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Urvalsmoduler för startstöd (111) 
Avser år 2023. 

Stödet har dessa urvalsmoduler: 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Effektiva arbetsmetoder Generell 

Lönsamt företagande Generell 

Inkomst från företaget Generell 

Utbildning inom de gröna näringarna Generell 

Utbildning utanför de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna 
näringarna 

Generell 

Plan för fortbildning Generell 

Arbetsledande ställning Valbar 

Starta utan befintlig verksamhet Valbar 

Ta över befintlig verksamhet Valbar 

Prioriterad produktionsinriktning Valbar 

Traditionell samisk kunskap Valbar 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget Valbar 

Olika samiska näringar Valbar 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område Valbar 

Heltidsarbete Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Effektiva arbetsmetoder 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Bedömningsgrund 

 
Effektiva arbetsmetoder är arbetssätt som förbättrar företagets styrning, ledning eller 
produktion. För nystartad verksamhet ska sökande visa att man valt effektiva 
arbetsmetoder. 
 
Effektiva arbetsmetoder ska långsiktigt effektivisera företagets verksamhet för förbättrad 
lönsamhet och ökad livsmedelsproduktion. 
 
Handläggaren bedömer om valda arbetsmetoder är effektiva. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv vilka arbetsmetoder du kommer att använda och hur de långsiktigt effektiviserar 
verksamheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företagande 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppnår lönsamhet 
 

Bedömningsgrund 

 
Ansökan bedöms som tillräcklig om både beskrivningen och den ekonomiska beräkningen 
styrker att företaget kan uppnå lönsamhet.  
 
En beskrivning av hur företaget uppnår lönsamhet ska inkludera exempelvis uppskattade 
intäkter och utgifter och vad de beräknas komma ifrån.  
 
Den ekonomiska beräkningen visar att produktionen är lönsam om resultat efter 
finansiella intäkter och kostnader är större än 0 kr vid budgetår 3.  
 
Produktionens lönsamhet beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Startstöd  
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen och den ekonomiska beräkningen är rimliga. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande visar att företaget uppnår lönsamhet 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur ditt företag ska uppnå lönsamhet inom tre år. 
 

Underlag 2 

 
Ange värdet för företagets lönsamhet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

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

 

Inkomst från företaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den som söker kommer att ha sin huvudsakliga inkomst från det egna företaget.  
 
Huvudsaklig innebär att minst 80 procent av inkomsten varje år under de tre första åren 
kommer från det egna företaget.  
 
De tre första åren beräknas utifrån den etableringstidpunkt som den sökande anger i 
urvalsmallen. 
 
Procentuell inkomst beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren kontrollerar etableringstidpunkten och bedömer om uppgifterna om 
inkomsten är rimliga.   
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Underlag 1 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 1. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 2 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 2. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 3. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 4 

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

 

Utbildning inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning för verksamhet inom de gröna näringarna som är 
användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
 Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt. 
 

Underlag 2 

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

 

Utbildning utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning som inte primärt avser verksamhet inom de gröna 
näringarna, men som ändå är användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra 
företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningar utanför de gröna näringarna är till exempel utbildning inom ekonomi, 
byggnation eller maskinservice.  
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis. 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt? 
 

Underlag 2 

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

 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta inom de 
gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18-års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis.  
 
Både anställning och arbete som egenföretagare kan tillgodoräknas. Även avlönat arbete 
på familjegård godkänns.  
 
För sökande inom rennäringen gäller samma som ovan, med undantag för att också 
arbetslivserfarenhet från oavlönat arbetet kan tillgodoräknas. 
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, och erfarenheten har 
inhämtats från arbete på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt? 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

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

 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta utanför 
de gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna är till exempel erfarenhet från 
verksamhet inom ekonomi, byggnation eller maskinservice.  
 
