 2 poäng: Det finns möjlighet att torrlägga våtmarken
3 poäng: Det finns minst 200 hektar brukad åkermark i
tillrinningsområdet.
2 poäng: Det finns 50-199 hektar brukad åkermark i
tillrinningsområdet.
+ 2 poäng:. Utformning ska göras på bästa sätt för
retention av kväve.
+ 2 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för
retention av fosfor.
4 poäng: Våtmarken placeras så att den kan bidra till
att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomst med
miljöproblemet övergödning, enligt
vattenförvaltningen.
4 poäng: Våtmarken placeras så att den minskar
näringsbelastning till nedströms utpekat vatten
+ 1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög
näringsbelastning av kväve.
+ 1 poäng: Våtmarken placeras i ett område med hög
näringsbelastning av fosfor.
+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.
+ 3 poäng: Miljöinvesteringen förväntas minska
avgången av växthusgaser om den anläggs på
organogen jord.
+ 2 poäng: Miljöinvesteringen kommer att kunna
utjämna höga flöden eller utgöra en vattenreserv och
magasinera vatten till senare torrperioder.
+1 poäng: Miljöinvesteringen ska på ett naturligt sätt
smälta in i landskapet

Viktning
10

10

35

30

5

10

100

90

7.5.4.1. Bedömningsgrunder
1. Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker biologisk
mångfald
3 poäng. Arter som är med i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet bedöms gynnas av våtmarken
placering och utformning.
+2 poäng: Arter som är med i rödlistan och grupperade som limniska eller våtmarksarter bedöms gynnas av
våtmarkens placering. Poäng ges även om fridlysta kräldjur gynnas
Två poäng ges om följande stämmer: Arter som är med i rödlistan och behöver naturtyperna sötvatten eller
våtmarker bedöms gynnas av våtmarkens placering och utformning. Hotkategorier från sårbar (VU) och
uppåt. Poäng ges även om fridlysta kräldjur gynnas.
+3 poäng. Våtmarken placeras och utformas på ett sätt som gynnar en allmän biologisk mångfald.
Tre poäng ges om följande stämmer: Våtmarken anläggs i närhet av annan befintlig våtmark, på ett sätt som
gör att olika arter får lätt att spridas mellan våtmarkerna. Våtmarken har en flikig strandlinje. Huvuddelen av
våtmarken har ett djup som är mindre än 50 cm. Våtmarkens djup går att reglera med minst 60 cm
nivåskillnad. Våtmarken består av minst 50 % och maximalt 90 % öppna vattenytor. I de fall våtmarken
anläggs genom schaktning utformas slänterna med liten släntlutning (helst 1:7 mot vattenytan)
För att ge poäng ska de flesta av dessa viktiga faktorer vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa
möjliga sätt för att gynna biologisk mångfald, efter de platsgivna förutsättningar som finns
.

2. Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka biologisk mångfald
5 poäng: Det finns goda förutsättningar för långsiktig och regelbunden skötsel som gynnar syftet.
Fem poäng ges om det finns goda förutsättningar för skötsel ska brukaren ha betesdjur eller visa på sett avtal
med någon djurhållare, i kombination med att området hägnas in. Vidare ska det finnas tillräckliga
förutsättningar för att djuren ska beta huvuddelen av våtmarkens stränder och den del som är mest
angelägen för att gynna biologisk mångfald.
2 poäng: Det finns förutsättningar för skötsel som gynnar syftet.
Två poäng ges om skötsel kan ske med slåtter eller andra metoder, anpassade för att gynna biologisk
mångfald. Skötsel med betesdjur är ett annat alternativ. Det ska i projektplanen finnas avsiktsförklaring där
det också framgår hur det är tänkt att skötseln ska genomföras.

+ 2 poäng: Det finns möjlighet att torrlägga våtmarken.
Två poäng ges för torrläggning, för att kunna använda effektiva metoder för till exempel periodiskt underhåll
kan det krävas torrläggning av våtmarken. Även åtgärder mot ohävdsarter, t.ex. vass, underlättas.
Torrläggning gör att våtmarken hålls fri från fisk, vilket dels gynnar fågellivet eftersom fisk äter vattenlevande
insekter, dels kräldjur som t.ex. grodor och deras yngel, som fiskar gärna äter.

3. Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av
växtnäring
Under förutsättning är att det finns minst 20 % brukad mark i tillrinningsområdet:
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3 poäng: Det finns minst 200 hektar brukad åkermark i tillrinningsområdet
2 poäng: Det finns 50-199 hektar brukad åkermark i tillrinningsområdet
+ 2 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för retention av kväve.
Två poäng ges om följande stämmer: Det som krävs är en genomtänkt konstruktion och därmed optimal
utformning med syfte att öka omvandlingen av kväve till kvävgas. För att ge poäng ska våtmarken till stora
delar vara grund och vattenståndet ska variera på ett sätt som möjliggör omväxlande nitrifikation och
denitrifikation. Uppehållstiden ska vara lång under den varma årstiden och vattnets hastighet ska bromsas
upp och minst en grundare zon med växter som utgör livsmiljö för bakterier. För att ge poäng ska de flesta av
dessa viktiga faktorer vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa möjliga sätt för att rena vattnet
från kväve, efter de platsgivna förutsättningar som finns.
+ 3 poäng: Utformning ska göras på bästa sätt för retention av fosfor.
Tre poäng ges om följande stämmer: Det som krävs är en genomtänkt konstruktion och därmed optimal
utformning med syfte att öka våtmarkens fosforsamlande förmåga. Det är viktigt att det finns minst en
fosforfälla, minst en konstruktion som gör att vattnets hastighet bromsas upp och minst en grundare zon med
växter som kan ta upp fosfor och kväve samt bromsa vattnets hastiget. Utformning av inlopp, utlopp och
hänsyn till avrinningsområdets storlek är också viktigt. För att ge poäng ska de flesta av dessa viktiga faktorer
vara uppfyllda och våtmarken ska anläggas på bästa möjliga sätt för att öka sedimentation av partikelbundet
fosfor, efter de platsgivna förutsättningar som finns.

4. Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring
4 poäng. Våtmarken placeras så att den kan bidra till att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomst med
miljöproblemet övergödning, enligt vattenförvaltningen.
Eftersom det kan vara många olika faktorer som gör att den ekologiska statusen är sämre än god används
vattenförekomster där miljöproblemet är övergödning istället. Våtmarkens placering är uppströms sådan
vattenförekomst och placerad på så sätt att den kan ha betydelse för totala näringsbelastningen på
vattenförekomsten.
4 poäng. Våtmarken placeras så att den minskar näringsbelastning till nedströms utpekat vatten.
+1 poäng. Våtmarken placeras i ett område med hög näringsbelastning av kväve.
En poäng ges för våtmarker i eller anslutning till organogena jordar. Den gotländska jordbruksmarken har en
hög andel organogena jordar. Våtmarker i eller i anslutning till dessa ska utgöra marker med hög
näringsbelastning av kväve.
+1 poäng. Placering i område med hög belastning av fosfor från jordbruket.
En poäng ges för våtmarker i eller i anslutning till fastmarksjordar.

5. 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
En poäng ges om investeringen görs i eller i nära anslutning till naturreservat med syfte att gynna friluftslivet
eller vid väl skyltad vandringsled. Det kan också vara områden där mycket folk vistas. Sökanden ska i ansökan
uppge det lokala behovet av rekreationsområden och hur man kan få dit besökare.
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+ 1 poäng. Miljöinvesteringen kan lätt nås från allmän väg
En poäng ges om investeringen lätt nås från allmän väg. Med lätt nås menas att det ska vara lätt att parkera
och att därifrån ta sig till fots till miljöinvesteringen.
+ 2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten
Två poäng ges om särskilda insatser görs för att tillgängliggöra våtmarken. Exempel på insatser för att öka
tillgänglighet kan vara stättor, fågeltorn, parkeringsplatser.

6. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat
+ 3 poäng Miljöinvesteringen förväntas minska avgången av växthusgaser om den anläggs på organogen
jord
Tre poäng ges om Anläggningen sker på organogen jord och med syfte att hålla en konstant vattenyta som
leder till minimerad CO2 -avgång. Anläggningen eller restaureringen 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.
Perioden för översvämning behöver dock avvägas mot möjligheten att bedriva betesdrift alternativt
slåtteräng som skötselåtgärd så att igenväxning motverkas
+ 2 poäng Miljöinvesteringen kommer att kunna utjämna höga flöden eller utgöra en vattenreserv och
magasinera vatten till senare torrperioder
Två poäng ges om våtmarken utformas och placeras på ett sätt som gör att den kan utjämna höga
vattenflöden och/eller magasinera vatten till senare torrperioder. Våtmarken kan få användas till bevattning
under förutsättning att det inte är huvudsyftet med våtmarken.
+1 Miljöinvesteringen ska på ett naturligt sätt smälta in i landskapet
En poäng ges om våtmarken på ett naturligt sätt passar in i landskapet. I intensiva jordbruksområden bör
våtmarkerna planeras utifrån ett sammanhang. Ett redskap för detta kan vara information från historiska
kartor.

Stödnivå
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. Följande gäller i Gotlands län:
Följande är aktuellt för 50 procents-nivån i Gotlands län:
•

Våtmarken har direkt betydelse för driften av företaget

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.
Följande exempel kan vara aktuella för 100 procents-nivån i Gotlands län:
•
•
•

Våtmarker som anläggs eller restaureras i eller intill vattendrag med dålig status.
Våtmarker som anläggs eller restaureras uppströms om större vattendrag eller kanaler
och som jämnar ut stora flöden under vårflod och extrema regnperioder.
Anläggningen har ingen direkt betydelse för driften av företag.
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•

Även små dammar kan vara effektiva som kväve- och fosfordammar, beroende på
placering och på hur avrinningsområdet ser ut. De är relativt kostsamma att anlägga
och därför motiveras högsta nivån.

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i
stödberättigande utgifter.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1,5 miljoner kronor.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av
mindre betydelse8 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:
•
•
•
•

miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 5 procent av budgeten
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 45 procent
av budget
anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 45
procent av budget
anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budgeten

Anlägga tvåstegsdiken
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.
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Många vattenförande diken på Gotland har koppling till vattenförekomster som är
klassade som ”sämre än god status”. Det handlar om åar och sjöar men också om det
omgivande havet. Här kan anläggning av tvåstegsdiken vara en av flera möjligheter att
bättre fånga upp näringen på dess väg i odlingslandskapet. Bäst är det om de
schaktmassor som tas upp vid anläggningen kan användas i dikets närhet, t.ex. för att

8

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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fylla ut svackor och håligheter och för att göra dikeskanterna stabila så att strömfåror
förhindras. Detta avspeglas i urvalskriterum nr 2.
En anläggning av tvåstegsdike som görs i närheten av en anläggning av en våtmark är
särskilt prioriterad.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 250 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet
med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop
från central avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
(Delåtgärd 7.6 och fokusområde 4abc)
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.

Regionala urvalskriterier
Anlägga tvåstegsdiken
Delåtgärd 7.6 fokusområde 4abc
Tvåstegsdike

poängsättning

1. Miljöinvesteringens
placering

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

2. Genomförande av
miljöinvesteringen

2 poäng: Måttlig status
3 poäng: Otillfredsställande status
4 poäng: Dålig status
+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är
större 300 hektar
5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt
3 poäng: Schaktmassor 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 >0,5 km
+1 poäng: Bredden på terrassen är >5 gånger fårans bredd

Viktning
35

20

35
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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

Summering

10

100

7.6.4.1. 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
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.

+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar
En ytterligare poäng tilldelas om avrinningsområdets storlek är större än 300 hektar vid dikets utlopp.
Avrinningsområdet bestäms genom kartunderlag eller beskrivning av 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
5 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.
3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt
3 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett effektivt sätt. Massorna avyttras i närhet av diket
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
3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 80 procent av åker
2 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 procent av åker
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2-3 poäng tilldelas om delen åkermark i avrinningsområdet bestämt genom kartunderlag. Mer än 60 procent
ger 2 poäng och mer än 80 procent ger 3 poäng.
+2 poäng: Dikessträckan är större än 0,5 km
Ytterligare 2 poäng ges om dikessträckan som ska göras om till tvåstegsdike är minst 0, 5 km lång. Det måste
finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta poäng.
+1 poäng: Bredden på terrassen är större än 5 gånger fårans bredd
Ytterligare 1 poäng ges om bredden på terrassen är mer än 5 gånger så bred som fåran. Det måste finnas
minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta poäng

4. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat.
+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande översvämningar
Två poäng tilldelas poäng 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.
+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald på ett sätt som det inte gjorde tidigare.
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket förväntas fungera som spridningskorridor eller förbättra livssituationen
för utpekade arter. Poäng ges också om aktiva åtgärder för biologisk mångfald görs, t.ex. fiskevårdsåtgärder
eller biotopvård som sådd av insektsfrämjande växter.
+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket är en del av flera åtgärder i samma område för att förbättra status i
vattenförekomst, det är en del i en helhetslösning eller ett samverkansprojekt. Åtgärder i kombination kan
t.ex. vara våtmarker, sedimentationsfällor, krökar, trädplanteringar etc.
+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig
En poäng tilldelas om närhet till tätort eller vandringsstråk, del i informationssatsning eller ska användas som
visningsobjekt.

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 Gotlands län.
Vi kommer inte att använda nivån 50 procent.
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.
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I Gotlands 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 två 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 Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per ansökan.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med under 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:
• miljöinvestering förbättrad vattenkvalitet får 5 procent av budgeten
• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald får 45 procent
av budget
• anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet får 45
procent av budget
• anlägga tvåstegsdiken får 5 procent av budgeten
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8.

Jordbruks- och affärsutveckling

Under den här rubriken finns dels startstöd för företagare inom jordbruks-, trädgårdsoch rennäringarna, dels investeringsstöd som riktar sig till annan verksamhet än
jordbruk, trädgård, rennäring och skog.
Förutom länsstyrelsen handlägger Sametinget startstöd riktat till rennäring, samt
investeringsstöd till förnybar energi samt för att skapa nya jobb. Sametinget har egen
handlingsplan.
Startstöd
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Startstödet till unga ska
underlätta för yngre personer att starta eller ta över ett jordbruks-, rennärings- och
trädgårdsföretag (delåtgärd 6.1, fokusområde 2b).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Generationsskiften är en svår fråga för många företag i länet, inte minst inom
jordbruket. Arbetstillfällena för unga i länet är begränsade. En del möjligheter till jobb
finns inom jordbruket. Traditionellt har jordbruket gått i släkten, men det blir allt
svårare att överföra företaget till en ny generation. En ny form för generationsväxling
har börjat växa fram hos oss. Det handlar om att växla ägare utanför släkten och där de
nuvarande ägarna genomför förändringen ihop med de nya under en period på minst
fem år. Det är en modell som förmodligen kommer att få allt mer genomslag inom nära
framtid. Startstödet är en premie som ska underlätta och stimulera till att få in yngre i
företagen.
När det handlar om prioriteringarna inom denna åtgärd, har animalieproduktionen en
särställning, vilket är mer beskrivet under 6.1.2.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden är vid ingången av 2020 så lågt att beslutsomgångar
inte behöver användas. Löpande hantering bidrar till en effektivare handläggning med
kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet
med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop
från central avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
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Nationella urvalskriterier
Startstöd
Delåtgärd: 6.1 Fokusområde: 2b
Nationella urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

1. Etableringen bidrar tillatt
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 avseende ekologisk produktion

10

2.

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion/produkter eller
tjänster
+2 poäng: Sökanden använder sig av nya arbetsmetoder
+2 poäng: Stödet bidrar till en lönsam primärproduktion

20

+3 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.
+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från
företaget, det vill säga ingen inkomst av tjänst utanför företaget
+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon
pågående produktion
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet
och utökar verksamhet
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och
livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst 1 720
timmar per år

40

3.

4.

Etableringen bidrar till
införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).
Den som söker har
kunskap, kompetens
och genomförandekapacitet att driva
företaget.

Sökanden är i behov av
stöd för att underlätta
starten som företagare.

Summa viktning

30

100

8.1.4.1. 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 skall 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 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
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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 Fskattjänster som ligger helt utanför jordbruks-, trädgårds- eller rennäring bör betraktas som inkomst av tjänst
om det inte bara handlar om enstaka uppdrag och intäkterna högst uppgår till 10 % av företagets totala
omsättning.
+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon pågående produktion
Två poäng ges till den som startar ett företag som inte har någon befintlig produktion som är igång och det
därmed tar längre tid innan företaget får intäkter. Kriteriets betydelse kan bero på företagets
produktionsgrenar. Exempelvis är betydelsen mindre inom vanlig spannmålsodling, medan det för andra
produktioner kan ta flera år innan insatt rörelsekapital kommer tillbaka som inkomst. Poäng bör endast
tilldelas om det tar längre tid att få inkomst än om produktionen varit i full drift.
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar verksamhet
En poäng ges till den som tar vid ett företag som har en befintlig produktion som är igång och utökar den
befintliga produktionsgrenen eller en ny produktionsgren i företaget. Utökningen medför troligen
investeringsutgifter och ökat rörelsekapital och det tar viss tid innan satsningen genererar resultat. Kriteriets
betydelse kan bero på produktionsgren, men poäng bör tilldelas alla satsningar i utökad produktion om minst
10 % eller som lägst 300 timmar jämfört med utgångsläget.
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga
minst 1 720 timmar per år
En poäng ges till de som arbetar minst 1720 timmar i företaget med verksamheten jordbruk, trädgård eller
rennäring. Livsmedelsförädling av egna produkter får ingå i arbetstiden men primärproduktionen skall avse
minst 860 timmar per år.

Regionala urvalskriterier
I den här åtgärden har länet inte regionala kriterier. Huvudmotivet är att de nationella
kriterierna väl svarar mot de regionala prioriteringarna.
Etableringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
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Stödbelopp
Startstödet är totalt på 250 000 kronor. Beloppet kommer att betalas ut vid två tillfällen, den
första utbetalningen är på 150 000 kronor och sker i samband med beslut om stöd. Ansökan
om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast 45 månader efter beslutet om stöd.

Investeringsstöd till förnybar energi
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för
att främja tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka användningen av
avfalls-, rest- och biprodukter till energi. Det kan till exempel vara teknik, utrustning
och anläggningar för produktion av förnybar energi samt förädling av energiråvara
(delåtgärd 6.4, fokusområde 5bc).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Det finns goda möjligheter för mer förnybar energi på Gotland. Det är framför allt
vindkraften som är etablerad i länet, men intresset för solvärme och biobränslen från
skogen har ökat på senare år. I avvaktan på beslut om en ny elkabel mellan Gotland
och fastlandet är det flera investeringar som har lagts på is. Utan fastlandskabeln är det
i dagsläget inte utrymme för ytterligare kapacitet i det befintliga nätet.
Inom den här åtgärden är det inte möjligt att ge stöd till vindkraftverk. Regelverket
tillsammans med regionala prioriteringar avgör detta.
Investeringar som möjliggör användning av biobränslen, främst från skog, är däremot
prioriterad i länet. Många lantbruks- och trädgårdsföretag omfattar både jord och skog
och här kan bränsle från skog eller röjningar och restaureringar av betesmarker, vara
en tillgång för företaget, både för eget bruk och för försäljning av energi. Det är vanligt
att göra uttag av grenar och toppar (GROT) vid slutavverkningarna.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 290 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Vid ingången av 2022 var medlen slut.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
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Nationella och regionala urvalskriterier

Investeringsstöd till förnybar energi
Delåtgärd 6.4 fokusområde 5c
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
specifika miljö- och
klimatmål.

Poängsättning
3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av
förnybar energi
+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil
energi

Viktning
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 genomförandekapacitet 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 bidrar till en ökning av användningen av
förnybar energi i lantbruks-/trädgårdsföretaget
+1 poäng: Investeringen bidrar till diversifiering av lantbruks/trädgårdsföretaget
+2 poäng: Investeringen bidrar en ökning av användningen av
biobränsle från träd
+1 poäng: Investeringen ingår i en lokal samverkanslösning

30

Summering viktning
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8.2.4.1. 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, jordoch 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 salixskördare. Observera att enbart
företag med jordbruk, trädgårdsodling, eller rennäring kan stöd för produktion av förnybar energi för eget
bruk.
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+ 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.
+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.
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+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.
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingsplanerna.
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:
•

Investeringar i vindkraft

+1 poäng: Investeringen bidrar till en ökning av användningen av förnybar energi i jordbruks/trädgårdsföretaget
En poäng extra ges till investeringar i jordbruks-/trädgårdsföretag
+1 poäng: Investeringen bidrar till diversifiering av lantbruks-/trädgårdsföretaget
En poäng extra ges till investeringar som medför en ny eller ökad diversifiering för företaget
+2 poäng: Investeringen bidrar en ökning av användningen av biobränsle från träd
Två poäng extra ges till investeringar som tar tillvara råvara från skog eller från röjningar/restaureringar av
betesmarker/slåtterängar
+1 poäng: Investeringen ingår i en lokal samverkanslösning
En poäng extra ges till investeringar som gynnar en lokal samverkanslösning

Investeringar som inte prioriteras regionalt
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala
urvalskriteriet.
•

För investeringar i vindkraft
Stödnivå

Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta
stödbelopp.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse9.
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
9

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

Investeringsstöd till gödselbaserad biogas
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är till för
att minska utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för
produktion av biogas, vilket exempelvis kan inkludera biogaspannor, uppgraderingar,
lager för rötrester och rörledningar (delåtgärd 6.4, fokusområde 5d).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Gödselbaserad biogasproduktion finns omnämnt i Region Gotlands ”Biogasstrategi
2014-2019” som är ett styrdokument. Det är i sig en konkretisering av ”Vision Gotland
2025” och ”Energi 2020”. Målet för biogasproduktionen i länet till år 2020 är 100
GWh. Biogasens utveckling på ön bedöms skapa 150 arbetstillfällen till år 2020. I
dagsläget produceras biogas på två anläggningar på ön, den ena använder restprodukter
från lantbruk och livsmedelsindustri och levereras gas till Arlas mejeri i Visby och till
ett företag som säljer fordonsgas. Reningsverket i Visby framställer också biogas,
varav en del blir till fordonsgas. Två tankställen för biogas finns och två nya är på
gång. En omfattande animalieproduktion ger potential att utnyttja gödsel till förnybar
energi för värme och för fordonsgas.
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.
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
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Nationella urvalskriterer
Investeringsstöd till gödselbaserad biogas
Delåtgärd 6.4 fokusområde 5d
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
specifika miljö- och
klimatmål.

