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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Energiskog (152) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

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

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
 

 

 

 