Erfarenhet från arbete inom de gröna näringarna kan inte tillgodoräknas. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18 års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Både anställning och arbete som 
egenföretagare kan tillgodoräknas.  
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet som bidrar till 
företagets lönsamhet.  
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, som bidrar till 
företagets lönsamhet, och arbetet har varit på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt. 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

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

 

Plan för fortbildning 
 

Urvalskriterium 

 
Det finns en plan för hur den sökande kan genomgå fortbildning som kommer att gynna 
företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för fortbildning för den sökande är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken kunskap som fortbildningen ska ge. 
2. Vilken typ av fortbildning det är. 
3. Vem som ger fortbildningen. 
 
Kunskapen ska vara användbar i företaget. 
 
Typ av fortbildning är till exempel seminarier, rådgivning, kurser eller erfarenhetsutbyte.  
 
Fortbildning ger kunskaper och färdigheter utöver tidigare, grundläggande utbildning.  
 
Fortbildningen ska äga rum inom tre år från det datum då ansökan om stöd kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om fortbildningen är användbar för företaget. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om planen för fortbildning är tillräcklig. 
 

Underlag 1 

 
Vilken kunskap kommer fortbildningen att ge dig och hur blir denna användbar i ditt 
företag? 
 

Underlag 2 
 
Vilken typ av fortbildning kommer du att genomgå? 
 

Underlag 3 
 
Vem kommer att ge dig fortbildning? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Arbetsledande ställning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning kan ha inhämtats genom anställning eller 
som egenföretagare.  
 
Arbetsledande ställning är till exempel VD, driftsledare eller förman.  
 
Erfarenhet kan ha inhämtats både inom och utanför de gröna näringarna, det vill säga 
jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. 
 
Erfarenheten ska vara användbar för att öka företagets lönsamhet. 
 
Erfarenhet från arbete i arbetsledande ställning ska ha inhämtats under en 
sammanhängande period om minst ett år och på minst halvtid. Halvtid är minst 860 
timmar på årsbasis. 
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Underlag 1 
 
Hur kan din erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning öka företagets lönsamhet?  
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Starta utan befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har startat nytt företag utan att ta över en befintlig jordbruksverksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Nytt företag avser här att sökanden har startat sin jordbruksverksamhet utan att ha tagit 
över en redan befintlig verksamhet.  
 
Att start av nytt företag sker utan övertagande av en befintlig verksamhet ska framgå av 
den redogörelse som den sökande lämnar. 
 
Handläggaren bedömer om sökanden på trovärdigt sätt kunnat styrka att den har startat 
sitt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden startar nytt företag utan att ta över en befintlig 
jordbruksverksamhet. 
 

Underlag 1 
 
Redogör för hur du startat ditt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Ta över befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 

 
Sökanden har tagit över en befintlig jordbruksverksamhet alternativt har tagit över och 
utökat verksamheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet innebär att sökande ensam, eller 
tillsammans med andra, tar över en redan etablerad verksamhet.  
 
Övertagandet av en etablerad jordbruksverksamhet kan ske genom att man startar ett 
nytt företag eller tar över ett befintligt företag.  
 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet kan också ske genom att sökanden går in 
som delägare i ett befintligt företag.  
 
Att utöka verksamheten kan till exempel innebära ökat antal djur, ökad areal, ny 
anläggning eller ny verksamhetsgren. Produktionsökningen ska börja i samband med 
övertagandet och vara av tillräcklig omfattning. 
 
Handläggaren bedömer om det handlar om ett övertagande av befintlig verksamhet och 
om den eventuella utökningen av verksamheten är av tillräcklig omfattning. 
 

Poängkrav 

 
Trappa med två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har tagit över en befintlig verksamhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har utökat verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den befintliga verksamheten som du tog över när du startade ditt företag.  
 

Underlag 2 
 
Beskriv hur och i vilken omfattning du har utökat verksamheten efter övertagandet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterad produktionsinriktning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden startar en verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade produktionsinriktningar finns i till exempel  
en regional utvecklingsplan, en regional livsmedelsstrategi eller ett annat regionalt 
styrande dokument.  
 
Prioriterade produktionsinriktningar kan ha sitt ursprung i regionala behov eller i den 
nationella livsmedelsstrategin. 
 