2.

3.

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

Den som söker stöd
har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet för
investeringen.
4. Investeringen bidrar
till att förbättra
företagets
konkurrenskraft.
Summa nationell viktning

Poängsättning
+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller
användningen av biogas
+2 poäng: Investeringen inkluderar utrustning eller sköts med
metoder som syftar till att minska möjliga metanläckage från
anläggningen
+2 poäng: Det finns avsättning för den rötrest som produceras
+2 poäng: Investeringen syftar till att uppgradera biogasen till
fordonsgas
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
+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

Viktning
40

5 poäng: Nuvärdet av investeringen med investeringsstöd är
positivt.

30

10

20

100

8.3.4.1. Bedömningsgrunder
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.
+2 poäng: Investeringen gynnar produktionen och/eller användningen av biogas
Poängen ges till biogasanläggningar som rötar gödsel men också andra investeringar som gynnar
produktionen av biogas, exempelvis rötrestlager. Om en jordbrukare ansöker om investeringsstöd för
rötrestlager för eget bruk hanteras ansökan i 4.1 5d, men om rötrestlagret ingår som en del av en större
ansökan hanteras det inom detta fokusområde. Poängen ges också till investeringar som ökar användningen
av biogas. Det kan exempelvis vara rörledningar, uppgraderingar till fordonsgas och tankstationer för biogas.
+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.
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+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 sätt att ta tillvara biogasen 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 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 genomförande-kapacitet som krävs för att
genomföra investeringen.
+3 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen
Tre poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att kunna
genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, själv, via anställd
eller inköpt kompetens.
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden ska ge
underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångsrikt sätt och också
ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.
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+3 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
Tre poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar
organisationsöverskridande.
Observera att den som söker stöd maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli högre.

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.

Regionala urvalskriterier
För investeringsstöd till gödselbaserad biogas finns inte några regionala urvalskriterier.
Stödnivå
Stöd ges till 40 procent av stödberättigande utgifter.
Högsta stödbelopp är 40 miljoner kronor.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en
period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först
inkomna ansökan.
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.

Investeringsstöd för att skapa nya jobb
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).
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Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Arbetsmarknaden på ön präglas av ö-läget på många sätt. Arbetspendling till andra
kommuner sker, men i liten omfattning. Jordbruket och besöksnäringen dominerar när
det gäller arbetstillfällen på landsbygden. Många arbetspendlar till Visby där många
jobb inom offentlig sektor finns. Det finns en tydlig könsuppdelad arbetsmarknad där
jordbruket domineras av män och offentlig sektor av kvinnor.
Eftersom Gotland är en viktig destination för besökare, företrädesvis under sommaren,
är det många som har deltidssysselsättning över året.
Behovet av sysselsättning på landsbygden är stor, inte minst som alternativ för
kvinnorna.
Besöksnäringen är beroende av en relativt kort och intensiv sommarsäsong. Många
insatser görs och behöver fortsatt göras för att förlänga säsongen och därmed skapa
ökad sysselsättning för småföretagarna själva och för att ge möjlighet till att anställa i
större utsträckning än vad som är möjligt idag År 2018 blev en kryssningskaj klar i
Visby. Med den följer förväntningar och förhoppningar på utveckling av erbjudanden
från företaganden på landsbygden.
Eftersom mat och livsmedel är en viktig faktor för den regionala tillväxten är
företagande som kan stärka denna kedja viktig. I den här åtgärden ingår t.ex
restauranger och caféer (men inte förädling som omfattas av andra åtgärder i
programmet).
Det är särskilt prioriterat att skapa sysselsättning på landsbygden för kvinnorna.
De kulturella och kreativa näringarna och hästföretagande är två områden som ser ut
att särskilt attrahera kvinnor, med tanke på hur det ser ut i könsfördelningen när det
gäller sysselsatta. Här bör det finnas potential för fortsatt utveckling och
nyföretagande. I de kulturella och kreativa näringarna finns ett stort antal utövare inom
arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst,
måltid, spel och media upplevelsebaserat lärande. När det gäller hästar är Gotland det
klart hästtätaste länet i Sverige och det finns en bred kunskapsbank kring hästar och
hästverksamhet.
Det behövs ett hållbart företagande och investeringar som bidrar till
miljökvalitetsmålen direkt och indirekt är prioriterade. Det kan handla om natur- och
kulturturism som tar tillvara landskapets miljövärden i sin verksamhet. Gotland har ett
väl utbyggt fibernät som möjliggör företagande på landsbygden som bygger på digital
teknik. Digitalt företagande kan bidra till minskade transporter av både varor och
människor.
Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 har varit en viktig
utgångspunkt för vad som ska genomföras med finansiering inom
landsbygdsprogrammet. Gotland har via ett nytt regeringsuppdrag tillförts särskilda
regionala tillväxtmedel under 2016-2019, inom området Hållbara Gotland. Detta
slutfördes under 2020.
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Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med kortare
handläggningstider.
De ansökningar som får minst 300 poäng kan få bifall om budgeten medger detta. Vid
ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet med vad som
anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop från central
avropspott om det blir aktuellt.
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Investeringsstöd för att skapa nya jobb
Delåtgärd: 6.4 fokusområde: 6a
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen ger
arbetstillfällen på
landsbygden

2.

Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

3.

Investeringen bidrar
till införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).
Den som söker stöd
har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet för
investeringen.
Företaget är i behov av
stöd för att kunna
genomföra
investeringen.

4.

5.

Poängsättning
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
+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
+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas
och/eller att nya tjänster erbjuds i området
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning

Viktning
30

+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: 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 större än 1
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %

15

10

10

10
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6.

Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
Investeringen

2 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara
arbetstillfällen
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
+1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft
+1 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål
+1 poäng: Investeringen bidrar till diversifiering av företaget
+1 poäng: Investeringen är innovativ eller bidrar till
kunskapsspridning
+1 poäng: Investeringen gynnar viss företagsamhet

Summa viktning

25

100

8.4.4.1. 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.
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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.
+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

•
företagare

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

•

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

•

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
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+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 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

•
investeringen

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

•

+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.
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+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng ges om
investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är 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
2 poäng: Investeringen bidrar till att skapa eller bevara arbetstillfällen
Två poäng ges till investeringar som möjliggör en ökning av sysselsättningen i företaget, från minst 25 procent
till 50 procent. Detta är särskilt viktigt inom säsongsberoende verksamhet.
+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
Två poäng extra ges till investeringar som stärker samverkan inom bransch eller mellan näringsgrenar.
+1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft
En poäng extra ges till investeringar som stärker kedjan inom området mat och livsmedel och bidrar till tillväxt
inom detta område.
+1 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål
En poäng extra ges till investeringar som stärker besöksnäringen och som bidrar till tillväxt inom detta
område.
+1poäng: investeringen bidrar till diversifiering av företaget
En poäng extra ges till investeringar i jordbruksföretag, där ny verksamhet möjliggörs
+1poäng: Investeringen är innovativ eller bidrar till kunskapsspridning
En poäng extra ges till investeringar som tar tillvara IT-teknik för att bygga nya produkter och tjänster.
+1poäng: Investeringen gynnar viss företagssamhet
En poäng extra ges till investeringar som utvecklar ett företag inom den kreativa och kulturella näringen eller
till investeringar som utvecklar ett hästbaserat företag där huvuddelen handlar om att erbjuda tjänster och
produkter kopplat till häst.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta
stödbelopp.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 miljon kronor per stödmottagare.
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En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse10.
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.

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.
Det krav på övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns hos varje handläggande
stödmyndighet att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering försvinner.
Kravet om offentlig finansiering kommer inte att utökas när de nya pengarna
tillkommer.
Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i småskalig
infrastruktur. Sametinget har egen handlingsplan.
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i
småskalig infrastruktur ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men
det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen
(delåtgärd 7.2). Syftet är att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden
för att därigenom ge en ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö för de boende
på landsbygden. Stöd till sådana investeringar kan med fördel ges när de ligger i
anslutning till andra investeringar som fått stöd inom landsbygdsprogrammet
(fokusområde 6b).

10

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Den småskaliga infrastrukturen kan vara avgörande för landsbygdens attraktionskraft
och därmed de val som görs av personer som vill flytta. En levande och trygg närmiljö
upplevs som en styrka för orten eller socknen. Den småskaliga infrastrukturen handlar
t.ex. om vägbelysning, mindre vägar, bryggor, pendelparkeringar och system för
samåkning.
En fråga av symbolkaraktär, som är synnerligen aktuell i länet, är nedsläckningen av
viss gatubelysning på landsbygden. Det handlar om belysning som finns på vägar som
ägs av staten och där det anses för kostsamt att fortsätta med belysningen. Region
Gotland har heller inte för närvarande någon avsikt att använda kommunala pengar till
detta.
I öns många fiskelägen finns ett antal bryggor som i vissa fall behöver moderniseras
för att kunna användas på ett säkert sätt av ortsbefolkningen. Fiskelägena lockar också
många besökare som vill uppleva något mycket typiskt traditionellt gotländskt. Den
förening som förvaltar området förväntas stå för kostnader som därmed hänger ihop
med mycket mer än deras kärnverksamhet.
Landsbygdsbor måste ofta pendla till arbete och vissa fritidsaktiviteter, vilket bygger
på att det går att anpassa resandet till kollektivtrafiken eller att det finns bil att tillgå.
Resandet kan underlättas av samåkning och här finns det mer att göra i länet, när det
gäller praktiska fysiska förutsättningar.
På Gotland prioriteras initiativ som gör närmiljön bättre för boende i första hand, men
också med tanke på den stora tillströmningen av besökare som vill uppleva en levande
landsbygd. Här finns också en koppling till Region Gotlands Tillväxtprogram för
perioden 2016-2020.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta. Vid
ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet med vad
som anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop från central
avropspott om det blir aktuellt. Mer information finns på vår hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
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Nationella och regionala kriterier
Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
Delåtgärd: 7.2 Fokusområde: 6b
Nationella urvalskriterier
1. Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

2.

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

3.

Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
investeringen

Poängsättning
+ 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
+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
3-5 poäng: Investeringen är prioriterad i kommunen
+2 poäng: Investeringen har en bred förankring i området

Summa nationell viktning

Viktning
25

30

45

100

9.1.4.1. Bedömningsgrunder
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

+ 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

119

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/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vadar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken
Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för miljö- och
klimatmål för mer information och vägledning. Läs mer om mål för friluftsliv på
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/

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

+ 1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen för det område investeringen avser

•

+ 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

+ 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
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 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.
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3. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen
3-5 poäng: Investeringen är prioriterade i kommunen
Investeringar som ligger i linje med prioriterade insatser i Region Gotlands Tillväxtprogram 2016-2020
kan få 3 eller 5 poäng. 3 poäng ges om inriktningen på investeringen ger ökade förutsättningar för att
utveckla besöksnäringen på landsbygden. 5 poäng ges om det finns företag i området som i en
”avsiktsförklaring” bekräftar att investeringen är intressant för företagsutveckling med inriktning på
besöksnäringen.
+2 poäng: Investeringen har en bred förankring i området
Tre poäng ges till projekt där organisationen bygger på ett brett engagemang hos de som närmast
berörs, d.v.s. föreningen eller sockenutvecklingsgruppen eller motsvarighet. Detta kan t.ex. påvisas
genom hur styrgrupp, referensgrupp, arbetsgrupper eller liknande är planerade.

9.1.4.2.

Investeringar som inte prioriteras regionalt

I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd ges till 90 procent av
stödberättigande utgifter i övriga fall.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse11 i de
fall det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
Stöd till bredband
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges för
att öka tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så kallade nästa
generations accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Syftet med stödet är att öka
tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik i landsbygdsområden (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c).

11

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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I Gotlands län finns sedan halvårsskiftet 2017 ett utbyggt fibernät på hela ön. Tillkommande
abonnenter hanteras via ägarna till näten, ofta sockenvisa ekonomiska föreningar. Det finns
inga medel att fördela i Gotlands län.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i service och
fritid. Det gäller då idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Sametinget har
egen handlingsplan.
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i service
och fritid ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några
incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.4). Syftet med
stödet är att skapa och behålla service på landsbygden. Det kan vara kommersiell och viss
offentlig service, servicepunkter där flera olika typer av service finns samlat, men också
investeringar för att skapa bra möjligheter för idrott och fritid samt samlingslokaler, vilket
gynnar både boende och besökare (fokusområde 6b).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
9.3.2.1.

Service

I en jämförelse med andra län i Sverige är Gotland speciellt när det gäller kundunderlaget
sett över året. Under sommarmånaderna ökar antalet personer drastiskt i och med den stora
turisttillströmningen. Det är under sommarmånaderna en ökning som motsvarar cirka 12
gånger den bofasta befolkningen. Detta har en stor betydelse för omsättningen för öns alla
serviceställen. Och kommersiell service är viktig för landsbygdens attraktionskraft, såväl för
fast boende som för besökare.
Region Gotland har huvudansvaret för ”Regionalt serviceprogram för Gotland -2014-2020”
som ligger till grund för prioriteringarna inom den här åtgärden. Ett nytt serviceprogram
håller under 2022 på att tas fram. Vi kommer att använda programmet för 2014-2020 under
2022.
Gotland är ett av sex län i Sverige där ingen individ har mer än 20 minuter till närmaste
serviceställe. Tillgängligheten mäts som den tid det tar att med fordon ta sig till närmaste
serviceställe. Under perioden 2007-2012 förbättrades tillgängligheten, enligt statistiken, på
Gotland. Detta hänförs i första hand till omflyttning på landsbygden, snarare än att utbudet
har förändrats. 73,5 procent av befolkningen har mindre än 5 minuter till närmaste
serviceställe, 21,4 procent har 5-10 minuter och 3,3 procent har 10-20 minuter.
Målsättningen är att dessa förutsättningar ska finnas kvar, så att det inte blir sämre inom
dessa intervaller.
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I serviceprogrammet prioriteras följande för offentligt stöd under perioden:
- Serviceställe där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 10 kilometer
- Serviceställe med låg lönsamhet och liten förmåga till självfinansiering av åtgärder
- Insatser för minskad energiåtgång i verksamheten

9.3.2.2

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrottsanläggningarna på landsbygden är många. Till stor del ägs och drivs de av
föreningar, vilket är en tydlig skillnad gentemot Visby, där anläggningarna i huvudsak
är kommunala. Idrotten har en framträdande roll för turismen. Den genererar t.ex.
110 000 gästnätter per år, många av dessa tillfaller landsbygden, där också en del av
föreningarna kan erbjuda logi. Idrottsföreningarna har i flera områden en samlande roll
och ett stort engagemang i den lokala utvecklingen, inkluderat näringslivet.
Fotboll är fortfarande mer killars än tjejers idrott, ridsport tvärtom. Dans är en idrott
som ökar, särskilt bland tjejer.
Bygdegårdar och andra lokala samlingslokaler är andra viktiga offentliga mötesrum på
landsbygden. På Gotland finns det i stort sett en bygdegård i varje socken. På vissa
orter finns det andra samlingslokaler och ibland finns det flera.
Många av de föreningsägda anläggningarna dras med ekonomiska svårigheter där
driftskostnaderna behöver ses över, bl.a. vad gäller energieffektivisering.
Investeringar som leder till energieffektivistering är ett prioriterat område.
Ett område som är prioriterat i anläggningar för idrott och annan fritidsaktivitet, är
investeringar i digital utrustning som möjliggör nya sätt att använda anläggningarna
både för den egna verksamhetens utveckling, t ex delta i nationella och internationella
konferenser och för att i övrigt få till fler utbyten utanför länet. I Gotlands Regionala
Digitala Agenda framhålls möjligheterna till ökad IT-användning inom fritid, idrott
och inom kultur. Där framhålls också vikten av att få till pilotprojekt i de offentliga
gemensamma rummen för att engagera människor i alla åldrar.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning med
kortare handläggningstider.
De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta. Vid
ingången av 2022 finns ännu medel kvar. Sista ärendet hanteras i enlighet med vad som
anges under 4.3.1. Vi kommer att använda möjligheten med avrop från central avropspott om
det blir aktuellt.
Mer information finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
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Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden
Delåtgärd: 7.4 Fokusområde 6b
Nationella urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

1.

Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

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

10

2.

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

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver
spridas mer
3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är
bland de första inom området
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning

15

3.

Den som söker har
kunskap, kompetens
och genomförandekapacitet 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.

40
Investeringar i kommersiell och offentlig service:
4 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service
+1 poäng: Investeringen bidrar ytterligare till att behålla eller
utöka service
4 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
1 poäng: Investeringen verkar sammanhållande
+2 poäng: Investeringen bidrar till en energieffektivisering
+3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver
spridas mer
+ 3 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden

5.

Investeringen har
tydliga mål.

Summa nationell viktning

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

100
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9.3.4.1. Bedömningsgrunder
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

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investeringar som
bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även
andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar
som regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.
God bebyggd miljö
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar
och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som
byggnader är hållbart utformade,
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt
har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett extra poäng.
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö och
klimatmål för mer information och vägledning. Lär mer om kulturmiljömål på
https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utvecklakulturmiljon/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 frilufsliv på
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/

2. Projektet 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 i området

•

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas

•

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning

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
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relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan förväntas ha nytta av eller behöva
kunskapen.
En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte används i den
omfattning den borde i området.
1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer
Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en innovativ inriktning
som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa funktioner, till exempel
provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering eller bredare aktivitetsutbud.
3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området
En produkt, vara eller tjänst kan betraktas som en innovation så länge den inte används i den omfattning den
borde i området. Tre poäng ges t.ex. till nya lösningar för hur man kombinerar olika typer av service eller
bredare aktivitetsutbud.
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas
Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service. Det kan till
exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning
En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma mål. Det kan vara
till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag eller organisationer.

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

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den sökta investeringen

•

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

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.
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4. Det finns ett identifierat behov av projektet.
Investeringar i kommersiell och viss offentlig service:
4 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service
Fyra poäng ges till investeringar i serviceställen som är identifierade som prioriterade enligt ”Regionalt
serviceprogram Gotlands län 2014-2020”, d.v.s.
- serviceställe där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 10 kilometer
+1 poäng: Investeringen bidrar ytterligare till att behålla eller utöka service
Ett extra poäng ges till investeringar som är prioriterade i den handlingsplan som är kopplad till ”Regionalt
serviceprogram Gotlands län 2014-2020”.
Serviceställe med låg lönsamhet eller liten förmåga till självfinansiering av investeringen
4 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet
Fyra poäng ges om investeringen gör att det befintliga servicestället, enligt kartläggningen i ”Regionalt
serviceprogram Gotlands län 2014-2020”, stärks genom att utbudet av service breddas jämfört med före
investeringen.
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar:
1 poäng: Investeringen verkar sammanhållande
En poäng ges om det är en förening som äger anläggningen/samlingslokalen eftersom dessa inte ingår i det
kommunala ansvaret och många anläggningar på landsbygden på Gotland är föreningsägda
+2 poäng: Investeringen bidrar till en energieffektivisering
Två poäng extra ges om det finns en nyligen upprättad plan för den aktuella anläggningen som omfattar
energieffektivisering.
+3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer
Tre poäng extra ges om investeringen omfattar digital utrustning som möjliggör att anläggningen/lokalen kan
utnyttjas mer frekvent än före investeringen. Den sökande ska redovisa hur anläggningen används i nuläget.
+ 3 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden
3 poäng extra ges när den sökande har sett till bygdens behov av fritidssysselsättning och samlingslokaler, och
utifrån detta bedömt vilka typer av verksamheter som kan ske i anläggningen. Investeringen ska bygga på en
sådan analys.

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.
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Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Investeringar i kommersiell service
1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om det inte finns särskilda skäl
enligt punkt 2. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de stödberättigande
utgifterna är mindre än 50 000 kronor.
2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna nedan är
uppfyllda, vilket ses som särskilda skäl. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om
stöd om de stödberättigande utgifterna är mindre än 30 000 kronor.
1.
2.
3.
4.

investeringar i förbättrad tillgänglighet
investering vid uppstart av nedlagd butik
investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering
investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande
servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som postoch pakethantering eller apotek
5. försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån
de regionala serviceprogrammen.
En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den kan
motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan.
I Gotlands län är högsta stödbelopp 1 800 000 kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse12 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till
90 procent av stödberättigande utgifter för övriga fall. Stöd beviljas inte till
ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter för
dessa övriga investeringar.

