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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft  
-  Minskad ammoniakavgång (158) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Investeringsalternativ Generell 

Minskad ammoniakavgång Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Investeringsalternativ 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen avser något av följande tre alternativ:  

• tak över gödselvårdsanläggning 

• myllningsaggregat 

• utrustning för surgörning av gödsel 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser ett av de listade alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Ange det alternativ din investering avser.  
 

☐ Tak över gödselvårdsanläggning 

☐ Myllningsaggregat 

☐ Utrustning för surgörning av gödsel 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad ammoniakavgång 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringens ska leda till minskad ammoniakavgång.  
 
Minskningen beräknas i kilo ammoniak per investerad krona. Beräkningen tar hänsyn till 
investeringens livslängd. 
 
Investeringens minskade ammoniakavgång räknas fram i ammoniakmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tio steg för minskad ammoniakavgång per krona (MA). 
 
Steg 1. 0 ≤ MA < 0,05  
Steg 2. 0,05 ≤ MA < 0,10 
Steg 3. 0,10 ≤ MA < 0,15 
Steg 4. 0,15 ≤ MA < 0,20 
Steg 5. 0,20 ≤ MA < 0,25 
Steg 6. 0,25 ≤ MA < 0,30 
Steg 7. 0,30 ≤ MA < 0,35 
Steg 8. 0,35 ≤ MA < 0,40 
Steg 9. 0,40 ≤ MA < 0,45 
Steg 10. MA ≥ 0,45 
 

Underlag 1 

 
Ange minskad mängd ammoniak per investerad krona. 
  
Hämta värdet i ammoniakmallen och ange värdet med två decimaler. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld mall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

 