Lista med produktionsinriktningar som prioriteras vid etablering av nya företag finns hos 
den handläggande myndigheten. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges för nystartad verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Underlag 1 

 
Vilken eller vilka regionalt prioriterade produktionsinriktningar kommer din nystartade 
verksamhet att ha? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Traditionell samisk kunskap 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden använder traditionell samisk kunskap för att utveckla företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med traditionell samisk kunskap menas kunskap om naturens och människans livsvillkor i 
sitt sammanhang.  
 
Denna kunskap ska användas för att utveckla företaget på ett hållbart sätt utifrån 
miljökvalitetsmålen, såsom storslagen fjällmiljö, levande skogar och myllrande våtmarker. 
 
Handläggaren bedömer om kunskapen räknas som traditionell samisk kunskap och om 
den används för att bidra till en hållbar utveckling av företaget. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden använder traditionell samisk kunskap för att bidra till en hållbar 
utveckling av företaget. 
 

Underlag 1 

 
Vilken traditionell samisk kunskap kommer du att använda och hur kommer denna 
kunskap att främja en hållbar utveckling av ditt företag?  
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har en plan för verksamhetens långsiktiga utveckling inom rennäringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för verksamhetens långsiktiga utveckling är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken typ av aktivitet som ska genomföras. 
2. När aktiviteten ska äga rum. 
3. Hur aktiviteten bidrar till långsiktig utveckling. 
 
Typ av aktivitet är till exempel inköp av livdjur för avel eller förbättrad hjordstruktur. 
 
Planen ska omfatta berörda aktiviteter under fem år från det datum då ansökan om stöd 
kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om planen är tillräcklig. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en tillräcklig plan för långsiktig utveckling av verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Vilken typ av aktivitet ska du genomföra för att långsiktigt utveckla din verksamhet? 
 

Underlag 2 
 
När ska du genomföra aktiviteten? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar aktiviteten till en långsiktig utveckling av din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Olika samiska näringar 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden kombinerar olika samiska näringar i sin verksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
 Ett företags sårbarhet kan minimeras genom att man breddar verksamheten med flera 
samiska verksamhetsgrenar. Genom att ha flera verksamhetsgrenar ökar möjligheten till 
ett mer stabilt inflöde av intäkter. 
 
Sökanden kan bredda sin verksamhet genom att själv starta en ny verksamhetsgren. 
Sökanden kan också bredda verksamheten genom att ta över en redan etablerad 
verksamhet. 
 
Binäringar som har en tydlig samisk koppling och med ursprung i den samiska kulturen 
som kan kombineras är jakt, fiske, duodji, samisk matproduktion, samisk turism, 
tolktjänster samt musik- och mediaproduktion.  
 
Den föreslagna verksamheten som kombinerar olika samiska näringar ska bedrivas under 
minst tre år.  
 
Handläggaren bedömer om näringarna är samiska näringar och om föreslagen 
kombination av näringar breddar verksamheten. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden i sin verksamhet under minst tre år kommer att kombinera olika 
samiska näringar. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer du att bredda din verksamhet genom att kombinera olika samiska näringar 
och under hur lång tid kommer du att bedriva denna breddade verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens verksamhet finns i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade geografiska områden finns i till exempel en regional 
utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren bedömer om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Underlag 1 
 
I vilket prioriterat geografiskt område kommer du att bedriva din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Heltidsarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen vid ansökningsdatum.  
 
Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av 
energigrödor och biodling. 
 
Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Sökanden bifogar ifylld 
standardtimmarmall för heltid vid ansökningstillfället som underlag för bedömningen. 
 
Standardtimmarmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om motiveringen och underlaget styrker efterfrågad heltid. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv ditt företags verksamhet inom primärproduktionen, och beskriv ditt heltidsarbete 
i ditt företag.  
 

Underlag 2 

 
Omfattningen av arbetet framgår av standardtimmarmallen som är en obligatorisk bilaga 
till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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