12

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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I Gotlands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom
en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från
den först inkomna ansökan.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse13 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism
samt för turistinformation
Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur för
rekreation och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan.
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar ges
där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon
enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är att utifrån
landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra
möjligheterna till turism (fokusområde 6b).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Gotland har en särpräglad miljö med sin natur och ett landskap präglat av många
generationers jordbrukare och deras djur. Det finns gott om yta som upplevs som orörd
och oexploaterad. Detta är en förutsättning som är en stor del i öns attraktionskraft när
det gäller besöksnäringen, såväl nationellt som internationellt. Gotland upplevs inte
sällan som exotiskt jämfört med Sverige i övrigt. Möjligheterna till rekreation och
friluftsliv kan utvecklas mer, inte minst som en del i den lokala bygdens
attraktionskraft för att locka både bofasta, deltidsboende och turister.
Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 är en viktig utgångspunkt
för vad som ska prioriteras regionalt i landsbygdsprogrammet 2017. I
Tillväxtprogrammet är ett styrkeområde Besöksnäringen. Gotland har via ett nytt
regeringsuppdrag tillförts särskilda regionala tillväxtmedel under 2016-2019, inom

13
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området Hållbara Gotland. I genomförandeplanen för dessa pengar är Besöksnäring
och kultur ett av fem områden. De regionala utvecklingsaktörerna kommer att
samverka för att synkronisera åtgärder och finansiering. Utgångspunkten för projekten
inom landsbygdsprogrammet är Tillväxtprogrammet och de behov som där
identifierats.
Investeringar som är aktuella i den här åtgärden ska vara tillgängliga för allmänheten.
Det kan handla om exempelvis infrastruktur som badplatser, lekplatser, leder för
vandring, cykel eller ridning samt körturer med häst. Informationsskyltar,
turistbroschyrer och webbplatser är andra delar som ryms här, allt för att stärka bygden
och ta tillvara de resurser som finns inom detta område. Det är extra värdefullt om
näringslivet i området kan dra nytta av investeringen för att utveckla sina företag och
skapa sysselsättning.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. Vid ingången av 2022 var medlen i åtgärden slut.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation
Delåtgärd 7.5 Fokusområde: 6b
Nationella urvalskriterier
1.

Investeringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

2.

Investeringen bidrar
till införandet av nya
produkter, tjänster
eller arbetsmetoder
(innovation).
Den som söker har
kunskap, kompetens

3.

Poängsättning

Viktning

+ 1poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett
nationellt miljömål
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för
friluftspolitiken
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
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap
som är relevant för den sökta investeringen.

10

15

20
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och genomförandekapacitet för
investeringen.
4.

5.

Det finns ett
identifierat regionalt
behov av
investeringen.
Investeringen har
tydliga mål.

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
3-5 poäng: Investeringen är prioriterad i kommunen
+2 poäng: Investeringen har en bred förankring i området

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

Summa nationell viktning

40

15

100

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

+1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål

•

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen

•

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till investeringar som
bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som är vanligast
vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och
preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade
2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.
Levande sjöar och vattendrag
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och
bibehållna och påverkan från buller är minimerad
Hav i balans samt levande kust och skärgård
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade
och bibehållna och påverkan från buller är minimerad
Myllrande våtmarker
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad
Levande skogar
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna
Ett rikt odlingslandskap
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor
Storslagen fjällmiljö
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad
God bebyggd miljö
– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,
– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra
och effektiva gång- och cykelvägar,
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt
har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
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+ 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-utvecklakulturmiljon/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

•

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning

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.

•

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

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.
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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
3-5 poäng: Investeringen har prioritet i kommunen
Investeringar som ligger i linje med prioriterade insatser i Region Gotlands Tillväxtprogram 2016-2020
kan få 3 eller 5 poäng. 3 poäng ges om inriktningen på investeringen ger ökade förutsättningar för att
utveckla besöksnäringen på landsbygden. 5 poäng ges om det finns företag i området som i en
”avsiktsförklaring” bekräftar att investeringen är intressant för företagsutveckling med inriktning på
besöksnäringen.
+2 poäng: Investeringen har en bred förankring i området
Två poäng ges till projekt där organisationen bygger på ett brett engagemang hos de som närmast
berörs, d.v.s. föreningen eller sockenutvecklingsgruppen eller motsvarighet. Detta kan t.ex. påvisas
genom hur styrgrupp, referensgrupp, arbetsgrupper eller liknande är planerade.

5. Projektet har tydliga mål
•

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns
angivna

•

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål också har effektmål
beskrivna

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upplägg.
Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent till stödberättigande utgifter. Stöd ges till 90 procent av
stödberättigande utgifter i övriga fall.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse14 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
14

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter.
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.
Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

Förutom länsstyrelsen finns det fler myndigheter som handlägger stöd till utveckling av
natur- och kulturmiljö. Det är Sametinget och Jordbruksverket. Varje myndighet har sin egen
handlingsplan.
Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd 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).
Regionala prioriteringar med kort bakgrund
På Gotland är det kulturella arvet påtagligt och en viktig del av den gotländska identiteten.
Den påverkar i hög grad ”Bilden av Gotland”. Det är många gånger kostsamt att ta tillvara
kulturarvet. Ska det dessutom inte enbart bevaras, utan också vara grund för användning och
utveckling räcker inte de ideella krafterna och pengarna till. Det finns förutom många
privatägda byggnader ett stort antal som ägs och underhålls av föreningar.
Det finns ett för närvarande ett kulturreservat (Norrbys i Väte), 60 områden som är utpekade
som riksintressen för kulturmiljövården, cirka 40 000 kända fornlämningar, ett världsarv, 92
medeltida kyrkor, ca 360 byggnadsminnen och flera tusen andra värdefulla byggnader och
anläggningar.
På Gotland finns många områden med höga naturvärden, vilket bland annat avspeglas i att
det finns 143 områden som ingår i Natura 2000-nätverket. Många gånger är det bondens
landskap som hyser hög biologisk mångfald med stor artrikedom.
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Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 är en viktig utgångspunkt
för vad som ska prioriteras regionalt i landsbygdsprogrammet 2017. I
Tillväxtprogrammet är ett styrkeområde Besöksnäringarna.
Det är extra värdefullt om näringslivet i området kan dra nytta av investeringen för att
utveckla sina företag och skapa sysselsättning.
Inom den här åtgärden finns det två områden som kan vara aktuella för stöd:
9.5.2.1.
Utveckling av natur- och kulturmiljöer
Här handlar det om investeringar som kan bidra till att förstärka landskapets natur- och
kulturmiljövärden Utgångspunkten kan vara en socken eller ett annat geografiskt
område, där det finns ett gemensamt intresse att investera i närmiljön för att förstärka
de naturvärden eller de kulturhistoriska värden som finns där, för att främja en attraktiv
boendemiljö, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism
och annat företagande. Det finns en stark koppling till flera miljökvalitetsmål, bland
annat miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Investeringar som stärker
möjligheterna att ta tillvara och utveckla det så kallade immateriella kulturarvet ingår i
den här delen av åtgärden. Det handlar om traditionella skötselmetoder. På Gotland
skulle det t.ex. kunna beröra russhållningen på Lojsta hed (den enda häststam som
hålls vilt i landet) eller bevarande och utveckling av odlad biologisk mångfald,
exempelvis visningsträdgårdar.
9.5.2.2.
Utveckling av kulturhistoriska byggnader
Här handlar det om att ta tillvara och framför allt använda kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, som hembygdsgårdar, inklusive trädgårds- och gårdsmiljö som hör dit som
en resurs för utveckling. En hembygdsgård är en fastighet som består av en eller flera
byggnader som har ett historiskt värde för lokalsamhället och en social funktion i en
bygd. Det ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Den kan användas för
lokalbefolkningen men också för turiständamål. Den förvaltas oftast av en förening.
Investeringarna kan vara aktuella för själva hembygdsgården, men också om det finns
byggnader som är lokaliserade till annan plats, som ingår i föreningens verksamhet,
t.ex. kvarnar.
Investeringar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer är
särskilt prioriterade. Som ett led i detta är det intressant med en ökad användning av
digital informationsteknik, både för att kunna locka nya människor och för att kunna
utveckla ny verksamhet.
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Hembygdsgårdarna kan även haka på utvecklingen inom besöksnäringen. Det finns nu
en kryssningskaj i Visby. I och med detta finns det ett ökat behov av aktiviteter och
mötesplatser inte bara inne i Visby, utan också på landsbygden. Där kan platser med
kulturhistoriskt intressanta byggnader vara en tillgång som besöksmål.
Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. Under 2022 planerar vi att göra en utlysning. Vid
ingången av 2022 finns pengar kvar i budget.
Sista ärendet hanteras i enlighet med vad som anges under 4.3.1. Vi kommer, om det
blir aktuellt, att använda möjligheten med avrop från central avropspott.
De ansökningar som får minst 250 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
Länsstyrelsen planerar att jobba med utlysning under 2022.Mer information finns
på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö
Delåtgärd: 7.6 Fokusområde: 6b
Nationella urvalskriterier
1.

Investeringen/åtgärden bidrar
till att uppfylla nationella
miljö- och klimatmål.

2.

Investeringen/åtgärden bidrar
till införandet av nya
produkter, tjänster eller
arbetsmetoder (innovation).
Den som söker har kunskap,
kompetens och
genomförandekapacitet för
investeringen/åtgärden

3.

4.

Det finns ett identifierat
regionalt behov av
investeringen

Poängsättning

Viktning

+ 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
2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är
nytt för området
4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning
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
Utveckling av natur- och kulturmiljöer:
3-5 poäng: Investeringen bidrar till att nå regionala mål
och strategier
+1 poäng: Investeringen/åtgärden bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

25

Utveckling av kulturhistoriska byggnader:

10

15

40

136

5.

Investeringen/åtgärden har
tydliga mål.

3-5 poäng: Investeringen bidrar till att nå regionala mål
och strategier
+1poäng: Investeringen/åtgärden bidrar till ökad
tillgänglighet
3 poäng: Den som söker stöd har en relevant
målbeskrivning där tydliga mål finns angivna
5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning
och tydliga mål också har effektmål beskrivna

Summa

10

100

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

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett 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

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Ett poäng ges till investeringar som
bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som är vanligast
vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och
preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade
2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.
Levande sjöar och vattendrag
– sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt
bevarande och utveckling av värdena finns, och
– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och
bibehållna och påverkan från buller är minimerad
Hav i balans samt levande kust och skärgård
– havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt
bevarande och utveckling av värdena finns,
– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade
och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.
Myllrande våtmarker
– våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna för
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns,
– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad
Levande skogar
– skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att
sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,
– natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena finns,
– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna
Ett rikt odlingslandskap
– odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och
slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat 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,
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– kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena finns,
– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor
Storslagen fjällmiljö
– fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena finns,
– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad
God bebyggd miljö
– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,
– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt
platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt
har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur
Ett rikt växt- och djurliv
– det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar
finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena,
– tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och
bibehålls samt är tillgänglig för människan
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 1 extra poäng.
+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen
Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se bilagan för miljö och
klimatmål för mer information och vägledning. Lär mer om kulturmiljömål på
https://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vadar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
+ 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 frilufsliv 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.
• 2 poäng: Investeringen/åtgärden har ett koncept som är nytt för området
•

4 poäng: Investeringen/åtgärden har ett unikt koncept

•

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning

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.
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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

•

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

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den sökta investeringen
Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande verksamhet, eller
kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant aktör eller kan på annat sätt visa
att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet.
4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande
verksamhet som är relevant för den sökta investeringen.
Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från liknande
verksamhet.
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning
En poäng ges om man i projektet samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till 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 kulturmiljö:
3-5 poäng Investeringen bidrar till att nå regionala mål och strategier
Investeringar som ligger i linje med prioriterade insatser i Region Gotlands Tillväxtprogram 2016-2020
kan få 3 eller 5 poäng. 3 poäng ges om inriktningen på investeringen ger ökade förutsättningar för att
utveckla besöksnäringen på landsbygden. 5 poäng ges om det finns företag i området som i en
”avsiktsförklaring” bekräftar att investeringen är intressant för företagsutveckling med inriktning på
besöksnäringen.
+1 poäng: Investeringen/åtgärden bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap
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Ett poäng ges om investeringen särskilt stärker måluppfyllelsen för Ett rikt odlingslandskap. Det kan t.ex.
handla om att underlätta för att bevara och tillgängliggöra naturbetesmarker som sköts med betesdjur,
slåtterängar som sköts på traditionellt sätt, odling och visning av gamla lantraser, lantsorter av spannmål samt
odlad mångfald av trädgårdsväxter, visning av gårdsmiljöer och trädgårdar.

Utveckling av kulturhistoriska byggnader:
3-5 poäng Investeringen bidrar till att nå regionala mål och strategier
Investeringar som ligger i linje med prioriterade insatser i Region Gotlands Tillväxtprogram 2016-2020
kan få 3 eller 5 poäng. 3 poäng ges om inriktningen på investeringen ger ökade förutsättningar för att
utveckla besöksnäringen på landsbygden. 5 poäng ges om det finns företag i området som i en
”avsiktsförklaring” bekräftar att investeringen är intressant för företagsutveckling med inriktning på
besöksnäringen.
+1 poäng: Investeringen/åtgärden bidrar till ökad tillgänglighet
Två poäng ges om investeringen ökar möjligheterna för fler människor att ta del av upplevelsen, t.ex.
anpassningar av den fysiska miljön eller information och kommunikation som är anpassad för olika
människors behov.

5. Projektet har tydliga mål
•

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med investeringen finns
angivna

•

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål också har effektmål beskrivna

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll och upplägg.
Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop.

Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Gotlands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar.
Stödnivå
Utveckling av natur- och kulturmiljöer
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande.
Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger
fastigheten där insatsen görs.
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.
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Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse15 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande
utgifter.
Utveckling av kulturhistoriska byggnader
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande.
Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger
fastigheten där insatsen görs.
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse16 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande
utgifter.

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,

15
16

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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inte minst i projekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning17 och Östersjöstrategin.
Projekten ska genomföras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående projekt
samordnas för att nå synergieffekter. Det finns också samarbetsprojekt som är kopplade till
det europeiska innovationspartnerskapet, EIP.
Det krav på övrigt offentligt stöd som sedan tidigare finns hos varje handläggande
stödmyndighet att dra in, ska vara uppfyllt innan kravet på medfinansiering försvinner.
Kravet om offentlig finansiering kommer inte att utökas när de nya pengarna
tillkommer.
Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom samarbeten. Det är länsstyrelserna,
Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen samt Tillväxtverket. Varje myndighet har sin
egen handlingsplan.

10.1. Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb
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).
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.
17

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

10.1.2.1 Samarbete diversifiering nya jobb
Småföretagandet är påtagligt på Gotland med en stor andel med ingen eller ett fåtal
anställda. På landsbygden är många företag lantbruk eller företag som helt eller delvis
är beroende av denna bransch. Inom både lantbruk och andra näringar finns det
etablerade samarbeten.
Arbetsmarknaden är dock begränsad, mycket på grund av ö-läget som gör att det är
svårt att arbetspendla över länsgränserna (=kommungränsen i Gotlands fall).
Det ställs hela tiden nya krav på näringslivets utveckling, inte minst för att ge
sysselsättning året runt. Det finns vissa meningar om att allt för många företagare inte
riktigt ser möjligheterna att växa och inte heller ser möjligheterna som samarbete kring
utveckling kan ge. Den här åtgärden skapar möjligheter både för lantbruksföretag att
bredda sin verksamhet till annat än primärproduktion, och för andra landsbygdsföretag
att vidareutveckla sin verksamhet. Effekterna av samarbeten ska också gynna
nyföretagandet på landsbygden. Samarbetsprojekt som gynnar kvinnors företagande
och kvinnors möjligheter att ha sina arbetsplatser på landsbygden är särskilt intressant.
10.1.2.2. Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin/Regionala och lokala
insatser förlivsmedelsstrategin
De två delåtgärderna kommer under 2020 att läggas ihop för att möjliggöra de satsningar
som är identifierade för att stärka mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland så att länet
aktivt och tydligt bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Mat och
livsmedel är ett utpekat så kallat styrkeområde i den regionala politiken för tillväxt. Det
andra området är besöksnäringen, som i mycket har bäring på mat och livsmedel. Sedan
2016 finns den regionala mat- och livsmedelsstrategin för Gotland. Under 2019 togs beslut
om en besöksnäringsstrategi för länet.
Genom åren har många satsningar gjorts på att lyfta matupplevelserna och
livsmedelsproduktionen/-förädlingen på ön. Det resulterade bland annat i att Gotland utsågs
till Sveriges matlandethuvudstad 2013. I juryns motivering lyftes det särskilt fram att
gotlänningarna är bra på att samarbeta.
Med avstamp i Matlandetrådet som etablerades under 2013 togs Gotlands strategi fram.
Strategin tar utgångspunkt i att det behövs mycket mer/bättre samarbete inom ett system som
består av kund, handel, förädling och primärproduktion. Förutom samarbete och samverkan,
är hållbarhet centrala begrepp, framförallt behövs ett mer organiserat sätt att samarbeta.
Region Gotland och Länsstyrelsen har etablerat ett samarbetsforum som bygger på mat- och
livsmedelssystemet och som är referensgrupp till genomförandet av den regionala strategin.
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Under 2020 kommer handlingsplanen att revideras och där det är relevant, anpassas till den
nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.
Under 2016 – 2019 har genomförandet av strategin fortsatt och samarbetsytorna lokalt,
regionalt och nationellt har utvecklats. Det finns bra grunder för att utveckla samarbeten
under 2020, i synnerhet efterfrågas metoder för bättre näringslivsdrivet organiserat
samarbete.
10.1.3.1 Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Samarbete diversifiering nya jobb
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall
om budgeten medger detta.
Under våren 2022 planerar länsstyrelsen att göra en utlysning. Länsstyrelsen har
beredskap för att genomföra projekt i egen regi om det framkommer särskilda
behov av detta. Avstämningar sker regelbundet med Region Gotland och andra
utvecklingsaktörer som finansierar projekt med anknytning till ämnesområdet på
ön. Information om eventuella utlysningar kommer att läggas ut på länsstyrelsens
hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall
om budgeten medger detta.
Länsstyrelsen har beredskap för att genomföra projekt i egen regi, alternativt göra
utlysningar om det under året framkommer särskilda behov av detta. Avstämningar
sker regelbundet med Region Gotland och andra utvecklingsaktörer som
finansierar eller genomförprojekt med anknytning till ämnesområdet, på ön.
Information om eventuella utlysningar kommer att läggas ut på länsstyrelsens
hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.
Samarbete för att främja ekologisk produktion och efterfrågan
Genom en programändring har det tillkommit medel för att främja utvecklingen
inom ekologisk produktion. Under våren 2022 planerar länsstyrelsen att göra en
utlysning. Länsstyrelsen har beredskap för att genomföra projekt i egen regi om det
framkommer särskilda behov av detta. Projekten ska syfta till att främja
konsumtionen och ökad efterfrågan av ekologiska produkter. Information om
utlysningen kommer att läggas ut på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
10.1.3.3 Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall
om budgeten medger detta.
Länsstyrelsen har beredskap för att genomföra projekt i egen regi, alternativt göra
utlysningar om det under året framkommer särskilda behov av detta. Avstämningar
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sker regelbundet med Region Gotland och andra utvecklingsaktörer som genomför
eller finansierar projekt med anknytning till ämnesområdet, på ön. Information om
eventuella utlysningar kommer att läggas ut på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
10.1.3 Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Urvalskriterier
1. Projektet har en bra
sammansättning

Poängsättning
+2 poäng: Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör

Vikt
30

+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

2.

Projektet uppfyller
identifierade behov

3.

Projektet skapar nytta
genom resultatspridning

4.

Projektet har tydliga mål

Summa viktning

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
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

40

20

1 poäng: En relevant målbeskrivning finns men målet är inte
10
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

100
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10.1.3.1. 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
+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 kan det sannolikt vara av värde att
målgruppen definieras men det bör inte i detta sammanhang vara möjligt att erhålla höga poäng genom att
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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.

Regionala urvalskriterier
Det finns inte några regionala urvalskriterier.
10.1.4 Stödnivå
Inom delåtgärd 16.2 fokusområde 6a gäller följande:
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90
procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.
Det här gäller för delåtgärd 16.9 inom fokusområde 6a.
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.

Det här gäller för samtliga projekt inom delåtgärderna 16.2 och 16.9 inom
fokusområde 6a.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande
utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse18 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.
Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara
övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande krävs inget övrigt nationellt
offentligt stöd.

Schabloner och indirekta kostnader
•
•
18

mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per
måltid
årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar

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

milersättning för resor, 30 kronor per mil
traktamente enligt Skatteverkets riktlinje
eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller
kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete.
Arbete som utförs av stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i
handelsbolag och kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för
sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är
stödberättigande.
Schabloner används inom utlysning och även för uppdrag inom egen regi.
Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de
senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som
övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan
verksamhet.

10.2. Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom
livsmedelskedjan
10.1.5 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).
10.1.6 Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Mat- och livsmedelsnäringarna är ett utpekat styrkeområde i Region Gotlands
Tillväxtprogram 2016-2020. Den regionala Mat- och livsmedelsstrategin finns nu färdig. Av
strategin framgår tydligt att det finns behov av mer och bättre samarbete både inom och
mellan olika områden i det vi kallar mat- och livsmedelssystemet. Region Gotlands
Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 är en viktig utgångspunkt för vad som ska
genomföras med finansiering inom landsbygdsprogrammet. Gotland har via ett nytt
regeringsuppdrag tillförts särskilda regionala tillväxtmedel under 2016-2019, inom området
Hållbara Gotland. I genomförandeplanen för dessa pengar är Hållbara livsmedel och
maritima näringar ett av fem områden. Övriga är , Kompetensförsörjning, Digitalisering, Ny
industriell utveckling, Hållbara livsmedel och maritima näringar samt Besöksnäring och
kultur. De regionala utvecklingsaktörerna kommer att samverka för att synkronisera åtgärder
och finansiering. Utgångspunkten för projekten inom landsbygdsprogrammet är
Tillväxtprogrammet och de behov som där identifierats.
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10.1.7 Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Ansökningstrycket för åtgärden beräknas vara så låg att beslutsomgångar inte behöver
användas. Löpande hantering av ansökningar bidrar till en effektivare handläggning
med kortare handläggningstider. De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall
om budgeten medger detta.
Länsstyrelsen har beredskap för att genomföra projekt i egen regi, alternativt göra
utlysningar om det under året framkommer särskilda behov av detta. Avstämningar
sker regelbundet med Region Gotland och andra utvecklingsaktörer som genomför
projekt med anknytning till ämnesområdet, på ön. Information om eventuella
utlysningar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
De ansökningar som får minst 200 poäng kan få bifall om budgeten medger detta.
10.1.8 Urvalskriterier
(Delåtgärden 16.4, fokusområde 3a)
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.

Nationella urvalskriterier
Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan
Delåtgärd:16.4 fokusområde 3a
Urvalskriterier
1. Projektet har kunskap,
kompetens och
genomförande-kapacitet

2.

Projektet uppfyller
identifierade behov

3. Det finns en tydlig och
relevant målgrupp för
projektet

Poängsättning
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
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
+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

Vikt
30

40

20
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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

10.1.8.1. Bedömningsgrunder
1. Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
•
•
•
•
•
•

1 poäng: 3-5 jordbruksföretag ingår i samarbetet
2 poäng: 6-10 jordbruksföretag ingår i samarbetet
3 poäng: fler än 10 jordbruksföretag ingår i samarbetet
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt
+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.
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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
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.

Regionala urvalskriterier
Det finns inte några regionala urvalskriterier.
10.1.9 Stödnivå
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande
utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.
Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse19 där
det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som
stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala
stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut
samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.
Schabloner och indirekta kostnader
•
•
•
•
19

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

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

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.

11

Kommunikation

11.1

Kommunikationsplan

Syftet med kommunikationsplanen är att på ett strukturerat sätt nå målgrupperna för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Informationen ska utformas på ett
lättillgängligt sätt och ta hänsyn till såväl inarbetade som nya informationskanaler samt
tydligt verka för en jämställd kommunikation.
Länsstyrelsen ser tre olika faser:
Införandefasen
Alla målgrupper ska informeras om vilka stöd som kan sökas och vilka mål programmet har.
Genomförandefasen
Alla målgrupper ska informeras om stödmöjligheter, särskilt om uppföljningar visar på att
informationen inte nått ut tillräckligt inom något eller några områden, eller till någon eller
några målgrupper.
Slutfasen
Alla målgrupper ska informeras om goda exempel och resultat från programperioden.
11.1.3 Kommunikationsmål
Mål

Strategi

Företag och personer ska söka stöd och
ersättningar i landsbygdsprogrammet och bidra
till lantbruks-/landsbygdsutveckling och
miljönytta

… genom att målgrupperna för respektive stöd
ska vara i fokus. Rätt målgrupp ska nås,
inkluderat nya möjliga stödsökare
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Företag och personer ska söka stöd och
ersättningar i havs- och fiskeriprogrammet och
bidra till hållbar utveckling av fiskerinäringen
och levande kustsamhällen

… genom att olika kommunikationsinsatser görs
i olika faser, tydlig och samordnad
… genom att löpande information ges om
pågående arbete
… genom att uppmärksamma och fånga upp
kommunikationsbehov

De som söker stöd upplever att det finns en
helhet i information och kommunikation

… genom samordning, förenkling och bra
bemötande

Partnerskapet sprider information om
programmen, kunskap om arbetssätt, hinder,
möjligheter, resultat och effekter

… genom att partnerskapet ges löpande
information digitalt men också genom
personliga möten

Allmänheten känner till programmen, möjligheterna att
söka stöd och hur programmen påverkar utvecklingen i
länet.

Kommunikation ska anpassas för att nå prioriterade
målgrupper som unga och personer med utländsk
bakgrund.
Kommunikationen ska bidra till en jämställd fördelning
av programmens resurser.
Kommunikationen ska regelbundet utvärderas och
förbättras

… genom att partnerskapet är vidareförmedlare för
programmen inför målgrupperna och allmänheten.
… genom att ge löpande information om pågående
arbete via hemsidan och media.
… genom att visa på goda resultat och lyckade projekt
inom programmen.
… genom att EU-loggan används i enlighet med
riktlinjerna i förordningstexterna.
… genom analys av vilka som tillhör dessa grupper och
hur de önskas nås.
… genom rätt kanaler, med anpassad kommunikation.
… genom att använda jämställda texter och bilder,
klarspråk och lättläst information
… genom att anpassas efter analyser av hur jämlikt och
jämställt stöd och kompetensutveckling fördelas under
programperioden.

11.1.4 Målgrupper och prioriterade målgrupper
Landsbygdsprogrammets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare,
landsbygdsföretagare och andra aktörer på landsbygden.
Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är yrkesfiskare,
vattenbruksföretagare, företrädare för beredningsindustrin samt
producentorganisationer.
•

De som kan något av de olika stöden i programmet är den viktigaste
målgruppen, lantbrukare, landsbygdsföretagare (inkluderar vattenbruk och
fiske) och landsbygdsaktörer.

•

De som på olika sätt vidareförmedlar kunskap om programmet och därmed
hjälper Länsstyrelsen att nå ut, är en annan målgrupp, t ex organisationer,
företag, andra myndigheter, samarbetspartners, partnerskap.

•

De myndigheter som Länsstyrelsen på olika sätt samverkar med för att förvalta
och genomföra programmet är den tredje målgruppen. Här kan vi hjälpas åt att
sprida kunskap på ett tydligt sätt. Det gäller i första hand Jordbruksverket,
Region Gotland och Skogsstyrelsen.
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11.1.5 Budskap
Övergripande budskap är viktiga för alla verksamma inom programmet. De ska nå
målgrupperna på olika sätt. Grundtankarna är:
•
•
•
•
•

Programmens mål bidrar till en hållbar samhällsutveckling i länet. Om du söker stöd
och ersättningar så bidrar du till detta.
Landsbygden är platser för möjligheter, även för utlandsfödda och unga.
Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta
inom lantbruk och fiske samt bo och verka på landsbygden.
Organisationer inom partnerskapet jobbar tillsammans och lär av varandra för att
bidra till en hållbar utveckling för lantbruks- och landsbygdsutveckling samt
fiskerinäringen och levande kustsamhällen.
Tillsammans gör vi det enklare för programmens målgrupper.

11.1.6 Kanaler för kommunikation
Följande kanaler finns för kommunikation i Gotlands län:
Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland.
Länsstyrelsens webbplats ska vara basen för kommunikation. Den ska ha jämställda
texter och bilder enligt ESF Jämt, www.esf.se/jamt. Texten ska vara på lättläst svenska
med möjlighet till översättning till andra språk. En uppdaterad version av
handlingsplanen ska finnas på hemsidan. Länkar till jordbruksverkets webbplats och
länkar som ger information om andra strukturfonder ska finnas där. Här ska också
informationsblad och nyhetsbrev finnas tillgängliga.
Sociala medier
Länsstyrelsen är i en fas av utveckling när det gäller sociala medier. Detta är en viktig
kanal för att sprida information, särskilt till allmänheten.
Externa möten
Personliga möten är viktiga kanaler för kommunikationen. Mötesformerna kan variera
men i första hand kommer Länsstyrelsen att delta i aktiviteter där kommunikationen
om programmen är en del i ett sammanhang. Det gäller .ex. större regionala/lokala
evenemang som är relevanta för målgrupperna. Exempel är Företagardagen,
Skördefestivalen, Gröna framtidsdagen och Fiskets dag där det är möjligt att nå ut på
bred front. Exempel på mötesplatser i mindre format är Ekorådet, Miljömålsgruppen,
Matlandetrådet och Naturvårdsrådet som är samverkansgrupper där Länsstyrelsen står
som värd, eller Näringslivsrådet och Miljögruppen hos Region Gotland. Samverkan
med Lokalt ledd utveckling kommer också att ske.
Personliga möten med enskilda företagare eller grupper som vill ha information ingår i
det löpande arbetet.
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Media
På Gotland är lokaltidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar,
lokalradiostationen Radio Gotland och TVs Östnytt, där Gotland ingår i regionen, de
viktigaste kanalerna. Gotländsk media har jämförelsevis höga läsar-, lyssnar- och
tittarsiffror och genomslagskraften är därför stor.
Internt Länsstyrelsen
Viktiga kanaler internt på Länsstyrelsen är personer som i sin yrkesroll har nätverk
som är viktiga för målgrupperna. Det är särskilt viktigt att kunna nå ut via de personer
som har specialkompetens kring jämställdhet, unga och integration. Enhetsmöten är
bra kanaler för att få ut informationen brett. En målsättning är att öka kunskapen om
programmen hos alla medarbetare.
11.1.7 Löpande aktivitetsplanering
Preliminär aktivitetsplan:
Införandefasen:
Händelse

Aktivitet

Målgrupp/aktör
er

kanal

Genomförar
e

Webbinfo

Utbildning av
webbredaktörer

webbredaktörer

webb

LB-gruppen

Programst
art LBP
och HoF

Uppdatering av
vilka som ingåri
målgrupperna

Informati
on som
handlar
om att
program
met nu är
igång och
vilka delar
som är
möjliga
att söka,
samt
tidsplan
för övriga
delar

Kartläggning av
partnerskapets
kanaler och
önskemål kring
kommunikatio
n

Stödsökande och
möjliga
stödsökande,
partnerskapet
och andra
grupper/nätverk,
kvinnor med
företag eller
företagsidéer
(kan utgå från
uppgifter från
”Främja kvinnors
företagande”),
Ung
företagsamhet,
Internationella
företagarförenin
gen, fiske- och
vattenbruksgrup
pen

Nyhetsbrev
Pressmeddelan
den
Samverkan
med Region
Gotland kring
fonduppstart
Samverkan
med gamla
Leader kring
nya
programmet

Här ska
ansvarig(a)
person(er)
anges i alla
rutor nedan
Webben, interna
och externa
möten, större
regionala/lokala
evenemang
(Skördefestivale
n t.ex)
nyhetsbrev,
lokaltidningar,
lokalradion,
medarbetare på
Lst.
Landsbygdsenhe
tens nyhetsbrev
Jårdi, skickas ut
till alla med SAM
samt läggs ut på
webben

LB-gruppen
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Genomförandefasen:
Händelse

Aktivitet

Målgrupp/aktö
rer

kanal

Genomförare

LBP
införs i
etapper,
delar
2014,
2015,
2016 och
genomfö
rs till
2020

Nyhetsbrev

Partnerskapet

Webben,
partnerskap
ets
sändlista,
länkning
partnerskap
ets
organisatio
ners
webbsidor

LB-gruppen,
länsfiskekonsulen
ten

HoF
införs
2015 och
genomfö
rs till
2020
Program
met följs
upp och
är
möjligt
att
revidera
varje
höst

Här ska
ansvarig(a)
person(er) anges i
alla rutor nedan

Nyhetsbrev

Företagare,
organisationer,
allmänhet

Webben,
möjlighet
att
prenumerer
a

LB-gruppen,
länsfiskekonsulen
ten

Pressmeddelande
n,
presskonferenser

Allmänheten
och de som fått
stöd, söker
stöd och de
som vill söka
stöd

Gotlands
Allehanda,
Gotlands
Tidningar,
Radio
Gotland

LB-gruppen +
länsfiskekonsulen
ten, +
kommunikationsc
hef lst

Uppföljning och
analys 2017 och
2020 gällande
hur
jämställdheten,
unga och
utlandsfödda
tagit och tar del
av programmen,
analys av orsak
och resultat,
uppföljning med
riktad
kommunikation
om analysen visar
på behov av
detta

De som sökt
stöd, de som
fått beviljat
stöd, de som
vill söka stöd,
organisationer,
partnerskap,
allmänhet

webben

LB-gruppen,
länsfiskekonsulen
ten

Kampanjer för att
nå
underrepresenter
ade målgrupper
och/eller nå ut
med information
om möjligheter
som inte
utnyttjas och som
bör användas för
måluppfyllelsen i
RHPn

De som är
identifierade
målgrupper i
relevant
sammanhang

Efter att ha
analyser
orsakerna,
fastställs
kanalerna

LB-gruppen,
länsfiskekonsulen
ten
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Årlig uppföljning
med goda
exempel

Allmänhet,
stödsökande,
utvecklingsaktö
rer i länet,
samarbetspart
ners

Webben
samt
folder/tidni
ng

LB-gruppen,
länsfiskekonsulen
ten

Slutfasen:
Händelse

Aktivitet

Målgrupp/aktör
er

kanal

Genomförare

Programm
en håller
på att
avslutas
eller är
avslutat

Uppföljning
och
utvärdering
av
programmen

De som beviljats
stöd,
allmänheten,
samarbetspartne
rs

Webb,
pressinformat
ion,
nyhetsbrev,
avslutningseminarium

LB-gruppen +
länsfiskekonsule
nten

Uppföljning
och
utvärdering
av
strukturfondsperioden
regionalt/loka
lt
(partnerskaps
överenskomm
elsen)

Samarbetspartne
rs, allmänheten

Webb,
pressinformat
ion,
avslutningsseminarium

LB-gruppen +
länsfiskekonsule
nten

Workshops
för
erfarenhetsut
byte

Partnerskapet
och tematiska
grupperingar
med inbjudna
gäster

möten

LB-gruppen

Särskild
uppföljning
och
utvärdering
utifrån
jämställdhetspolitiska
målen

Partnerskapet,
allmänheten

Webb

LB-gruppen + lsts
sakkunnig inom
jämställdhet

Här ska
ansvarig(a)
person(er) anges
i alla rutor nedan

11.1.8 Samarbeten
Det regionala partnerskapet har en viktig roll att bidra med kunskap samt att sprida
information om programmen i sina respektive organisationer.
Det regionala partnerskapet är länets plattform för samtliga fonder, vilket gör att
förväntningarna på dialogen och informationsspridningen är stor. Representanterna ska
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fungera som regionala ambassadörer för fonderna. Närheten till Lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden gör att också att LAG-gruppen är en viktig partner för
informationsspridning.
På Länsstyrelsen kommer sakkunniga att ingå i ämnesvisa grupper som har flera
uppgifter under programperioden, bland annat att verka för att programmen blir känt i
länet.
11.1.9 Uppföljning och utvärdering
För att få en jämställd kommunikation och följa upp jämställdhetsmålen, används
främst 4R-metoden. ESF Jämt och Region Värmlands ”Schyst!” ska användas för att
få jämställdhet i text och bild. För uppföljning är könsuppdelad statistik en möjlighet.
Det kan t.ex. handla om statistik från webben, deltagare på informationsmöten,
personliga kontakter och andra externa kontakter. Enkäter behövs för att få klarhet i
hur informationen hittats, använts och vad den resulterat i, uppdelat på kön. Enkäter
kan med fördel göras digitalt.
Uppföljning kan behöva könsuppdelad statistik för att få mer jämställd
kommunikation. Det kan göras med statistik från webben, hur många som har läst och
klickat på publicerade nyheter. Kommunikationsinsatserna ska kunna mätas och följas
upp. Det kommer att göras uppföljning och utvärdering av respektive insats löpande. I
den årliga uppföljningen och utvärderingen av programmen ska kommunikationen vara
en självklar del. Resultaten av uppföljningen tas upp i det regionala partnerskapet och
med de ämnesgrupper som är knutna till handlingsplanen. Resultatet av den årliga
uppföljningen kommer att läggas upp på Länsstyrelsens hemsida
ww.lansstyrelsen.se/gotland.

158

12

Arbete med andra mål och lokal utveckling

12.1

Synergier med fonder och planer som ska bidra till samma mål

I Gotlands län är förutsättningarna för ett nära samarbete kring regional och lokal
utveckling mycket goda. Det finns endast en kommun och länet är tack vare ö-läget väl
avgränsat. Region Gotland (kommunen) har formellt det regionala
utvecklingsansvaret.
Sedan tidigare har Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län ett nära samarbete, inte
minst när det gäller regional utveckling och fondernas användning i länet. Under perioden
2013-2014 har det funnits ett gemensamt ägt regionalt programmeringspartnerskap som
2015 övergick till ett regionalt strukturfondkoordineringspartnerskap. Partnerskapet leds av
Länsstyrelsens och Region Gotlands representanter i partnerskapet för socialfonden och
regionala utvecklingsfonden, där Gotland ingår i området Småland och öarna. Under
programmeringstiden har partnerskapet haft en viktig roll för framtagningen av den
regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Det
kommer att ha en roll vid revideringar och ställningstaganden kring beslutsomgångar,
eventuella utlysningar och andra anpassningar som behöver göras i landsbygdsprogrammet,
kopplat till den regionala handlingsplanen.
Syftet med strukturfondspartnerskapet är att stärka styrningen mot de gemensamma målen
uppsatta för EU, nationell, regional och lokal nivå. Därför har strukturfondspartnerskapet en
viktig roll för respektive fond i samband med beslut om större projekt och/eller i samband
med revideringar av programmen. Det är dock inte partnerskapet som är beslutande.
Strukturfondspartnerskapet på Gotland har även en viktig roll som stöd för representanterna
från Gotland i partnerskapet för Småland med öarna. För att underlätta detta så kan t.ex.
mötestider för stukturfondspartnerskapet på Gotland koordineras med tiderna för
partnerskapet för Småland med öarna.
Detta är i sig ett led i att underlätta och tydliggöra genomförandet av strukturfondsperioden
utifrån den nationella partnerskapsöverenskommelsen. På lokal nivå inom lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden arbetar Leader Gute med samtliga fyra fonder vilket
breddar länets möjligheter att använda fonderna.
Till strukturfondspartnerskapet kopplas en tjänstemannaorganisation med representanter för
fonderna och övriga områden som finansieras med strukturfondsmedel t.ex. Interreg och
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.
Under 2014-2015 har Region Gotland arrangerat externa informationsträffar kring
socialfonden och regionala utvecklingsfonden, där Länsstyrelsen har deltagit med
information kring landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Detta arbete
kommer att fortsätta och utvecklas mer när Lokalt ledd utveckling kommer igång. Det är
givet att vissa aktiviteter bör vara gemensamma för att på bästa sätt nå ut med
strukturfondernas mål och möjligheter att nå dem.
Det övergripande strategiska programmet för länet är ”Vision Gotland 2025” som är länets
regionala utvecklingsprogram (RUP). Det antogs av kommunfullmäktige i juni 2008. Det
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finns till detta kopplat ett antal så kallade konkretiseringsprogram; översiktsplan, tillväxt-,
landsbygdsutvecklings-, bostadsförsörjnings-, folkhälso-, kulturprogram, infrastrukturplan,
energiplan och miljöprogram. Visionen lyder: ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa
och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
På Gotland togs det fram en bredbandsstrategi redan 2010. Denna har varit helt igenom
vägledande när det gäller bredbandsutbyggnaden i länet. I dagsläget är prognosen mycket
ljus. De sista områdena byggs nu ut på kommersiella grunder. En uppdatering av
bredbandsstrategin, som i huvudsak tar upp frågor kring redundans och robusthet, tas fram
under 2015.
Gotlands har sedan 2015 en Regional Digital Agenda, RDA som har tagits fram i bred
samverkan och där många insatser är genomförda.
I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet lyfts särskilt fram
digitaliseringens möjligheter i prioriteringarna med förhoppningen att landsbygdprogrammet
ska bidra till en ökad IT-användning. Detta område är också tydligt identifierat i strategin för
Lokalt ledd utveckling på Gotland. Med länets förutsättningar för samverkan mellan olika
parter är det möjligt att utvecklingsmedel från olika fonder och nivåer ska kunna ge
synergier.
Sedan ett par år finns det en regional Mat- och livsmedelsstrategi för Gotland. Detta görs
också i nära samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Gotland och i bred samverkan med
det gotländska samhället. Strategin omfattar primärproduktionen (inklusive fisk och
vattenbruk), förädling, offentliga köket, restaurang, matturism, handel/grossist och
konsument. I och med detta arbete förväntas också prioriteringar av offentliga satsningar
kunna göras på ett tillfredsställande sätt.
Blått Centrum Gotland är under uppbyggnad och BCG är en viktig samarbetspartner när det
gäller havs- och fiskerioprogrammets genomförande. Representation finns i partnerskapen på
både regional och lokal nivå.
Länsstyrelsen har ett miljömålssamordningsansvar i länet. Internt finns en miljömålsgrupp
med målansvariga för samtliga miljömål. Denna grupp möts cirka tio gånger per år. Det
finns också en extern miljömålsgrupp som Länsstyrelsen kallar till möte några gånger per år.
I arbetet med att genomföra landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är
båda dessa forum viktiga för dialog som leder till att miljömålen tydliggörs i den regionala
utvecklingen.
Regionala utvecklingsmedel från Tillväxtverket (1:1 medel) administreras av Region
Gotland. En samverkan mellan myndigheterna möjliggör att dessa pengar kan användas för
bättre effekt av strukturfondsmedlen. Det finns sedan många år en samverkan på
tjänstepersonsnivå där aktuella utvecklingsinsatser diskuteras och där resultatet kan bli att
dessa medel förstärks genom insatser från landsbygdsprogrammet och vice versa. Det arbetet
kommer att fortsätta.
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Länsstyrelsen ska verka för att de nationella målen för jämställdhet får genomslag i länet.
Genom att utgå från Länsstyrelsens Strategi för jämställdhetsintegrering och
jämställdhetsintegrering säkerställs även jämställhetsintegrering vad gäller landsbygdsfrågor.
Länsstyrelsens strategi utgår från de nationella jämställdehetspolitiska målen.

12.2

Arbete med lokal utveckling

Gotland är ett relativt litet och väl avgränsat län med en enda kommun. Det gör att den
regionala och lokala nivån på ett naturligt sätt sammanfaller. Gotland har i tidigare
programperioder inte varit uppdelat i flera områden inom leader och det finns heller
ingen sådan tanke inför kommande programperiod. Länsstyrelsen, tillsammans med
Region Gotland (kommunen), har varit med och initierat processen för att Gotland
skulle bli en del av Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under innevarande
programperiod. Såväl Länsstyrelsen som Region Gotland representeras i Leader Gutes
LAG-grupp/styrelse.

13

Revidering av handlingsplan

Eventuella justeringar av handlingsplanen görs som regel inför varje årsskifte.
Länsstyrelsen tar fram förslag på justeringar av handlingsplanen efter samråd med
partnerskapet. Länsstyrelsen lämnar in förslaget på ny handlingsplan till
Jordbruksverket. Förändringar i urvalskriterierna lämnas till övervakningskommittén
för yttrande. Jordbruksverket godkänner slutligen den reviderade handlingsplanen.
Faktaunderlag för uppföljning ska tas fram från handläggningssystemet. Det är i
dagsläget svårt att precisera de exakta faktorerna eftersom systemet inte är färdigt och
fungerar fullt ut. Ett gemensamt underlag ska tas fram av en intern arbetsgrupp på
länsstyrelsen, bestående av ämnesansvariga tillsammans med kommunikationsansvarig
och särskilt sakkunniga inom jämställdhet, integration och övriga områden inom
mänskliga rättigheter. Det regionala partnerskapet och de ämnesrelaterade grupperna
kommer att engageras i ett analysarbete på olika sätt där det särskilt bör framkomma i
vilken eller vilka avseenden revideringar är nödvändiga. På hemsidan
www.lansstyrelsen.se/gotland. kommer den aktuella handlingsplanen, samt underlag
för revideringen att publiceras.

14

Bilagor

14.1

Bilaga 1: SWOT-analys och identifiering av regionala behov
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BILAGA 14.1

Gotlands läns nulägesbeskrivning
och SWOT-analys inför ett nytt
Landsbygdsprogram 2014-2020
SWOT-analys och nulägesbeskrivning Gotlands län 2013-10-10
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Sammanfattning
Gotlands län står inför flera utmaningar under den närmaste sjuårsperioden, inte minst kopplat
till de prioriteringar som på EU-nivå valts ut för Landsbygdsprogrammet. Det behövs fler
mantalsskrivna på Gotland, en ökad inflyttning krävs och där kan utlandsföddas antal, som idag
är lågt, hjälpa till. Gotland har ett starkt externt varumärke, många profilprodukter, ett
omfattande jordbruk, stor livsmedelsproduktion och stark besöksnäring. Jordbrukssektorn
måste på olika sätt stärkas, liksom småföretagandet på landsbygden. Östersjöns miljö, vattenoch klimatrelaterade miljöfrågor liksom biodiversiteten är viktiga frågor att hantera utifrån ett
utvecklings- och bevarandeperspektiv där konflikter lätt uppstår. En utmaning är att kunna
hitta former för att bedriva lönsamt företagande i känsliga områden.
Nyföretagandet är högt, i synnerhet bland kvinnor, jämfört med övriga landet. Företagandet
präglas av många små företag, ett fåtal stora och ganska få medelstora, hit räknas företag med
runt 50 anställda. Det finns god grogrund för entreprenörskap och innovation,
överlevnadsinstinkten och viljan att bo och verka på ön skapar kreativitet. Inom t ex
energiområdet finns sannolikt nya möjligheter till produkter och företagande.
Arbetsmarknaden är begränsad och könssegregerad med vården som huvudsyssla för kvinnor.
Inom jordbruket är antalet män dominerande. Det är väsentligt att kvinnors och mäns lika
förutsättningar till företagande och arbete ökar.
Utbildningsnivån är relativt låg jämfört med landet i övrigt. Högskolan på Gotland har nyligen
blivit en del av Uppsala universitet. Högre utbildning med lokal förankring är en viktig
förutsättning för att både möjliggöra och synliggöra högre utbildning. Naturbruksgymnasiet
har, precis som på många andra platser i landet, märkt av allt mindre elevkullar vilket är
oroande för utvecklingen av de areella näringarna, där behovet at arbetskraft ökar. Ett arbete
för att bygga ett grönt centrum på Lövsta i Roma har initierats under 2013.
Färjetrafiken och fraktpriserna är en fråga som är av central betydelse för många områden,
särskilt för livsmedelsproduktionen och besöksnäringen, men också för öns attraktionskraft för
inflyttning.
Bredbandsutbyggnaden har kommit långt på ön tack vare att den så kallade Gotlandsmodellen
inspirerat människor ute på landsbygden att gå samman och bygga nät som många gånger
också ägs och drivs av socknen. Fiberföreningarna är nu en stor del av det rika föreningslivet
på landsbygden. Förutsättningarna för att locka fler boende och skapa sysselsättning har ökat
markant. Bredbandsutbyggnaden är en möjlighet för nyföretagande och distansarbete som kan
ha stor betydelse för både sysselsättning och företagande, för både kvinnor och män.
Energiomställningen i länet måste fortsätta. Möjligheterna att leverera vindkraftsel till
fastlandet är avgörande inom detta område.
Vattentillgången och vattenkvaliteten är en av länets påtagliga förutsättningar. Här handlar det
om både dricksvatten, bevattning och förstås miljön i Östersjön. Fisket och vattenbruket ingår
också i detta område där det finns både möjligheter och hot.
Gotland har relativt sin storlek omfattande arealer naturbetesmarker med mycket höga naturoch kulturvärden. Betesmarkerna är ofta variationsrika med inslag av många olika naturtyper
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inom en och samma hage. Det är av stor vikt att hävden av dessa marker fortsätter och att
tillgången till betande djur ökar över hela ön, för att igenväxningen av landskapet motverkas.

1. Ny period – nytt landsbygdsprogram
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 får snart en efterföljare när det börjar en ny
strukturfondsperiod 2014-2020. Länsstyrelsen i Gotlands län har i uppdrag från Regeringen att
ta fram en SWOT-analys som ska ligga till grund för en regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet. SWOT-analysen ska kunna användas regionalt i ett EU 2020perspektiv för samtliga strukturfonder och är bl a underlag för länets prioriteringar inom
landsbygdsprogrammet 2014-2020.

EU:s prioriteringar kan uttryckas så här:
• Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation
• Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi
• Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning.
Inom EU:s jordbrukspolitik finns sex prioriterade områden, unionsprioriteringar, med 18 så
kallade fokusområden där finansering från landsbygdsprogrammet kan vara aktuell. I detta
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dokument finns en SWOT-analys och en nulägesbeskrivning, som övergripande tar upp
förutsättningarna i länet. Nulägesbeskrivningen, som är underlaget till själva SWOT-analysen,
är upplagd för att matcha prioriteringarna för landsbygdsprogrammet. I slutet av dokumentet
finns ett kapitel som sammanfattar utmaningarna kopplade till prioriteringarna.
EU:S PRIORITERINGAR MED FOKUSOMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014-2020:

Prioritering 1: Kunskapsöverföring och innovation (ska genomsyra övriga prioriteringar)
Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområden (1:a)
Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och innovation (1:b)
Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och skogsbruk (1:c)
Prioritering 2: Ökad konkurrenskraft och förbättra jordbruksföretagens möjligheter att
överleva
Underlätta omstruktureringen av jordbrukset som ställs inför större strukturproblem (i synnerhet
jordbruk som är a)mindre aktiva på marknaden b)marknadsorienterade i särskilda sektorer c)i
behov av diversifiering av jordbruksverksamhet (2:a)
Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn (2:b)
Prioritering 3: Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen
Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre sätt med hjälp av a)kvalitetssystem
b)säljfrämjande åtgärder på lokala marknader c)korta leveranskedjor d)producentgrupper
e)branschorganisationer (3:a)
Stödja riskhanteringen inom jordbruket (3:b)
Prioritering 4: Återställa, bevara och främja ekosystem
Återställa och bevara biologisk mångfald bl a inom a)natura 2000-områden b)jordbruk med höga
naturvärden c)de europeiska landskapens karaktär (4:a)
Förbättre vattenförvaltningen (4:b)
Förbättra markskötseln (4:c)
Prioritering 5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi
Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket (5:a)
Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning (5:b)
Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, rester och andra
råvaror som inte är avsedda för livsmedel (5:c)
Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan (5:d)
Främja koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk (5:e)
Prioritering 6: Främja social inkludering genom fattigdomsbekämpning och ekonomisk
utveckling
Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen (6:a)
Främja lokal utveckling på landsbygden (6:b)
Öka tillgången av och kvaliteten på IT-kommunikationen på landsbygden (6:c)

2. Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet
Denna SWOT-analys har tagits fram i Partnerskapet på ön. Det är Länsstyrelsen och Region
Gotland som tillsammans har utformat partnerskapet och som kommer att hålla i det under
kommande strukturfondsperiod. Partnerskapets funktion är att utgöra regional plattform för
samtliga strukturfonder. Inledningsvis har det handlar om att medverka i framtagandet av
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SWOT-analys för Havs- och fiskerifonden och för Landsbygdsprogrammet. I Gotlands län finns
sedan 2012 ett så kallat Näringslivsråd. Detta är basen i partnerskapet, som för uppdraget
kring SWOT-analysen har utvidgats med organisationer som gör att länet är brett
representerat från privat, offentlig och ideell sektor. Partnerskapets representanter kommer
från Länsbygderådet, Naturskyddsföreningen på Gotland, Gotlands Bildningsförbund, Gotlands
Idrottsförbund, Företagarna på Gotland, Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan, Gotlands
Näringsliv, Almi Gotland, Campus Gotland, Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen, Tillväxt
Gotland, LRF, Ung företagssamhet, Fiskeservice Gotland ekonomisk förening, Östsvenska
handelskammaren, Region Gotland och Länsstyrelsen. Till SWOT-arbetet har Leader Gotland
och Fiskeområde Gotland adjungerats.

3. SWOT-analysen
STYRKOR
Läget i Östersjön
Starkt externt varumärke
Gotländska profilprodukter
Nära till kapitalstark marknad i Stockholm och
Mälardalsområdet
Kapitalstark marknad på ön sommartid
Höga natur- och kulturvärden
Utvecklat entreprenörskap
Många småföretag
Högt nyföretagande, särskilt bland kvinnor
Besöksnäring med lång tradition
Lojal arbetskraft
Starkt kulturliv och föreningsliv
Tradition att samverka
Starka ideella krafter
Vindkraft, tillgång och kompetens
Areell näring med lång tradition
Offensivt satsande jordbrukssektor
Stark animalieproduktionen
Tillgången på bredband på landsbygden

SVAGHETER
Läget i Östersjön
Liten lokal marknad
Begränsad vattentillgång och känslig miljö
Begränsad arbetsmarknad
Få ”lokomotiv”-företag
Företagsklimatet upplevs som dåligt
Könssegregerad arbetsmarknad
Få utlandsfödda
Få kluster
Stigande medelålder hos befolkningen
Svag vilja att växa, låg riskbenägenhet i en del
branscher
Konflikt mellan utveckling och bevarande
Svårigheter att lösa generationsskiften i många
företag
Snabbt växande jordbruksföretag som inte är i
takt företagsmässigt, ”växtvärk”
Brist på betesdjur i vissa områden
Liten småskalig industrisektor på landsbygden

MÖJLIGHETER
Utveckling av varumärket Gotland
Produktutveckling och profilprodukter
Höga natur- och kulturvärden, besöksnäringen
Nya och utökade marknader
Utvecklad samverkan inom näringslivet och
mellan näringsliv och offentlig sektor
Ungdomars kreativitet/nyföretagande
Potential för pilotstudier, pilotprojekt
Råvaruförädling
Lövsta grönt centrum
Nya grödor, nischprodukter
Utveckling av kollektiva nyttigheter
Utveckling av hästnäringen
Ökade möjligheter till bevattning
Ökad diversifiering inom areella näringarna
Utveckling användning bredband
Potential för nya verksamheter inom området
förnybara energikällor

HOT
Ökad konkurrens i besöksnäringen från andra
regioner
Miljön i Östersjön
Osäkerhet kring färjetrafiken
Minskad råvaru- och primärproduktion
Överföringskapacitet el
Vattentillgång och vattenkvalitet
Minskad arbetsmarknad
Negativ befolkningsutveckling
Osäkerhet kring jordbrukspolitiken
Fortsatt neddragning av service och välfärd på
landsbygden
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4. Gotland och Gotlands landsbygd
I ett internationellt perspektiv är hela Gotland att definiera som landsbygd. I ett svenskt
perspektiv definieras nästan hela ön, bortsett från Visby som landsbygd. Av de 57 000
invånarna i länet bor 60 procent på landsbygden utanför Visby stad. Gotland är Sveriges minsta
län befolkningsmässigt och näst minsta län ytmässigt. Länet är starkt präglat av ö-läget i
Östersjön, med allt vad det innebär för utvecklingen. Öars identitet är ofta en styrka, men öar är
också begränsade och utsatta i andra perspektiv.
Gotland är Sveriges största ö, med en enda kommun som också har hand om
landstingsfrågorna. Landarealen är 3184 km2 från norr till söder är det 17 mil och från öst till
väst 5 mil där ön är som bredast. Det finns hela 805 öar i sjöar och runt kusten, men man ska då
betänka att 93 procent av dessa är mycket små, mindre än ett hektar. Tre öar är bebodda, Fårö,
Gotska Sandön (som är nationalpark) och Stora Karlsö (bebodd sommartid). Visby är ett av
Unesco utsett världsarv och hela ön är starkt förknippat med de många kyrkorna från
medeltiden och många andra kulturlämningar och kulturmiljöer.
Hela 70 procent av öns yta är av riksintresse för naturvård eller friluftsliv. De höga värdena i
natur- och kulturmiljö är en utmaning för företagare och myndigheter att hantera när det gäller
att kombinera utveckling och bevarande.
Jordbruks- och skogsmarken är omfattande. En tredjedel, 33 procent, är jordbruksmark och en
dryg tredjedel, 39 procent, är skogsmark. För hela landet är motsvarande siffror 8 respektive
53 procent.
De areella näringarna och besöksnäringen är utmärkande och grundläggande faktorer för
länets utveckling. Animalieproduktionen är omfattande, särskilt inom mjölk- och
lammproduktion. Många av jordbruksföretagen har under senare år investerat och satsat
offensivt.
Landsbygden har ett diversifierat näringsliv där kombinationsverksamheter, av tradition, är
vanliga. På en ö utvecklas kreativiteten när det handlar om överlevnad. Ö-läget skapar också
sammanhållning, vilket är en del av förklaringen till den starka ideella uppslutningen som kan
märkas i olika sammanhang, inte minst vid landsbygdsupproret 2012 där en stor
demonstration kring färjetrafiken genomfördes på initiativ av några eldsjälar på landet.
Näringslivets organisationer, t ex LRF, deltog aktivt.
Gotlands landsbygd genomgår, precis som landsbygden i stora delar av övriga landet, en
strukturförändring där skolor, vårdinrättningar, affärer och bensinstationer minskar i antal.
Region Gotland, Gotlands enda kommun som sedan några år har regionstatus, har antagit ett
regionalt utvecklingsprogram ”Vision Gotland 2025” med den övergripande visionen: ”Gotland
är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld
av livslust.
Visionen svarar väl mot EU:s 2020-mål. Den regionala SWOT-analysen visar på styrkor,
svagheter, möjligheter och hot, där de olika strukturfonderna har en mycket viktig roll under
den kommande sjuårsperioden.
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Vision Gotland 2025:
Övergripande mål:
•
•
•
•
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
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5. De areella näringarna
Mycket på Gotland är direkt påverkat och beroende av ett livskraftigt jordbruk. Inom det här
området ligger många av länets utmaningar. Jordbruket är både stor och viktig som
näringsgren, men också viktig för miljömålsarbetets resultat i länet, särskilt för vatten-,
biologisk mångfald- och klimatrelaterade mål.
Jordbruket på ön har, precis som i övriga landet, genomgått stora strukturrationaliseringar.
Antalet gårdar var i början av 1960-talet nästan 4 200 till antalet, nu är det nere i runt 1 500.
Minskningen av antalet gårdar fortsätter. Åkerarealen har under samma period ökat med drygt
6 procent, vilket betyder att den idag är 86 125 hektar.
Förändring antal gårdar och arealer på Gotland
ÅR

196164
1970
1980
1990
2000
2010

Antal
gårdar

åkermarksareal

4 166

81 058

Medelareal
åker
19,46

3 258
2 686
2 271
1 866
1 574

81 549
83 189
83 962
86 496
86 125

25,03
30,97
36,97
46,35
54,72

Betesmarksareal
11 598

Medelareal
totalt
22,24

10 644
10 491
8 807
15 390
23 409

28,30
34,88
40,85
54,60
69,59

Nyodling har gjort att det sedan
1990 har blivit 2 procent mer
åkermark på ön, medan det
under samma period har blivit
en minskning med 7,5 procent i
landet som helhet. Det är bara tio
län som har mer åkermark än
Gotland.

Gårdarnas medelareal för åker
och betesmark sammantaget
visar på mer än en tredubbling
under en 50-årsperiod. Medelarealen per gård är i dagsläget dessutom hög jämfört med övriga
landet. Betesmarksarealens storlek påverkas tydligt av EU-inträdet 1995.
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok

Gotländska jordbruksföretags verksamhet 2012, antal
Verksamhet
2012
(2009)
Spannmål
951
(1 059)
Oljeväxter
406
(358)
Slåtter-/betesvall
1338
(1 450)
Matpotatis
89
(119)
Nötkreatur
548
(616)
-Varav mjölkkor
231
(277)
Får
453
(329)
Gris
44
(62)
Höns
15*
saknas
Växthus (>200 m2)
13
(17)
Frilandsodling (>2500 m2)
77
(96)
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok. *) uppgift från länsveterinären på Gotland

Många jordbruksföretag satsar offensivt och det har under de senaste åren växt fram nya
konstellationer av företag som bildar bolag för att bli mer konkurrenskraftiga, särskilt inom
mjölkföretagandet. Under de senaste tio åren har nästan vart femte jordbruk gjort betydande
investeringar. I takt med att företagen växer krävs också en större kompetens kring
företagandet och företagsledning, både hos företagarna själva och hos deras rådgivare.
Möjligheterna till generationsväxling kan påverkas av företagens storlek och juridiska form.
Det är många gånger enklare att överta ett mindre företag med färre ägare. Under de senaste
åren har många yngre tagit över gårdar eller gått in som delägare i företag. Lantbrukarkåren är
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jämförelsevis ung på ön, men medelåldern är ändå hög. Kvinnorna som är delägare i företagen
arbetar ofta del- eller heltid utanför gården, där det finns heltidssysselsättning är det sällsynt
att det är mannen som deltidsarbetar utanför gården. Inom mjölksektorn är det vanligare för
kvinnorna att arbeta på heltid inom företaget, delvis möjliggörs detta genom att många av
mjölkgårdarna utökat sin produktion på senare år. Diversifiering i företagen är en möjlighet för
utökad sysselsättning, inte minst för kvinnorna. Andelen jordbruk med ägandeformen enskild
firma, där ägaren är kvinna, är lägst i landet, men arealmässigt äger dessa i snitt 24,32 ha
åkermark vilket är näst högst i landet. Gotlands län har under programperioden 2007-2013,
enligt en sammanställning som gjorts av Jordbruksverket, haft anmärkningsvärt få ansökningar
inom primärproduktionen, från kvinnor. Det kan dels ha med ägarstrukturen att göra, men det
finns också tekniska förklaringar. Företagen registreras i grunden på ett namn, oftast mannens.
Kvinnor som äger jordbruksföretag i enskild firma,
procent av totalt i länen 2010

Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands

Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok

Medelareal för kvinnor som äger jordbruksföretag
i enskild firma i länen 2010

Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands

Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings

30
25
20
15
10

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok

Åkermarkernas bördighet är mycket varierande. De bästa jordarna finns i ett område mitt på
ön, många strandnära socknar har svagare jordar. Variationen i jordarter är ganska stor.
Naturbetesmarkerna är en resurs för många företag, med tanke på både fodertillgång och
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miljötjänster som ger ersättning via Landsbygdsprogrammet. Variationer i reglerna, och
osäkerhet kring varaktigheten framöver när det gäller miljöersättningarna, påverkar många
jordbrukares vardag. Under perioden 2007-2012 har jordbrukssektorn på ön fått gårdsstöd
och miljöersättningar på totalt över 2,1 miljarder kronor. Utbetalningarna för 2013 är i
dagsläget inte genomförda. De beräknas tillföra öns jordbruk ytterligare ca 320 miljoner
kronor. De ekonomiskt mest betydelsefulla miljöersättningarna för länet är de som går till
skötsel av betesmarker och slåtterängar, till vallodling och till ekologisk produktion, något som
förtydligar animalieproduktionens omfattning i länet.
Sammanställning stödutbetalningar 2007-2013 *
Gårdsstöd
1 284 967 614 kr
LFAK
86 059 316 kr
Djurbidrag mm
94 863 287 kr
Miljöersättningar
604 579 278 kr
SUMMA
2 070 469 495 kr
* Utbetalningarna för 2013 ingår inte i beloppen.
Källa: DAWA, Jordbruksverket

5.1 Animalieproduktion
Animalieproduktion har en lång och stark tradition på ön. Förutsättningarna med mycket
naturbetesmarker och jordar som är lämpliga för grovfoderodling är en del av de naturgivna
bakomliggande orsakerna. De utdikade myrarna används i stor utsträckning till vallodling.
Antal djur i länet 2012
Nötkreatur 60 795 st (mjölkkor 16 500)
Får
73 347 st
Svin
53 967 st

Höns
234 582 st
Kalkoner
724 st
Hästar
10 300 st

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2013

Ser man på antalet inkomna förprövningsansökningar så har investeringsviljan i
animalieproduktionen varit stor under de senaste åren, speciellt inom mjölksektorn. Antalet
ansökningar om förprövning har under de senaste sju åren legat runt 50 stycken. År 2010
avvek från detta, då det kom in över 70 ansökningar. En av orsakerna var potentiella
möjligheter till ekonomiskt stöd via övergångsstödet till sockerproducenter under en kort
period. Detta sammanföll med att många mjölkföretag hade behov av att göra investeringar i
sin verksamhet, samt att mjölkrobotarna slog igenom på allvar. Investeringarna inom
mjölksektorn visar sig också i fördelningen av investeringsstöden i Landsbygdsprogrammet
där mjölkföretagen ligger i topp när det handlar om både stora satsningar och beviljade medel.
Ett fåtal svinproducenter har satsat, många står de närmaste åren inför vägval, med slitna
anläggningar.
En tydlig trend är större enheter både på mjölk-, nötkötts- och lammsidan. Samtidigt finns en
annan trend med små gårdar där djurhållningen sköts vid sidan av annat arbete. Trenden inom
förprövningen pekar nu på en viss minskning av investeringar i djurstallar. I dagsläget är det
bekymmersamt ekonomiskt för en hel del företag som växt snabbt de senaste åren. Företagen
kan sägas ha drabbats av ”växtvärk” eftersom det är en stor omställning att gå från en gård där
företagaren skött det mesta själv, till att bli företagsledare med anställda. Dessa företag
kommer att behöva stöttning i form av kompetensutveckling och ”gårdsråd” som kan hjälpa
företagaren på olika sätt.
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Gotland ingår i det så kallade ”mjölkbältet” som sträcker sig från Halland över Småland till
Gotland. Antalet gårdar med mjölkkor har visserligen drastiskt minskat de senaste 40 åren,
från 2 088 stycken till 258 stycken 2010. Antalet mjölkkor ligger däremot kvar på en nivå på ca
16 500, samma omfattning som 1970. Mjölkinvägningen har ökat på senare år och trenden
förväntas hålla i sig. Mjölkrobotarna har slagit igenom de senaste åren.
Den ekologiska mjölkproduktionen går trögt eftersom öns enda mejeri, Arla, är restriktiva med
att släppa in nya leverantörer.
Invägning mjölk i ton/år, Gotland
142000
140000
138000
136000
134000

mjölk, ton

132000
130000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001
2002

128000

Källa: Svensk Mjölk

Nötköttsproduktionen har under ett antal år varit tämligen konstant i omfattning. På
investeringssidan har det under senare år varit sparsamt med satsningar. Köttdjuren är en
viktig resurs för länets naturbetesmarker. Naturbetesmarkerna är i sin tur en resurs för en
utökning av öns nötköttsproduktion, då det finns gott om arealer lämpliga för denna
produktionsform. Begränsningen kan ligga i tillgången på åkermark.
Lammproduktionen i länet är stor och Gotland är efter Västra Götaland störst i landet inom
detta område. För att klara lönsamheten märks en fortsatt ökning av storleken på
besättningarna där gårdens ekonomi vilar på lammen. Majoriteten av lammproducenterna har
flera ben att stå på i sina företag. Lammen är starkt förknippade med det gotländska landskapet
och det är avgörande för naturbetesmarkerna att antalet lamm inte minskar. Flera producenter
har tillkommit under senare år och en del företag har gjort utökningar och utbyggnader.
Gotlandsfåret är vanligaste rasen och det är också här skinnen har ett högt värde som haft en
god prisbild de senaste åren. En tydlig utveckling av företag baserat på förädling av
skinnprodukter finns. Flera kvinnor har härigenom skapat sig sysselsättning inom det företag
där de ofta är delägare, men arbetar utanför gården. Öns egna lantras gutefåret är för
närvarande föremål för en förstudie som handlar om ursprungscertifiering av kött från gutefår
uppfödda på Gotland. Andelen ekologiskt certifierade lamm på ön har stadigt ökat under den
senaste tioårsperioden. Lammringen är en grupp producenter som gjort gemensam sak för att
kunna tillgodose efterfrågan på volym och jämn leverans av KRAV-lamm över året.
Det finns i dagsläget 12 äggproducenter, tre av dessa är ganska små, resten stora. Antalet
värphöns är 265 800. KRAV-produktion sker hos två producenter. Nio av 12 hus är nybyggda
eller nyligen ombyggda med en beläggning på mellan 13 000 – 20 000 höns. Behovet av att
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bygga om eller byta till högbeläggning styrs av packerierna som i dagsläget har bromsat
tillväxttakten genom att inte ta emot mer ägg. Sannolikt finns ett behov av att de hus som inte
är moderniserade snart genomgår en förändring, där mekanisk utgödsling är ett krav. Tre
företag föder upp värphöns. 2013 års siffror visar att det nu finns 84 000 höns fördelade i 13
hus. Slaktkycklingsuppfödning finns inte alls längre.
Svinproduktionen har haft några svåra år och flera företag har avvecklats på senaste tiden. Idag
finns drygt 40 producenter. Många av svinstallarna i länet är gamla och snart uttjänta.
Svinproducenterna står i många fall inför avgörande val, bygga nytt eller avveckla.
Investeringsnivån har varit tämligen låg under några år med sviktande lönsamhet. Behovet är
uppdämt. Mycket finns att göra när det gäller djurmiljöåtgärder vid kommande investeringar.
Ekologisk svinproduktion är i dagsläget av liten omfattning. Utvecklingspotential finns och
utvecklingsprojekt kring ekologisk svinproduktion drivs bl a på Lövsta landsbygdscentrum där
mobila grishyddor som förflyttas med hjälp av solceller kan bli intressanta.
Andelen ekologiskt certifierade djur på Gotland och i Sverige totalt 2001-2010
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5.2 Växtodling och trädgårdsodling
Växtodlingen i länet präglas av en ganska varierad växtföljd anpassad till en mosaik av
jordarter på relativt liten yta. Försommartorkan som är vanlig påverkar också grödval och
växtföljd. Animalieproduktionen avspeglar sig tydligt genom en stor andel vallodling.
Den ekologiska odlingen har efter några års uppgång tenderat att avstanna i omfattning. Detta
följer trenden i landet.
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Andelen åkermark med ekologisk odling i procent av total åkermark i län respektive
Sverige 1996-2010
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Grönsaksodling passar väl för jordarna i vissa områden på ön. Sandjordar och myrjordar är
särskilt lämpliga för morötter som, tillsammans med potatis, dominerar specialodlingen. En
fjärdedel av Sveriges morotsproduktion sker på Gotland. Sparris har sedan gammalt varit en
typisk gotländsk specialitet, men de senaste 20 åren har andra regioner i landet tagit upp
konkurrensen. För några år sedan gjordes satsningar på ökad odling genom att lyfta
möjligheterna genom en årlig sparrisfestival. Denna har utökats till att bli en primörhelg där
öns grönsaksodling är grund för en upplevelsehelg. Den ekologiska grönsaksodlingen har tidigt
legat i framkant vad gäller kompetens och utveckling av odling.
Bär- och fruktodling är trots klimatets goda förutsättningar inte särskilt omfattande, möjligen
med undantag för jordgubbar. Potential för mer bär- och fruktodling samt för ört- och
kryddodling finns. En förutsättning för en god utveckling inom fältmässig trädgårdsodling är
tillgången på vatten för bevattning. De senaste årens mycket ojämna regnmängder har gjort att
intresset för bevattningsdammar och bevattningsutrustning har ökat något.

5.3 Skogsbruket
Skogsbruket på Gotland utnyttjar i dagsläget inte fullt ut de resurser som skogen ger. Det finns
120 000 hektar produktiv skogsmark i länet. Ungefär 80 procent räknas som aktivt skött mark,
dvs produktionssyftet är viktigast. Av trädslagen är tall dominerande. Virkesförrådet är i
medeltal 111 m3sk/ha. Det ska jämföras med riksgenomsnittet som är 134 m3sk/ha.
Avverkningstakten står inte i proportion till tillväxten. Under flera år har avverkningen legat
runt 200 000 m3sk/år och tillväxten beräknas till 300 000 m3sk/år. Skogsmarksarealen på
Gotland har sedan 2006 minskat med ca 2000 hektar genom omläggning till andra markslag,
varav ca hälften till åkermark. Gotländsk skog ger normalt ca 100-120 m3sk/ha vid en
föryngringsavverkning och till detta ska läggas stora arealer som har behov av röjnings- och
gallringsinsatser.
Skogen i länet ägs och brukas sällan som särskilda skogsfastigheter utan skogsbruk bedrivs
parallellt med jordbruk. Många mindre fastigheter har skogsmark som inte brukas intensivt. De
stora skogsbolagen finns inte med i ägandebilden på ön, vilket gjort att det finns mycket skog
som brukats som i äldre tider och som idag har höga naturvärden. Störst skogsägare är
Egendomsnämnden i Visby stift. Av de 4 100 skogsägarna är 38 procent kvinnor. Ett särskilt
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nätverk/förening bestående av kvinnor som äger skog, Skogskällingar, bildades för ett tiotal år
sedan för att särskilt lyfta fram skogsbruket hos kvinnorna i länet.

5.4 Fisket och vattenbruket på ön
En kraftig minskning av antalet fiskare och fartyg följer i länet följer den trend som finns i hela
landet. Det gotländska fiskets struktur och fiskemönster är småskaligt och kustnära.
Fiskeresorna är i regel kortare än ett dygn. Många fiskare har slutat sin aktiva bana och
nyrekryteringen påverkas negativt av den låga lönsamheten. 1998 fanns det 103 licensierade
fiskare i länet, 2013 var det endast 42 kvar. Värdet i första ledet, landningsvärdet, ca 22
miljoner kronor har legat relativt konstant under perioden, trots övergången från högprisarter
som torsk och lax till lågprisarter som strömming och skarpsill. Konkurrensen från en växande
sälstam och Sveriges största andel av mellanskarv, 20 procent, påverkar utvecklingen av fisket
påtagligt. Det gotländska fiskets andel av fångsten i Östersjön är endast 3 procent i både volym
och värde. Det totala värdet i Östersjöfångsten är 700 miljoner kronor. Förädlingen av fisk är
liten, småskalig skinndragning, manuell filetering och rökning sker. Utveckling kring fingermat
av fisk pågår.
Fisket har även kollektiva värden som en del i landskapsbilden och kulturarvet. För turismen är
fiskelägena och fritidsfisket viktiga.

5.5 Förädlingen av jord- och skogsbruksprodukter på ön
En stor del av länets utmaningar och möjligheter framöver finns på förädlingssidan i både jordoch skogsbruk. Förädlingsvärdet från jordbruk och livsmedelsindustri har beräknats till 700
miljoner kronor/år, dvs ungefär 10 procent av Gotlands omsättning. Förädlingsgraden är dock
lägre än i många andra län. Till övervägande del går gotländska livsmedelsprodukter till
fastlandet. Livsmedelsindustrin står för ca 25 procent av allt gods som fraktas med färjorna.
Fraktpriserna har sannolikt en dämpande effekt på förädlingsgraden. Jordbruket på ön
omsätter ungefär 2,6 miljarder kronor/år och livsmedelsindustrin 1,5 miljarder kr/år.
På slakterisidan dominerar det tidigare Scan-ägda Gotlands Slagteri i Visby, som till 75 procent
ägs av det privata Svenskt Butikskött. Företaget jobbar med konceptet Smak av Gotland. Arla
som är ett kooperativt multinationellt företag, äger mejeriet i Visby. Arlas verksamhet i Visby
är för närvarande föremål för strukturrationaliseringar med minskat antal anställda som följd.
Ägarstrukturen gör att det gotländska inflytandet är mycket litet. På slakteri- och
charkuteriområdet har det börjat komma privatägda småföretag som kompletterar och kanske
på vissa områden utmanar. På grönsakssidan finns det några ganska stora företag som packar
och förädlar. Den småskaliga förädlingen och mathantverket har ökat på senare år, inte minst
tack vare ett progressivt arbete kring gotländsk mat, under ett tiotal år. Utmärkelsen Årets
Matlandethuvudstad 2013 premierar kvaliteten och samarbetet som finns på ön, när det gäller
maten, förädlingen är en viktig del i detta.
En del av profilproduktenar från ön finns inom området mat och mathantverk, men även inom
träförädling där gotländskt kärnvirke och gotländsk möbeldesign är viktiga faktorer.

5.6 Diversifiering
Jordbruken på ön har av tradition haft flera verksamheter, inte minst kopplat till
besöksnäringen. Satsningar på t ex konceptet ”bondestugor” har gjorts i några företag.
Maskinentreprenad är annars den största sysselsättningen bredvid primärjordbruket. Ser man
på avsatta medel som gjordes i länets genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-
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2013 för diversifiering, så har detta område inte omfattats av ansökningar i den grad som
beräknades. Det gäller inte minst antalet ansökningar från kvinnor.
Andelar som arbetar med olika kombinationsverksamheter i
jordbruksföretagen 2010, procentbasen är samtliga jordbruksföretag i kommunen
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Källa: Allt om landet, Jordbruksverket

5.7 Hästnäringen
Gotland är det absolut hästtätaste länet i landet med 180 hästar/1000 invånare. Blekinge som
ligger på andra plats har 74 hästar/ 1000 invånare. Enligt statistik från 2012 finns det 10 300
hästar på ön. Hästarna är en möjlighet för både företagande och fritidssysselsättning, inte
minst för flickor och kvinnor. Jordbruket levererar foder och naturbetesmarker sköts delvis
med hjälp av hästar. För betesmarkerna är hästen en resurs där andra betande djur minskar. I
dagsläget finns ca 25 procent av hästarna på jordbruksfastigheter. Hästföretagandet, förutom
hästuppfödning, är relativt antalet hästar ganska litet. Rid- och körled ekonomisk förening
bildades 2004 och har idag ett 40-tal medlemsföretag. Hovleden är en rid- och körled som
erbjuder möjligheter att till häst ta sig runt hela ön. Bland medlemmarna finns både rena
hästbaserade företag och andra företag som erbjuder kringaktiviteter som kost och logi. Inom
hästområdet finns sannolikt möjligheter till mer verksamhet på landsbygden, inte minst för
kvinnor, men marknadsförutsättningarna är speciella med tanke på avståndet till storstäder
där det finns stora målgrupper för åretruntverksamhet.

6. Näringsliv
Förutom jordbruk är besöksnäringen den dominerande branschen. Det finns en lång tradition
inom båda dess näringar och de är också nära sammankopplade. Det finns för närvarande
ungefär 6 700 företag där en betydande del är småföretag inom olika branscher. De största
företagen är Faktab Finans, Cementa och Svenska Spel. Nyföretagandet är högt, inte minst
bland kvinnor. Det är få konkurser på ön, företagen är inte särskilt konjunkturkänsliga.
På landsbygden finns många företag som överlever tack vare flera ben att stå på vad gäller
verksamhet. Förutom företagandet inom jordbruk och turism finns många företag inom
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byggbranschen och den kulturella sektorn. Gotländsk design är känd och efterfrågad nationellt
och internationellt.
Övervägande delen av företagen i länet är små (0-49 anställda). Det ställer höga krav på service
från myndigheterna på ön. I Länsstyrelsens ”Handlingsplan förenkla för företag” definieras ett
bra företagsklimat som att det är ett klimat som främjar goda förutsättningar och villkor för
kvinnor och män att starta, driva och utveckla företag. Företagarna själva har förväntningar i
sina myndighetskontakter som handlar om förståelse för företagarnas villkor, tillgänglighet,
förutsägbara och korta handläggningstider och tydlig kommunikation kring beslut. Gotland
ligger långt ner på Svenskt Näringslivs årliga undersökning om hur företagarna upplever
företagsklimatet i sitt län. Företagsklimatet framhålls som en svaghet i länet.
Förvärvsarbetande per bransch 2003-2011 (SNI 2007).
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6.1 Marknad
En utmaning för länets näringsliv är att hitta nya marknader. Många företag är inriktade på
hemmamarknaden med sina begränsningar. Stockholm och Mälardalen är en viktig marknad
för många varor, t ex livsmedel och designade produkter t ex inom snickeriområdet.
Konkurrensen från andra regioner i Sverige är dock stor.

6.2 Näringspolitiskt program
Ett regionalt styrdokument är ”Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015”. Det antogs
av regionfullmäktige i februari 2012 och har till syfte att bidra till en hållbar tillväxt och
sysselsättning, där balansen mellan stad och land särskilt poängteras. Det regionala
utvecklingsansvaret i länet finns hos Region Gotland, som samverkar med Länsstyrelsen, andra
myndigheter, näringslivet och berörda organisationer. Programmet pekar ut fem

179

utvecklingsområden: Bilden av Gotland, Entreprenörskap, Företagsklimat, Infrastruktur och
Kompetensförsörjning. Två områden som ska stärka samverkan mellan företag och inom
branscher och i geografiska områden är Klusterutveckling och Lokal mobilisering.
I programmet gäller särskilda prioriteringar:
Kvinnor och ungdomar
Företagsklimat
Kulturella och kreativa näringar
Idrottsevenemang som besöksanledning

Internationalisering av näringslivet
Miljödrivet företagande
Lokal mobilisering för ökat
företagande

6.3 Besöksnäringen
Gotland lockar som turistmål. Varje år besöks ön av runt 800 000 turister, flertalet under
sommarmånaderna. Om man ser på antalet gästnätter är drygt nio av tio övernattande gäster
från Sverige. Övriga Norden står för 5 procent och övriga Europa för 4 procent. Marknaden i
utlandet är under uppbyggnad, särskilda satsningar görs på Finland och norra Tyskland.
Fritidsresande och gruppresenärer står tillsammans för 65 procent av hotellgästantalet,
riksgenomsnittet är 38 procent. På landsbygden finns en lång tradition med uthyrning av
privatstugor och flygelbyggnader på gårdar, inkluderat ”Bo på lantgård”.
Uthyrningsverksamheten är av naturliga skäl en sommarverksamhet på landsbygden.
Varumärket Gotland är starkt, men konkurrensen från andra regioner ökar och här finns en
stor utmaning för ön att behålla sin position. Färjetrafiken och färjepriserna är en central fråga.
Stora arrangemang, som Almedalsveckan och Medeltidsveckan, spiller över på landsbygden,
men är svåra att sätta siffror på när det gäller den effekten. Fler arrangemang inom
upplevelseområdet kan vara en potential för landsbygden på ön.

6.4 Kulturella sektorn
Den gotländska landsbygden har alltid attraherat kulturutövare som t ex konstnärer och
konsthantverkare, att bo och verka på ön. Det finns gott om ateljéer och försäljningslokaler,
vilket bl a visar sig i programmet för Öppna ateljeér 2013, där 79 konstnärer och
konsthantverkare, alla utanför Visby, höll öppet under en helg i maj. Arrangemanget är årligt
återkommande.

6.5 Mat och upplevelser
Gotland är en destination som under ett antal år har haft maten som besöksanledning i fokus.
PrimörPremären i maj har varit en återkommande attraktion sedan 2008. Den gotländska
svarta tryffeln är ett område där tryffelsafaris och andra tryffelinspirerade aktiviteter kan ha
fortsatt utvecklingspotential. Fisketurismen där måltiden är den del av upplevelsen har just
börjat utvecklas. Många av restaurangerna håller mycket hög klass, länet har flest restauranger
listade i White Guide per capita. Flera av dem ligger på landsbygden.
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Regeringen utsåg Gotland till Årets Matlandethuvudstad 2013, i hård konkurrens. Utmärkelsen
omfattar både primärproduktion, förädling, offentlig mat, restauranger och matturism. Under
de senaste 12 åren har många projekt med offentlig finansering genomförts. 2002 fanns en
projektdevis som löd ”Gotland kan mat”. I motiveringen till utmärkelsen heter det ”Gotland är
mat”. En utmaning nu är att fortsätta arbetet för att skapa tillväxt inom området, samtidigt som
konkurrensen från andra län och länder ökar.

7. Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden finns till stor del i den offentliga sektorn, med ett jämförelsevis stort antal
sysselsatta. Region Gotland är den största arbetsgivaren med 7 500 anställda. Ö-läget och den
stora turisttillströmningen under en kort och intensiv sommarperiod är påtaglig för
sysselsättningen. Arbetsmarknaden är könssegregerad med vård och utbildning som
kvinnodominerade branscher och jordbruk och byggbransch som mansdominerad. Kvinnorna
på landsbygden har därmed i större omfattning sin arbetsplats i Visby, än vad män har.

Inför sommaren 2013 gjorde Arbetsförmedlingen en intervjuundersökning där länets
företagare var de mest positiva i landet när de svarade på hur de såg på ökad efterfrågan det
närmaste halvåret. Över 50 procent väntade sig ökad efterfrågan på varor och tjänster.
I slutet av juli var 1 885 personer, 6,6 procent inskrivna som öppet arbetslösa eller som
deltagare i program med aktivitetsstöd. Två län hade lägre arbetslöshet vid denna tidpunkt.
Gotland låg också bra till när det gäller unga mellan 18-24 år där 12,5 procent var arbetslösa,
vilket kan jämföras med riket i sin helhet, 16,8 procent. Jämfört med året innan är det en
förbättring med nästan 2 procent.
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Arbetslösheten i länet har sjunkit från runt 13 procent till ungefär 9 procent idag, under en 20årsperiod. Andelen arbetslösa som har arbete med stöd ligger på en ganska jämn nivå medan
andelen arbetslösa som har aktivitetsstöd har ökat sedan 2008. Idag är andelen arbetslösa med
aktivitetsstöd drygt 4 procent av arbetskraften.
Gotlands län
Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften*
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7.1 Utbildningsnivå och utbildningsmöjligheter
Utbildningsnivån på ön har ökat det senaste decenniet men den är fortfarande låg jämfört med
riket i övrigt. Av kvinnor folkbokförda på Gotland i åldern 25-64 år har 36,7 procent någon
form av eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med riket i sin helhet där motsvarande
siffra är 43,7 procent. För männen gäller 26 procent för gotlänningarna och 34,7 procent för
rikssvensken.
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I länet finns en så kallad kompetensplattform som bygger på ett regeringsuppdrag.
Målsättningen är att öka kunskapen och samordningen för att matcha tillgång/utbud med
efterfrågan/behov på arbetskraft. Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen,
Högskolan, fackliga organisationer och näringslivets regionala företrädare är aktörerna.
Vid halvårsskiftet 2013 upphörde Högskolan på Gotland som egen myndighet då verksamheten
blev en del av Uppsala universitet. År 2011 fanns det 2 245 helårsstudenter, varav 51 procent
var kvinnor.
I länet finns en folkhögskola med undervisning i Hemse på södra ön och Fårösund på norra ön.
Här kan man förutom allmän linje läsa t ex kurser i skinnsömnad och textil.
Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux består av grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, yrkesvuxenutbildning, bla inom jordbruk, lärlingsplatser för vuxna
och Svenska För Invandrare, SFI.
Naturbruksutbildningen är grundläggande för en fortsatt positiv utveckling av de gröna
näringarna i länet. Naturbruksgymnasiet Lövsta i Roma mitt på ön, är för närvarande inne i en
omdaningsfas. Det fanns våren 2013 totalt 42 elever, varar 30 med inriktning lantbruk och 12
med inriktning djur. De senaste sju åren har endast drygt 10 elever påbörjat utbildningen med
inriktning lantbruk. Det är en klart vikande siffra från 22-26 elever i början av 2000-talet. I en
förstudie som gjorts under våren 2013 anges flera troliga orsaker till det låga elevantalet.
Utbudet av utbildningar har ökat och elevkullarnas storlek har minskat. Antalet gymnasielever
bedöms fortsätta att minska med knappt 40 procent under en period 2008-2018. Hösten 2013
har avvikit i intagningsmönster då 19 elever har påbörjat naturbruksutbildningen. Det
gotländska jordbruket behov är beräknat till 20 elever per år under den kommande
tioårsperioden. I takt med växande enheter krävs välutbildad arbetskraft som i dagsläget inte
finns att tillgå fullt ut. Vuxenutbildningen på Lövsta hade under våren 2013 ett elevantal på16
stycken. I förstudien framhålls ett antal möjligheter som behöver belysas ytterligare, bl a
utbildning för vuxna från andra länder, s k grön integration. För närvarande pågår ett arbete
där Region Gotland, LRF Gotland och Hushållningssällskapet arbetar med gemensamma krafter
för att hitta en hållbar lösning och utveckling för Lövsta. Det handlar både om utbildningen
men också klusterbildning kring ett grönt centrum. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som
har viss verksamhet på ön är en resurs.

8. Gotlands befolkning
Befolkningsmängden på Gotland har sedan 1945 fram till idag varierat mellan 53 500 och
59 500 personer. Toppen nåddes vid andra världskrigets slut. Under senare år har
invånarantalet legat i närheten av dagens siffra 57 300 personer. Det senaste decenniet har
födelsenettot varit negativt. Flyttningsnettot har växlat mellan att vara positivt och negativt
under samma tid. År 2011 flyttade t ex 2 149 personer från ön, medan 2 037 personer flyttade
in.
Medelåldern på ön har ökat något under senare år. Ser man på folkmängden uppdelat i
åldersgrupper och kön visar det sig att ön har en något lägre andel barn under 10 år, kvinnor
och män i gruppen 25-44 år är lägre än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50
år är högre än riksgenomsnittet.
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Personer med utländsk bakgrund utgör en liten del av invånarantalet i jämförelse med de flesta
kommunerna, endast 5,3 procent av kvinnorna och 4,6 procent av männen är födda utanför
Sverige. Procentandelen har legat tämligen fast under flera år. I riket som helhet är
motsvarande siffror 15,8 procent för kvinnorna och 15,1 procent för männen.
En av de största utmaningarna i länet är att de bofasta gotlänningarna måste bli fler.
Befolkningsökningen är avgörande för skatteunderlaget och skatteutjämningssystemet för att
det ska finnas offentlig service i form av sjukvård, skolor, barnomsorg och liknande. Servicen är
i sig avgörande för öns attraktionskraft och utveckling.

9. Infrastruktur och kommunikation
Den stora och avgörande infrastrukturfrågan för ön är förstås färjetrafiken, både person- och
godstrafik. På kommunikationsområdet är det bredbandsfrågan som är i fokus.

9.1 Färjetrafiken
Färjetrafiken står inför en ny upphandling som ska färdigställas till januari 2015 och träda i
kraft 2017. Osäkerheten kring färjetrafiken de närmaste åren är ett hot mot utvecklingen i
näringslivet. Trafiken regleras sedan 1971 i avtal mellan staten och färjeoperatören och staten
går in med ett stöd som 2011 uppgick till 400 MSEK. Ett regionalt transportstöd, det så kallade
Gotlandstillägget, innebär att de rikstäckande transportföretagen får ta ut en avgift på all frakt i
landet för att kompensera de åkare som trafikerar Gotland. Tillägget är för närvarande 0,4
procent. Gotländska företag har trots detta 34 procent högre fraktkostnader än företag på
fastlandet till följd av speditörernas merkostnadstillägg.
Konsultföretaget PwC gjorde vinter 2012 en förstudie, på uppdrag av LRF Gotland för att belysa
trafikens betydelse. Enligt studien får ökade fraktkostnader, ökade överfartstider och minskad
turtäthet stort genomslag, särskilt för lantbruket och livsmedelsindustrin.
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Övergripande slutsatser från ”Slutrapport - Färjetrafikens betydelse för lantbruket och
livsmedelsindustrin på Gotland och sektorernas påverkan på regionens tillväxt 2012-06-27”,
genomförd av konsultföretaget Macklean

Lantbruket och livsmedelsindustrin har stor betydelse och inverkan på det lokala näringslivet
Primärproduktionen är starkt beroende av den lokala förädlingsindustrin
Turtätheten och fraktkostnaden är de viktigaste faktorerna för företagens konkurrenskraft
På sex års sikt ses skillnader mellan möjliga scenarion på upp emot två miljarder kronor i
lantbrukets och livsmedelsindustrins omsättning
Konkurrensneutrala fraktkostnader kan möjliggöra 1 100 heltidstjänster och statliga
nettointäkter på över 50 miljoner kronor årligen

9.2 Bredbandsutbyggnaden
Stora insatser har gjorts på kort tid på Gotlands landsbygd när det handlar om anläggning av
optiska fibernät. De nät som färdigställts under perioden 2009-2013 vilar på att socknarna
själva bygger och äger näten, i enstaka fall endast kanalisationen. Detta har förutom de fysiska
möjligheterna nätet ger, också haft positiv inverkan på sockengemenskapen. Under 2013 har
marknaden på allvar vaknat och flera aktörer har visat intresse av att skaffa sig
marknadsandelar på ön. I nuvarande takt beräknas målsättningen i den regionala
bredbandsstrategin vara möjlig att nå. Målet är att alla på Gotland ska ha tillgång till minst 100
Mbit/s år 2015. Tack vare mycket stora ideella insatser och ett gemensamt angreppssätt
mellan sockenföreningarna, organisationer och myndigheter, har länet nått långt. De närmaste
åren finns det behov av utbildning och support för att användningen av tekniken ska få
spridning.
Bredbandsutbyggnaden på Gotlands landsbygd, lägesavstämning juli 2013:
Socknar klara 2010-2013:
55 st = 60 % av 91 landsbygdssocknar
Omfattar antal fastigheter: 13 109 st
Omfattar antal fastigheter i % av fastigheter
utanför Visby: 56 %
Antal mantalsskrivna personer: 17 167 st
Antal invånare i % utanför Visby: 53 %

Socknar klara 2010-2014
83 st = 91 % av landsbygdssocknarna
Omfattar antal fastigheter: 21 198 st
Omfattar antal fastigheter i % av fastigheter
utanför Visby: 90 %
Antal mantalsskrivna personer: 28 025 st
Antal invånare i % utanför Visby: 86 %

Källa: Anne Ståhl Mousa, bredbandssamordnare Region Gotland

10. Miljön på ön
En utmaning för länet är att hitta möjliga metoder för tillväxt/utveckling i en på flera sätt
känslig miljö där miljöbalkens lagrum inte sällan kan behöva prövas. Det finns några områden
som är särskilt påtagliga i länet. Ett handlar om vatten i globalt, nationellt och regionalt
perspektiv. Öns position i Östersjön gör att just Östersjöfrågorna är väsentliga. Den sprickiga
berggrunden är en känslig miljö när det gäller vattnets vägar och kvalitet, där
animalieproduktionens omfattning är en viktig faktor som har inverkan på näringsläckaget.
Höga natur- och kulturvärden med många arter, naturtyper och kulturmiljöer som är viktiga att
bevara i ett nationellt och internationellt perspektiv är en annan förutsättning som särskilt kan
lyftas fram. Länsstyrelsen godkände drygt 82 procent av ansökningar om dispens från
strandskyddet under perioden 2009-augusti 2013.
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De av regeringen fastställda Miljökvalitetsmålen följs årligen upp både nationellt och regionalt.
Den senaste uppföljningen gjordes 2012. Resultatet visade att de flesta av de 15 mål som det
finns regionala mål för – ”Storslagen fjällmiljö” är inte aktuellt - inte är möjliga att nå till år
2020, med idag beslutade styrmedel. Endast ”Myllrande våtmarker” är enligt uppföljningen,
möjligt att klara. En positiv trend finns även för ”Ingen övergödning”. Båda dessa mål har under
nuvarande strukturfondsperiod verktyg inom landsbygdsprogrammet.
Ett regionalt mål för ”Myllrande våtmarker” har varit 500 hektar våtmark till år 2010,
resultatet blev 100 ha. Länsstyrelsen har gjort en särskild satsning på uppsökande verksamhet
sedan dess och det har resulterat i att under 2011-2013 finns beslut om miljöinvesteringar i
landsbygdsprogrammet för ytterligare 177 hektar. Det är av stor vikt att det finns medel till
både rådgivning och anläggning.
Medlemsantal, utveckling 2002-2013, Greppa Näringen, Gotland
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Källa: Länsstyrelsen

Den trend som finns för ”Ingen övergödning” är starkt kopplad till rådgivningsinsatser.
Landsbygdsprogrammet har finansierat rådgivningsprojektet ”Greppa Näringen” sedan 2003
och har under de senaste åren intensifierats med gott resultat. Region Gotlands projekt ”Klart
vatten” som är inriktat på enskilda avlopp har också betydelse för detta miljömål och för
”Grundvatten av god kvalitet”.
För miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” finns en del verktyg i nuvarande
landsbygdsprogram, men efterfrågan har varit måttlig.

1. Begränsad
klimatpåverkan
2. Frisk luft

3. Bara naturlig
försurning

Regionala miljömål i korthet
Gotland har stora växthusgasutsläpp främst beroende på cement- och stenindustrin
samt transporter. Kostnaderna för energi är en starkt drivande faktor för
energieffektivisering.
Det finns hälsovådliga ämnen i luften på Gotland, främst inom hårt trafikerade
områden.
Vid slitage av vägar, däck och bromsar bildas små partiklar som är skadliga att
andas in. Allt fler kör dieselbilar som ger högre utsläpp av kväveoxider än
bensinbilar.
Sommartid bildas skadlig ozon på Gotland.
Gotland har höga natur- och kulturmiljövärden – kalkhällmarker liksom byggnader,
kyrkor och ornament är viktiga att värna. Sedan 1990-talet har utsläppsmängderna
av försurande ämnen i länet successivt minskat och vittringshastigheten avtagit.
Tyvärr ser vi en ökning av kväveutsläppen från personbilstrafiken på Gotland.
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4. Giftfri miljö
5. Skyddande
ozonskikt
6. Säker
strålmiljö
7. Ingen
övergödning
8. Levande sjöar
och vattendrag
9. Grundvatten
av god kvalitet
10. Hav i balans
samt levande
kust och
skärgård
11. Myllrande
våtmarker
12. Levande
skogar
13. Ett rikt
odlingslandskap
15. En god
bebyggd miljö
16. Ett rikt växtoch djurliv

Det pågår fortlöpande arbete med tillsyn och information om kemikalier. Sanering
av förorenad mark går framåt. För att förändra dagens kemikaliesamhälle krävs
också internationella beslut och åtgärder.
Det är viktigt att bättre ta omhand avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
De riktigt stora mängderna återfinns i gamla kylmöbler från hushåll och handel, i
byggnadsmaterial och fjärrvärme- och industrirör.
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka.
Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid. Elektromagnetisk
strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Gotlands kommun. Det regionala
kunskapsunderlaget är i viss mån bristfälligt.
Övergödningen är ett av de största miljöproblemen på och i kring Gotland, vilket
kan förklaras med stor andel jordbruksmark och många avlopp men även en
utbredd fysisk påverkan på våra vatten. Mer kraftfulla åtgärder behöver
genomföras regionalt och nationellt och även internationellt.
Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken av våtmarker under
framför allt 1900-talet och länet har idag få vattendrag utan påverkan. En ökad
medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändig för att
nå målet.
Grundvatten på Gotland har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet.
Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men enligt
de undersökningar av grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig
förändring i positiv riktning.
Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika parametrar påverkar
miljömålet.. Målet kräver stora insatser på både nationell och internationell nivå för
att arbetet ska gå i rätt riktning.
Stora delar av Gotlands våtmarker har påverkats genom dikning och uppodling.
Takten på nyanläggning och restaurering har varit för låg för att nå tidigare
uppsatta mål. Skogsbilvägar anläggs inte. Myrskyddsplanen är inte helt genomförd
och kunskapen om utvecklingen i befintliga våtmarker behöver förbättras.
Oidentifierade nyckelbiotoper avverkas och miljöhänsynen i skogsbruket måste
förbättras. Ytterligare bevarandeinsatser kommer att krävas, kalkbarrskog med
lång skoglig kontinuitet är särskilt angelägna att satsa på i Gotlands län. Det finns
också ett generellt behov av ökad skydd för äldre skogar på produktiv mark.
Den totala arealen betesmark och slåtteräng som hävdas påverkas i mycket av hur
regelverk och ersättningsnivåer i EU:s miljöersättningar ser ut. Osäkerheten kring
detta är ett hot mot hävden. De gotländska lantraserna är långt ifrån säkrade.
Den glesa bebyggelsen och spridda boendet på landsbygden är ett strukturellt
problem och en viktig orsak till att målet inte kommer att nås till 2020.
Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljö krymper. I synnerhet
är det många arter som försvinner när kontinuitetsskogar avverkas. I
odlingslandskapet försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer växer
igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera unika miljöer.
Källa: Länsstyrelsen i Gotlands län (hemsidan)

10.1 Östersjön
Gotland är en självklar del i Östersjöregionen och har en aktiv roll att fylla i
Östersjösamarbetet. De tre målen för Östersjöstrategin är att rädda havsmiljön, länka samman
regionen och att öka välståndet i densamma. Länets arbete bedrivs på flera olika plan.
Östersjöcentrum i Vamlingbo samlar intresserade och erfarenheter. Samarbetet sker även på
lokal nivå, för närvarande pågår ett Leaderfinansierat projekt som handlar om att rädda
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Burgsvikens miljö. Det är en kraftsamling från intressenter från offentlig, privat och ideell
sektor.

10.2 Vatten
Den sprickiga kalkberggrunden på ön är svårförutsägbar. Tillgången på vatten begränsas också
av klimatet. Gotland har oftast en tätposition i ”sol-ligan” i Sverige, vilket oftast medför att
nederbördsmängden inte är stor. Försommartorka är vanlig. Vattenresurshushållning är en
central miljö- och utvecklingsfråga.
Vattendirektivets klassificeringsskala visar på att 90 procent av vattenförekomsterna på ön
inte har tillräckligt god ekologisk status. Den kemiska statusen är att 10 procent av
vattenförekomsterna inte har god status.Kvaliteten på grundvattnet är i sin tur mycket
beroende av att jordarna är relativt lätta och djurhållningen förhållandevis omfattande. År
2010 var 40 procent av de 1400 enskilda avloppen bristfälliga. En tredjedel av brunnarna hade
otjänligt vatten. Nya lösningar inom vattenområdet behövs. Ön har inom detta område stora
möjligheter att ta fram innovativa lösningar som också kan prövas i pilotprojekt.

10.3 Energiomställning
”Energiplan – Energi 2020” visar på förutsättningar och målsättningar för energiomställningen
i länet. Planen tar hänsyn till EU:s 20-20-20 mål för förnybar energi, utsläpp av klimatgaser och
effektiv energianvändning och har kopplingar till flera regionala styrdokument. Vindkraften
svarade år 2012 för 40 procent av öns elförsörjning. En fortsatt utbyggnad är beroende av att
den planerade nya sjökabeln sätts i drift. Enligt plan sker detta 2016-2020. För närvarande har
vindkraftsutbyggnaden nått ett tak på 195 MW ansluten effekt. Biogasen är på uppgång sedan
en biogasanläggning kom till stånd för ett par år sedan då ett antal före detta sockerbetsodlare
och andra intressenter gick samman och investerade och utvecklade en anläggning för
produktion av biogas från gödsel och växtprodukter, främst majs. En bedömning är att
åkermarkerna på kort sikt skulle klara en produktion motsvarande 150 GWh per år utan att
inverka negativt på foder- och livsmedelsproduktion.
Skogsmarken i länet är en resurs för bioenergiproduktion. Efterfrågan finns hos värmeverken i
tätorterna. Kombinerade el- och värmeverk ersätter successivt nuvarande anläggningar. För
närvarande är det dock begräsningar i elnätets kapacitet som har en bromsande effekt. En ökning
av bioenergi från skogen har skett under de senaste åren. Under 2010 beräknade
skogsbranschen att över 500 GWh kom från skogsnäringen, vilket är en ökning från tidigare år.
Beräkningar gör gällande att upp emot 600 GWh ska vara möjligt att producera år 2020.
Kalk- och cementindustrin på ön är mycket energiintensiv. Det inverkar på möjligheterna att
minska beroendet av fossila bränslen. I Energiplanen är målet för industrin högst 60 procent
fossila bränslen 2020 och för övriga samhället under 30 procent. Möjligheter för ökad
användning och utveckling av förnybara energiresurser är god i länet. Lokal bioenergi,
återvunnen energi, sol och vindkraft bedöms kunna motsvara 60 -65 procent av den totala
energianvändningen 2020. Med ökad överföringskapacitet till fastlandet kan viss balansering
för fossila bränslen ske.
Energiomställningen beräknas kunna ge nya arbetstillfällen, inte minst inom jordbruk och på
landsbygden i övrigt. En viktig del i omställningen är också kommunikation för att minska
energianvändningen i företag och i den privata sfären.
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Framgångsfaktorer och mål i energiplanen för år 2020:
Andelen förnybar energi som används på Gotland är över 50 procent år 2020 och över 47
procent år 2015.
Minst 55 procent av energianvändningen på Gotland år 2020 motsvaras av el och biobränsle som producerats på Gotland ur förnybara energislag eller återvunnen energi. En
del av denna lokala energi exporteras. År 2015 motsvarar lokal vindkraft och bioenergi
drygt 20 procent av den totala energianvändningen på Gotland inkl. ETS-industrierna*).
Leveransen av fasta biobränslen från jord och skogsbruk på Gotland är minst 600 GWh per
år, år 2020 och sker inom ramarna för skyddet av biologisk mångfald och långsiktigt
hållbar mark- och vattenanvändning inom de areella näringarna.
Klimatpåverkan från energianvändningen på Gotland har minskat med 45 procent från
1990–2020 i form av minskade koldioxidutsläppen från fossila bränslen för
energiförsörjningen, till alla sektorer utom utsläppshandeln11.
Högst 9 MWh fossil energi per person och år används i den i den icke handlande sektorn
på Gotland år 2020, fördelat på hushåll, vägtrafik, offentlig sektor och icke handlande
företag, med bibehållen mobilitet på ön.
*)ETS,

Emission Trade Scheme, omfattar verksamheter inom det Europeiska handelssystemet för

10.4 Natur och kultur
Naturen och kulturmiljön i länet upplevs av många människor som säregen. Det som kallas
natur är oftast präglat av människors insatser och spåren av detta märks i både fornlämningar
och arter och naturmiljöer. Bondens odlingslandskap är mycket påtagligt i länet. För natur- och
kulturvärdena är bonden både en förutsättning och ett hot. För bonden är det samma sak
omvänt, natur- och kulturvärden skapar möjlighet att få inkomster från miljöersättningar och
värdena kan också hindra strukturrationaliseringar.
Gotland är mycket rikt på kulturlämningar - 30 000 fornlämningar, 360 byggnadsminnen,
närmare 100 medeltida stenkyrkor och 250 medeltida gårdar i sten. Många fornlämningar har
registrerats sedan inträdet i EU eftersom omfattande arealer betesmark har röjts och nya fynd
har gjorts. En stor andel kulturlämningar, jämfört med andra län, ligger i och i anslutning till
åkermark, men länet ligger trots detta i bottenskiktet i statistiken när det gäller anslutning till
miljöersättningen för skötsel av kulturmiljöelement i åkermark. En orsak som ofta framförs är
att utformningen av ersättningen är för krävande i förhållande till pengarna, bla eftersom
enheterna på ön omfattar många objekt och det inte i dagsläget går att göra ett urval. Många
lämningar sköts utan ersättning men det finns ingen statistik på omfattningen.
Naturbetesmarkerna är foderresurser men ger också möjliga intäkter via miljöersättningarna
från EU. De gotländska gårdarnas areal betesmark har sedan EU-inträdet markant ökat om man
jämför siffror från 1960-talet och framåt. Arealen låg runt 10 000 hektar så sent som 1990. Tio
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år senare hade arealen ökat med mer än 50 procent och idag är arealen nästan tredubblad.
Avgörande för den här utvecklingen är utan tvekan ersättningarna i EU:s stödsystem,
miljöersättningarna och gårdsstödet. Gotland har ett mycket varierat odlingslandskap, inte
minst när det kommer till betesmarkerna. Hagarna har ofta stor variation med olika inslag av
tät grässvål, mager alvarmark, rikkärr, nedlagda små åkertegar, tallskog av varierande struktur
och ålder, och lövträd, främst ask, alm och ek samt hassel. Trädbärande marker med god
foderstatus är vanliga. Skogsbeten av hög kvalitet är utmärkande för länet, jämfört med andra
län. Höga värden är ofta knutna till just variationen och inte minst till träden. Regelverket för
betesmarksersättningarna har ändrats i ett par omgångar 2008 och 2009, något som upplevts
mycket negativt av de som brukar markerna och som fått sina ekonomiska förutsättningar
ändrade med kort varsel. Arealer har minskats och ändrats. Klassificeringen av marker har
måst göras om. En del nya marker har samtidigt tillkommit. Jämfört med 2005 som hade högst
notering, och efter regelförändringarna 2008 har arealen minskat. Tack vare att nya marker
tillkommit ligger arealen nu runt 25 000 hektar.
Betesmarksareal i hektar i miljöersättning 2000-2013, Gotland

Betesmarksareal i miljöersättning
2000-2013
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Källa: Miljömålsportalen och Jordbruksverket

Slåtterängarna på Gotland har en för landet speciell karaktär eftersom de till övervägande del
är trädbärande, främst lövträd och hassel. Ängena sköts med ideella krafter, men även här är
miljöersättningen från EU i många fall avgörande. Närmare 300 hektar slåtteräng sköts med
medel från EU. Många ängshävdare börjar bli till åren och här har ängsvården på ön en
utmaning att få till fortsatt skötsel.
Fakta skyddad natur på Gotland
131 natura 2000-områden
121 naturreservat,
1 kulturreservat
1 nationalpark (Gotska Sandön)
27 naturminnen, t ex träd, flyttblock, raukar
11 djurskyddsområden (984 hektar)
201 biotopskyddsområden
Större delen av Sundre socken och delar av Vamlingbo har skydd för landskapsbilden.
Drygt 1 000 hotade arter, en del som endast finns lokalt på Gotland, t ex gotlandssippa
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11. Livet på landsbygden
Människor, oavsett om man tillhör de bofasta, de fritidsboende eller turisterna, upplever
landsbygden på Gotland på olika sätt - kreativt, öppet och attraktivt, närhet till allt och alla,
eller avfolkning, stagnation, social kontroll, långt till service. Det beror förstås på vem man är
och var på Gotland man är. Variationer finns lokalt. Om man ser på befolkningsstatistiken är
det svårt att dra några direkta slutsatser kring stad och land gällande trender. I statistiken ser
man heller inte hur många fritids- eller deltidsboende det finns i varje socken. Särskilt i
strandnära socknar är det vanligt med en stor andel fritidsboende. Detta är en viktig bas för
många av hantverkarna på landsbygden. De ekonomiska möjligheterna att hålla hus och gårdar
i gott skick har givetvis också effekt för hur attraktiv en bygd upplevs. De höga
fastighetspriserna, speciellt i vissa socknar nära vatten, kan vara ett hinder för
generationsskiften och nyetableringar, särskilt inom jordbruket.

11.1 Service och kommunikation
En av målsättningarna i det övergripande styrdokumentet Vision Gotland 2025 är att det ska
finnas tillgång till affärer, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd, oavsett var man bor. Ett
regionalt serviceprogram för Gotland 2009-2013 ska efterföljas av ett nytt sådant program.
Detta tas fram under hösten 2013. Syftet där är att stärka dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer som har en strategisk betydelse. Ett antal serviceorter har utpekats.
Antalet mataffärer på landsbygden har under en 30-årsperiod minskat kraftigt. Då fanns det
mataffärer i stort sett i varje socken, ibland flera stycken. Idag är mataffärerna på landsbygden
lätträknade, ett 20-tal affärer inklusive de lite större orterna utanför Visby. Under
sommarmånaderna har flera butiker på landsbygden ett stort uppsving då 50-60 procent av
den totala omsättningen sker. Detta ökar förutsättningarna för butikernas överlevnad.
Tankställena följer samma spår. I det serviceprogram som gäller tom 2013 pekas tätorterna
Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Lärbro, Fårösund, Roma och Katthammarsvik ut som
serviceorter som bör utvecklas.

11.2 Fritid och kultur
Föreningslivet på landsbygden är rikt. Det finns närmare 400 föreningar på ön, varav 184 är
idrottsföreningar. Fotboll, ridsport, innebandy och gymnastik är de fyra största idrotterna.
Gotlands Idrottsförbund satsar på att öka antalet evenemang med fastlandsdeltagande och den
så kallade idrottsturismen växer. Antalet deltagare tom augusti 2013 har ökat med 18 procent
jämfört med 2012. Hälften av de 66 evenemangen 2012 genomfördes mer än en mil utanför
Visby.
Fakta idrott på Gotland, omfattar landsbygd och
Visby:
47 idrotter
184 föreningar
266 sektioner
22 000 medlemmar
39 000 medlemsskap

Största idrotterna på ön
fotboll
ridsport
innebandy
gymnastik

Källa: SISU Gotland

Ungefär 15 000 personer är medlemmar i någon av hembygdsföreningarna på ön, som finns i
stort sett i varje socken. Alla socknar har LRF-medlemmar som ingår i någon av de 40
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lokalavdelningarna med mer än 4 000 medlemmar tillsammans. En nyare slags förening är
lokala fiberföreningar som tillkommit sedan 2010 och som fått socknarna att sjuda av liv i på
flera sätt. Förutom allmänt förekommande föreningar kan nämnas Gutamålsgillet som är en
förening som finns för att bevara och sprida kunskap kring det gamla gutamålet.
Studiecirklar är en annan vanlig mötesform. Gotland sticker inte ut när det gäller antalet
arrangerade cirklar eller cirkeldeltagare, utan ligger någonstans kring riksgenomsnittet.
Antalet deltagare per 1000 invånare har sjunkit från 481 år 2003, till 311 år 2011. Deltagare
2011 i åldern 13-24 år utgjorde 8 procent och pensionärerna 27 procent. Det finns inte
anledning att tro att det är skillnad på stad och land i detta avseende.
Kulturlivet i länet är omfattande och med brett utbud, inte minst på landsbygden. I Region
Gotlands kulturplan 2011-2013 framhålls också vikten av kulturmötesplatser på hela ön. Här
nämns både landsortsbiblioteken och virtuella mötesplatser. Det senare har goda möjligheter
till utveckling med tanke på den nya tillgången på fiber med bra kapacitet på landsbygden.
Högskolan på Gotland, som numera är en del av Uppsala universitet, har haft en viktig roll i
uppbyggnaden av Forum Östersjön i Vamlingbo längst i söder, och Bergmanscentret på Fårö,
längst i norr.
Musik är den största aktiviteten inom området kultur för barn och ungdomar. Antalet barn och
unga som deltog i musikevenemang som utövare eller publik ökade mellan åren 2010-2011
från knappt 15 000 till runt 32 000 personer. Sedan 1989 har Barnkörveckan på Fårö varit ett
omtyckt arrangemang som de senaste åren haft 275 deltagare fördelade på fem körer,
vuxenkör, ungdomskör och tre åldersindelade barnkörer (från fyra år).

11.3 Samverkan, nätverk och kluster
De speciella förutsättningarna som finns på en ö, där mycket är beroende av att man kan
samarbeta i olika frågor, har skapat en tradition kring att jobba ihop där konkurrens inte
upplevs som ett hinder för samarbete. Jordbrukets föreningar är ett tydligt exempel på hur
initiativkraft och utnyttjandet av gemensamma resurser för överlevnad och utveckling kan
användas. Maskinsamverkan är inte ovanlig. I dagsläget är utvecklingsbolagen med Heligholm,
Virudden och Nygarn föregångare för andra konstellationer på ön när det gäller
utvecklingsfrågor och utvecklingsprojekt. Utvecklingsbolagen drivs som non-profit-bolag där
ett eventuellt överskott återinvesteras lokalt istället för att ge vinst till aktieägarna.
Nätverkandet inom jordbruk och livsmedelsområdet är tämligen utbrett. Inom området mat
finns flera nätverk, t ex Kulinariska Gotland som består av restauranger som satsar på hög
kvalitet och råvaror från ön, och Produkt Gotland som består av företag inom olika branscher bl
a upplevelseturism och mat. Skinnriket ekonomisk förening har uppstått ur ett nätverk, där en
av länets profilprodukter, skinn, står i centrum. Charolaisgruppen och Lammringen är
sammanslutningar som har funnits ett antal år. Kotöisar är ett nyare nätverk för kvinnor som
driver mjölkproduktion.
På Stafva gård byggs för närvarande ett mathantverkskluster upp med charkuteri-, mejeri- och
andra produkter. Behov av mer samverkan, nätverk och klusterbildningar finns inom vissa
områden.
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11.4 Lokal utveckling
Offentliga medel är viktiga för landsbygdsutvecklingen. Gotlands län har under innevarande
programperiod haft ett Leaderområde och ett Fiskeområde som var för sig geografiskt
innefattat hela ön.
Leadermetoden är väl prövad sedan tidigare period med Leader+. Leader Gotland har under
2007-2013 haft landets största budget inom Leader, som resulterat i 28 nu avslutade projekt
och 24 projekt som ännu pågår. Projekten omfattar i många fall mer än 500 000 kronor i
offentligt stöd, i några fall flera miljoner kronor. Några exempel på uppmärksammade projekt
är Skinnriket Gotland och ProvGute. Det senare projektet är ett koncept som handlar om att
locka fler invånare till Fårösund på norra Gotland. Projektet har fått mycket uppmärksamhet
och framgång. Skinnriket var en följd av projektet LammGotland som finansierades inom axel 3,
ett bra exempel på synergieffekter inom landsbygdsprogrammet.
Leader Gotland driver själva flera paraplyprojekt, t ex ”Mark och Hav” som syftar till att
sockengrupper lokalt arbetar med att rensa stränder och bygga upp verksamhet inom området,
och ungdomsverksamhet inom projektet Trigger.
Det finns en väl utvecklad samverkan mellan organisationerna som hanterar lokala
utvecklingsmedel och myndigheterna på ön för att gemensamt jobba för möjlig finansiering
inom strukturfondernas ramar.

12. Utmaningar under nästa landsbygdsprogramsperiod
Det finns, som nämndes inledningsvis, sex områden som EU har prioriterat för
Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Avslutningsvis sammanfattas här några av de utmaningar
för Gotlands län, som SWOT-analysen och nulägesbeskrivningen visar på, med bäring på
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Unionsprioritering 1 kommer sist eftersom den ska
genomsyra alla övriga prioriteringar. Eftersom länet är litet har inga särskilda geografiska
behov identifierats och pekats ut, i denna fas, men det kan bli aktuellt när urvalskriterierna ska
tas fram.
Prioritering 2 – Öka konkurrenskraften och förbättra jordbruksföretagens möjligheter
att överleva
Jordbruket genomgår omstrukturering där stort satsande företag, speciellt inom mjölksektorn,
men även inom lammproduktionen, i många fall lider av ”växtvärk”. En utmaning är att dessa
företag ska stärkas i sitt företagande, samtidigt behöver andra företag investera, inte minst
gäller det svinproducenter med i de flesta fall äldre stallar där både företagens ekonomi och
djurvälfärden behöver satsningar för framtiden. Animalieproduktionen med betande djur
måste öka för att upprätthålla ett öppet landskap med globalt sett höga bevarandevärden.
Investeringar är viktiga för att djurantalet inte ska minska. Det behövs fler unga jordbrukare
som tar vid och utvecklar företag, både vad gäller verksamhet och formerna för företagande.
Kvinnorna i jordbruket behöver synliggöras mer och fler arbetstillfällen för kvinnor på
jordbruksföretagen behövs för att sysselsättningen på landsbygden ska bli mer jämställd.
Prioritering 3 – Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen
Livsmedelsproduktionen har förutsättningar att växa. En utmaning är att öka förädlingsgraden
inom jord- och skogsbruk, både med hjälp av investeringar och med
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kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Det handlar också om samverkan och
klusterbildningar. En annan utmaning är att säkra livsmedelskedjan och ta vara på regionala
mervärden. Djurvälfärden kan stärkas ytterligare.
Prioritering 4 – Återställa, bevara och främja ekosystem
Miljökvalitetsmålen ska nås, men en utmaning är att klara dessa mål när de flesta målen på
regional nivå anses onåbara med dagens beslutade styrmedel. Till detta ska läggas
osäkerheten kring miljöersättningarna från 2014 och framåt. Det behövs stöd för fler betande
djur och människor som vill vårda slåtterängar och unika kulturmiljöer. Fortsatta stora
insatser krävs för att minska den negativa påverkan på Östersjöns miljö. Här handlar det om
både rådgivningsinsatser, samverkan och investeringar.
Prioritering 5 – Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi
Vattenkvaliteten och vattentillgången är viktiga utmaningar där nya metoder behöver
utvecklas för att ta tillvara möjligheter för tillväxt i kombination med länets känsliga miljö.
Energiomställningen måste fortsätta enligt den regionala planen. Vindkraft och andra
förnybara energikällor har potential med tanke på öns förutsättningar och Gotland kan vara ett
lämpligt område för olika pilotprojekt inom området förnybar energi och vattenförvaltning.
Prioritering 6 – Främja social inkludering genom fattigdomsbekämpning och ekonomisk
utveckling
Landsbygdsbefolkningen på ön måste öka för att service och omsorg inte ska dras ner
ytterligare. Gotlands befolkning måste totalt sett öka och föryngras. Nya mötesplatser och
företagsformer behövs för ett diversifierat näringsliv och för ett attraktivt socialt liv på landet.
Fler företag inom olika branscher måste till och diversifiering av jordbruk behövs för att stärka
konkurrenskraften hos företagen och skapa nya arbetstillfällen, inte minst för unga och för
kvinnor på landsbygden. Integrationen är en faktor som ska vägas in som en resurs för
landsbygdens utveckling. Tillgången till bredband är en avgörande förutsättning för en god
utveckling som kan skapa nya förutsättningar för inflyttning och företagande på landet.
Prioritering 1 – Kunskapsöverföring och innovation
Utmaningarna inom detta område har bäring på prioriteringarna 2-6. En utmaning är att höja
utbildningsnivån i länet och öka förutsättningarna för matchning mellan utbud och efterfrågan
gällande sysselsättning och kompetens. En annan utmaning som är central är Lövsta
Landsbygdscentrum, som en kunskapsbas för de areella näringarna i första hand, men även för
landsbygdens andra branscher på sikt. De snabbt växande jordbruksföretagen behöver
stöttning i form av tillgång på relevant rådgivning, t ex genom bildande av fler gårdsråd och
allmän rådgivning, samt inte minst spetsrådgivning inom olika ämnen. Andra branscher
behöver andra former av stöttning för att våga växa. Högskolan på Gotland är numera en del av
Uppsala universitet. En utmaning är att utnyttja denna resurs för landsbygdsutvecklingen på
ön.
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Källhänvisning:
Vision Gotland 2025, Gotlands kommun
Näringspolitiskt program 2012-2015, Region Gotland
Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013, Gotlands kommun
Vision och varumärkesplattform för Gotland – den magiska ön, Tillväxt Gotland
Skyddad natur i Gotlands län, Länsstyrelsen
Energiplan – Energi 2020, Region Gotland
Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020, Rapport 2012:12, Länsstyrelsen
Biogas som drivmedel, Gotlands kommun
Regional kulturplan 2011-2013, Region Gotland
Folkhälsopolitiskt program för Gotland 2009-2013
Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Regionalt serviceprogram Gotland län 2009-2013
Förstudie om grönt center på Lövsta mm, Region Gotland
Macklean, Färjetrafikens betydelse för lantbruket och livsmedelsindustrin på Gotland och
sektorernas påverkan på regionens tillväxt
Handlingsplan Förenkla för företag, Länsstyrelsen Dnr 301-2464-13
Jordbruksstatistisk årsbok
DAWA, Jordbruksverket
Allt om landet, Jordbruksverket
Regionfakta.com
Arbetsförmedlingen Gotland
Sveriges officiella statistik
SWOT-analys för Havs- och fiskerifonden 2014-2020
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14.2

Bilaga 2: Budget och mål
Bilaga 2: Budget och mål
I

Gotlands län

2014-2020
P2
Indikator
kod

P3

P4

P5

P6
Total

Delåtgärd

Indikator namn/ Budget

1.1 tot

Budget

1.1 tot

Antal deltagare i utbildning

1.1 odl

Budget

1 369 749

1.1 eko

Budget

831 498

1.1 Greppa

Budget

1 346 174

1.2 tot

Budget

978 812

1.2 odl

Budget

340 000

1.2 eko

Budget

60 000

1.2 Greppa

Budget

578 812

2.1 tot

Budget

8 996 772

2.1 tot

Antal deltagare i rådgivning

2.1 odl

Budget

2 521 569

2.1 eko

Budget

854 026

2.1 Greppa

Budget

2.3

Budget

4.1

Budget

4.1

Total investering, kr

4.1
4.1

2a

2b

3a

4a

4b

4c

5b

5c

5d

6a

3 547 421

6b

6c

341 436

O.12

3 888 857

112

112
1 369 749
831 498
1 346 174

502 307

1 481 119
340 000
60 000
578 812

O.13

806 040

611 562

66

50

116
2 521 569
854 026

5 621 177

5 621 177
0

65 051 337

1 959 146

3 139 224

70 149 707

O.2

276 779 030

5 534 219

8 224 301

290 537 550

Antal företag

O.4

98

Antal investeringar i
jordbruksföretag*

O.3

4.1

Antal djurenheter,
investeringar för minskat
utsläpp av växthusgaser
och ammoniak

O.8

4.2

Budget

1 968 924

803 900

2 772 824

4.2

Total investering, kr

O.2

7 744 519

3 483 820

11 228 339

4.2

Antal investeringar

O.3

4

1

4.4

Budget

4.4

Antal investeringar i
stängsel mot rovdjur och
engångsröjning
betesmark

6.1

Budget

6.1

Antal stödmottagare

O.4

18

6.1

Total investering, kr

O.2

4 500 000

6.4

Budget

6.4

Total investering, kr

6.4

Antal företag

6.4

Antal nya arbetstillfällen

7.2

Budget**

7.2

Antal investeringar i
småskalig infrastruktur

7.2

Antal invånare som får
tillgång till förbättrad
service eller infrastruktur

7.3

Budget

7.3

Antal investeringar i
bredband

7.3

Antal invånare som får
tillgång till bredband

7.4 tot

Budget**

7.4 tot

Antal investeringar i
service och fritid

7.4 tot

Antal invånare som får
tillgång till förbättrad
service eller infrastruktur

7.4 serv

Budget

7.4 idr

Budget**

837 343

7.4 övr

Budget**

911 658

911 658

7.5

Budget**

2 879 437

2 879 437

5

5

Antal investeringar i
infrastruktur för rekreation
och för turistinformation

7.5

7.5

Antal invånare som får
tillgång till förbättrad
service eller infrastruktur

7.6 tot

Budget**

7.6 tot

Antal investeringar i naturoch kulturmiljö

7.6 tot

Antal invånare som får
tillgång till förbättrad
service eller infrastruktur

7.6 hem

Budget**

7.6 övr

Budget**

16.2 tot

Budget**

98
9

11

20

3 910

3 910

5

3 588 707

O.3

3 588 707

155

155

4 500 000

4 500 000
18
4 500 000
2 339 975

6 162 691

8 502 666

O.2

7 302 055

20 631 159

27 933 214

O.4

4

15

R.21

19

17

17
550 984

550 984

O.3

1

1

O.15

1 668

1 668
0

0

O.3

0

0

O.15

0
8 951 838

0
8 951 838

O.3

47

47

O.15

27 126

27 126

7 202 837

7 202 837

O.3

O.15
14 512 849
O.3

66

O.15

837 343

8 718

8 718

7 728 051

22 240 900

27

93

23 416

23 416

3 588 357

3 588 357

4 139 694

4 139 694

3 394 154

3 394 154

1 893 563

1 893 563

16.2 LS gen Budget**

561 020

561 020

16.2 sam

Budget

939 571

16.4 tot

Budget

2 399 186

16.4 försälj

Budget

279 221

16.2 LS reg Budget

16.4 LS sam Budget
Summa budget
* I detta ingår trädgårds- och rennäringsföretag.

939 571
2 399 186
279 221

2 119 965
65 051 337

4 500 000

4 368 110

2 119 965
31 624 561

4 299 121

3 139 224

12 010 528

20 721 872

**Inklusive övrigt offentligt stöd. Inom 7.6/4abc ingår inte övrigt offentligt stöd.

I tabellen framgår fördelad budget och mål för hela programperioden 2013-2020, med
undantag för:
•

10 414 374

30 mnkr till kompetensutveckling för betesmarker och slåtterängar,

0

145 714 753
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•
•
•
•

150 mnkr till bredbandsstöd för glesare befolkade områden i landet,
avropade pengar till investeringsstöd till gödselbaserad biogas,
avropade pengar till reglerbar dränering, och
begärda omfördelningar mellan stödmyndigheter.

De två första posterna kommer att läggas till i tabellen så snart som möjligt.
Fördelningen i tabellen bygger på att:
•

•
•

programändringen som skickades till kommissionen i november 2017 godkänns enligt
förslag
tidigare beslutade fördelningsnycklar används
pengar till bredbandsstödet (850 mnkr) fördelas enligt förslag på ny nyckel
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Bilaga 3. Miljö
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